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 الممخص
أة وصعود ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيـو اإلسبلـ السياسي والحركات اإلسبلمية والذي برز خبلؿ السنوات الماضية, والتعرؼ عمى عوامؿ نش   

الحياة السياسية. وقد توصمت  حركات اإلسبلـ السياسي, وموقؼ حركات اإلسبلـ السياسي مف الديمقراطية والمشاركة السياسية ومدى قدرتيا عمى المشاركة في
ى أف اإلسبلـ السياسي الدراسة إلى عدة نتائج, منيا9 أنو عمى الرغـ مف تعدد المفاىيـ والمصطمحات التي تطمؽ عمى اإلسبلـ السياسي, إال أنيا تتفؽ جميعيا عم

بلـ نظاـ ديني وسياسي, وتشارؾ في الحياة السياسية, وتتبنى مفاىيـ يطمؽ في معناه العاـ عمى كافة الحركات والقوى واألحزاب اإلسبلمية التي تعتقد بأف اإلس
لخارجية ساىمت في نشأة الديمقراطية والمشاركة السياسية, وأف ىناؾ العديد مف الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وظروؼ البيئة الداخمية وا

أف حركات اإلسبلـ السياسي لعبت دورًا ىامًا في المشاركة في الحياة السياسية في العديد مف الدوؿ العربية الحركات اإلسبلمية وبروز دور اإلسبلـ السياسي, و 
ا وأنو مف أجؿ ضماف استمرار وجود حركات اإلسبلـ السياسي في المشيد السياسي يجب عمييا تطوير خطابيا وبرامجيا السياسية, وتطوير قدراتي واإلسبلمية.

 ا السياسية, وتجديد قيادتيا السياسية, ونبذ استخداـ العنؼ أو القوة في العمؿ السياسي الديمقراطي.التنظيمية وأدواتي
 اإلسبلـ السياسي, األصولية, الحركات اإلسبلمية.  -الكممات المفتاحية :

 
Abstract 
   This study aims to identify the concept of political Islam and Islamic movements, which has emerged over the past years, 
and to identify the factors of the emergence and rise of political Islam movements, and the position of political Islam 
movements of democracy and political participation and their ability to participate in life Political. The study found several 
results, including: that despite the multiplicity of concepts and terms that call for political Islam, they all agree that political 
Islam is called in its general meaning to all movements, forces and Islamic parties that believe that Islam is a religious and 
political system, and to participate in political life, embraces the concepts of democracy and political participation and there 
are many political, economic, social and cultural conditions and internal and external environment conditions, that 
contributed to the emergence of Islamic movements and the emergence of the role of political Islam, and the movements of 
political Islam have played an important role in participating in political life in many Arab and Islamic countries. and  in 
order to ensure the continued existence of political Islam movements in the political scene, they must develop their political 
discourse and programs and organize themselves, and the development of their organizational capacities and political tools, 
and the renewal of their political leadership, and the renunciation of the use of violence or force in democratic political 
action. 
Keywords: Political Islam, Fundamentalism, Islamic Movements. 

 
 
 

mailto:Saleh881@yahoo.com


  : دول المغرب العربي نموذجاالربيع العربي إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات  مؤلفينجموعة م
 

 ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  4

 

 مقدمة :
برز في الربع األخير مف القرف العشريف مفيـو اإلسبلـ السياسي أو اإلسبلـ األصولي لئلشارة إلى الحركات والقوى    

اإلسبلمية التي ترى أف اإلسبلـ نظاـ شامؿ ديني ودنيوي, وبالتالي يمكف ليذه الحركات أف تمارس الحياة السياسية, 
 لديمقراطية نفسيا.والوصوؿ إلى السمطة مف خبلؿ استخداـ أدوات ا

وقد أثار ىذا الموضوع الكثير مف النقاش حوؿ مفيـو اإلسبلـ السياسي, وتناولو العديد مف الباحثيف واألكاديمييف    
المختصيف في محاولة منيـ لمعرفة المزيد عف حركات اإلسبلـ السياسي, وتتبع نشأة اإلسبلـ السياسي والتعرؼ عمى 

سياسي, وموقؼ حركات اإلسبلـ السياسي مف الديمقراطية والمشاركة السياسية في الدوؿ عوامؿ نشأة وصعود اإلسبلـ ال
 الديمقراطية.

وبرز جدؿ كبير بيف الباحثيف حوؿ تيار اإلسبلـ السياسي ومدى مشاركتو في العممية السياسية في الدوؿ العربية    
 دماج في المجتمعات التي تنتمي إلييا.واإلسبلمية, ومدى قدرة حركات اإلسبلـ السياسي عمى التكيؼ واالن

التعرؼ عمى مفيـو اإلسبلـ السياسي والحركات اإلسبلمية والذي برز خبلؿ ومف ىنا تأتي ىذه الدراسة مف أجؿ    
السنوات الماضية, وذلؾ مف خبلؿ تناوؿ أبرز مفاىيـ اإلسبلـ السياسي, وكذلؾ تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى عوامؿ 

وقؼ حركات اإلسبلـ السياسي مف الديمقراطية والمشاركة السياسية كات اإلسبلـ السياسي, والتعرؼ عمى منشأة وصعود حر 
 ومدى قدرتيا عمى المشاركة في الحياة السياسية.

وتكمف أىمية الدراسة في بياف مفيـو اإلسبلـ السياسي وعوامؿ صعود اإلسبلـ السياسي, وبياف أىـ حركات اإلسبلـ    
العالـ العربي واإلسبلمي, والتي حاولت تطبيؽ تجربتيا السياسية في الدوؿ التي تنتمي إلييا, وكذلؾ تبرز السياسي في 

ثراءىا في ىذا الموضوع, والمساىمة في تقييـ تجربة أداء حركات اإلسبلـ  أىمية الدراسة في تعزيز الدراسات السابقة, وا 
 السياسي, وتقديـ التوصيات المختمفة في ىذا المجاؿ.

وتنطمؽ الدراسة مف فرضية رئيسية مؤداىا أف ىنالؾ مجموعة مف العوامؿ الدولية واإلقميمية والداخمية ساىمت في نشأة    
وصعود حركات تيار اإلسبلـ السياسي وبروزىا في الحياة السياسية, كما تنطمؽ مف فرضية أخرى مؤداىا أف قوى وحركات 

 ًا ميما في الحياة السياسية في الدوؿ العربية واإلسبلمية.تيار اإلسبلـ السياسي المعتدلة تمعب دور 
وستحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية 9 ما ىو المقصود بمفيـو اإلسبلـ السياسي؟. وما ىي أبرز حركات    

معاصرة؟. وما ىو وقوى تيار اإلسبلـ السياسي المعاصرة؟. وما ىي عوامؿ نشأة وصعود حركات تيار اإلسبلـ السياسي ال
 موقؼ حركات اإلسبلـ السياسي المعاصرة مف المشاركة السياسية والديمقراطية في دوؿ العالـ العربي واإلسبلمي؟.

وبسبب طبيعة ىذه الدراسة فقد تـ استخداـ أكثر مف منيج عممي, حيث تـ استخداـ المنيج التاريخي عمى اعتبار أف    
يخية, وذلؾ مف أجؿ محاولة تتبع تطور حركات تيار اإلسبلـ السياسي, وكذلؾ أستخدـ ظاىرة اإلسبلـ السياسي ظاىرة تار 

الباحث المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ مف أجؿ جمع كافة المعمومات المتعمقة بوصؼ ظاىرة تيار اإلسبلـ السياسي, ومف 
بلـ السياسي المعاصرة مف ثـ التعرؼ عمى عوامؿ صعود حركات اإلسبلـ السياسي المعاصرة, وموقؼ حركات اإلس

 المشاركة السياسية والديمقراطية في دوؿ العالـ العربي واإلسبلمي.
وىناؾ العديد مف الدراسات واألبحاث التي تناولت اإلسبلـ السياسي وتطور حركات اإلسبلـ السياسي في العالـ    

مفيـو اإلسبلـ السياسي والحركات حوؿ بياف وسوؼ تقوـ ىذه الدراسة باستكماؿ الدراسات السابقة اإلسبلمي والعربي, 
 اإلسبلمية, وعوامؿ صعود حركات اإلسبلـ السياسي, وبياف أىـ قوى تيار اإلسبلـ السياسي المعاصر.

 ومف أجؿ تغطية محاور وأىداؼ الدراسة, فقد تـ تقسيـ الدراسة إلى المباحث التالية 9   
 مفيـو اإلسبلـ السياسي -المبحث األوؿ 9
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 اإلسبلـ السياسيوصعود عوامؿ وظروؼ نشأة  -المبحث الثاني 9
 موقؼ اإلسبلـ السياسي مف الديمقراطية والمشاركة السياسية -المبحث الثالث 9
 -مفهوم اإلسالم السياسي : -المبحث األول :

لمعاصػػرة إثػػارة لمجػػدؿ, بػػرز مفيػػـو اإلسػػبلـ السياسػػي فػػي الربػػع األخيػػر مػػف القػػرف العشػػريف, ليصػػب  مػػف أكثػػر المفػػاىيـ ا   
ويشػير إلػى الحركػات اإلسػػبلمية التػي تشػارؾ فػػي الحيػاة السياسػية منطمقػة بػػذلؾ مػف الفكػر اإلسػػبلمي, ولقػد تصػدى لتوضػػي  
مفيػػـو اإلسػػبلـ السياسػػي وتتبػػع تطػػوره عػػدد كبيػػر مػػف المختصػػيف, وسػػوؼ نحػػاوؿ فػػي ىػػذا المبحػػث توضػػي  مفيػػـو اإلسػػبلـ 

 ي الفكر اإلسبلمي المعاصر.السياسي وبياف أىـ مدلوالتو ف
يػػرى المفكػػر اإلسػػبلمي المعاصػػر راشػػد الغنوشػػي أنػػو منػػذ نشػػأ اإلسػػبلـ جمػػع بػػيف الػػديف والسياسػػة, وبػػيف الػػديف والدولػػة,    

فالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ىو مؤسس الديف ومؤسس الدولة في نفػس الوقػت, وكػاف النبػي عميػو السػبلـ ىػو الػذي يصػمي 
كػػاف إمامػػًا لمػػديف, وفػػي نفػػس الوقػػت كػػاف إمامػػًا لمسياسػػة يقضػػي بػػيف النػػاس, وكػػاف يقػػود الجػػيش ويعقػػد بالنػػاس فػػي المسػػجد, 

المعاىػدات, ويقػـو بكػؿ اإلجػراءات, ومػف أىػـ وأوؿ ىػذه اإلجػراءات ىػو أنػو أوؿ مػا نػزؿ فػي المدينػة أنشػأ المسػجد, واإلجػراء 
ربما مػف أقػدـ الدسػاتير فػي العػالـ, وتضػمنت جممػة مواثيػؽ  الثاني أنو سف دستورًا اسمو )الصحيفة(, ىذه الصحيفة التي ىي

بيف المياجريف واألنصار بمختمؼ قبائميـ الذيف اعتبرتيـ أمة, والقبائؿ الييودية مف سكاف المدينة الذيف اعتبرتيـ كذلؾ أمػة, 
نمػا عػف أمػة السياسػة. ومػذ نشػأ ة اإلسػبلـ وعبػر امتػداده أي يشكموف أمة مف دوف الناس, وىنا الحديث ليس عف أمة الديف وا 

التػػاريخي لػػـ يعػػرؼ الفصػػؿ بػػيف الػػديف والدولػػة, وظػػؿ المسػػمموف منػػذ العيػػد النبػػوي وحتػػى يومنػػا ىػػذا, متػػأثريف قمػػيبًل أو كثيػػرًا 
بنظرتيـ إلى أنفسيـ عمى أنيـ مسمميف, وينبغي أف يستميموا مف اإلسبلـ وتعاليمو موجيات لحياتيـ المدنيػة مػع بقػاء التمييػز 

. ىذا التمييز بيف ما ىو ديني وما ىو سياسي واض  حتى عند الفقياء. وكانت الدولػة عبػر التػاريإل اإلسػبلمي متػأثرة واضحاً 
 .(1)باإلسبلـ, عمى نحو أو آخر في ممارساتيا, والقانوف يسنو البشر في ظؿ القيـ اإلسبلمية كما يفيمونيا

عبلمػػي وأكػػػاديمي اسػػتخدـ لتوصػػيؼ حركػػات تغييػػػر سياسػػية تػػؤمف باإلسػػػبلـ  واإلسػػبلـ    السياسػػي ىػػو مصػػػطم  سياسػػي وا 
باعتباره نظامًا سياسيًا لمحكـ, ويمكف تعريفػو كمجموعػة مػف األفكػار واألىػداؼ السياسػية النابعػة مػف الشػريعة اإلسػبلمية التػي 

نما عبارة عف نظػاـ سياسػي واجتمػاعي  يستخدميا مجموعة المسمميف الذيف يؤمنوف بأف اإلسبلـ ليس عبارة عف ديانة فقط, وا 
وقانوني واقتصادي يصم  لبناء مؤسسات دولة. وتعتبر دوؿ مثػؿ إيػراف والسػعودية والسػوداف ونظػاـ طالبػاني فػي السػابؽ فػي 

الحكػػـ  أفغانسػػتاف أمثمػػة عمػػى ىػػذا المشػػروع, مػػع مبلحظػػة أنيػػـ يرفضػػوف مصػػطم  إسػػبلـ سياسػػي ويسػػتخدموف عوضػػًا عنػػو
بالشريعة, ويتيـ خصـو الحركات اإلسبلمية ىذه الحركات بأنيا تحاوؿ بطريقة أو بأخرى الوصوؿ إلى الحكػـ واالسػتفراد بػو, 
وبناء دولة تطبػؽ الشػريعة اإلسػبلمية. وتمقػى فكػرة تطبيػؽ الشػريعة اإلسػبلمية بحػذافيرىا فػي السياسػة عػدـ قبػوؿ مػف التيػارات 

الشػػريعة اإلسػػبلمية أو  إتبػػاعمانيػػة, فيػػي تريػػد بنػػاء دوؿ عممانيػػة محايػػدة دينيػػًا, وأف تكػػوف مسػػألة الميبراليػػة أو الحركػػات العم
 .(2)غيرىا مف الشرائع شأنًا خاصًا بكؿ فرد في المجتمع ال تتدخؿ فيو الدولة

تفػاؽ مػف التيػارات وتطبيؽ مفيـو التشريع اإلسبلمي )الشريعة( بػػ " العموميات والخصوصيات " فػي السياسػة يواجػو عػدـ ا   
الميبراليػػة, أو الحركػػػات العممانيػػة, وأيضػػػا دعػػاة اإلسػػػبلـ السياسػػػي المػػنظـ بالجماعػػػات واألحػػزاب ال تختمػػػؼ عػػف غيرىػػػا مػػػف 

 . (3)السمطات, إال مف خبلؿ تبني اإلسبلـ باعتباره أمر اهلل والدولة
                                                 

 ـ.2052, 55(, ص 406ية واالجتياد المعاصر, مجمة المستقبؿ العربي, العدد )اإلسبلمراشد الغنوشي, الديف والدولة9 في األصوؿ  (1)

, جامعػػة الشػػرؽ رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة, ”السياسػػي9 حػػزب العدالػػة والتنميػػة فػػي تركيػػا ودوره فػػي التغييػػر السياسػػي اإلسػػبلـ “رواء جاسػػـ لطيػػؼ السػػعدي,  (2)
 .4, ص 2050األوسط, األردف, 

(3) Ghazi Ismail Rababa’a, America And Political Islam, International Journal Of Humanities And Social Science, Centre 

For Promoting Ideas, USA, Vol. 2, No. 18, P. 210-216, October 2012 . 
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استعماليا لوصػؼ مػا يسػمى اليػـو )اإلسػبلـ السياسػي( ويعتبر مصطم  اإلسبلـ األصولي مف أقدـ المصطمحات التي تـ    
ـ مؤتمر عالمي فػي واشػنطف فػي الواليػات المتحػدة باسػـ )خطػر اإلسػبلـ األصػولي عمػى شػماؿ 4883حيث ُعقد في سبتمبر

أفريقيػػػا(, وكػػػاف المػػػؤتمر عػػػف السػػػوداف ومػػػا وصػػػفو المػػػؤتمر بمحاولػػػة إيػػػراف نشػػػر الثػػػورة اإلسػػػبلمية إلػػػى أفريقيػػػا عػػػف طريػػػؽ 
سوداف, تدريجيًا بعد ذلؾ وفي التسعينيات وفي خضـ األحػداث الداخميػة فػي الجزائػر تػـ اسػتبداؿ ىػذا المصػطم  بمصػطم  ال

وتعتبػػػر مسػػػألة . (1)ـ عمػػػى اإلسػػػبلـ السياسػػػي1004سػػػبتمبر 44)اإلسػػػبلميوف المتطرفػػػوف(, واسػػػتقرت التسػػػمية بعػػػد أحػػػداث 
الشػرؽ األوسػط, فالعديػد مػف المعمقػيف الغػربييف يبػدو أنيػـ يػروف أف ىنػاؾ اإلسبلـ السياسي العامؿ األكثر إسػاءة لفيميػا فػي 

 . (2)خط مستقيـ مف النظاـ اإلسبلمي في إيراف إلى التنظيمات الجيادية مثؿ تنظيـ القاعدة
ويرى المستشار محمد العشماوي في كتابو " اإلسبلـ السياسي" أف أصؿ كممػة )األصػوليوف( يعػود إلػى وجػود جماعػة فػي    

الواليات المتحدة تػرى أف تنسػحب مػف الحيػاة المدنيػة وأف تنعػزؿ عػف الظػروؼ الحضػارية لتعػيش عيشػة المسػيحييف األوائػؿ, 
( بمعنػى أنيػـ يعػودوف Fundamentalistsفي بسػاطة وبدائيػة ومشػاعية. وقػد أطمػؽ عمػى ىػذه الجماعػة لفػظ )األصػولييف()

اب بػػالفكر األمريكػػي وتعبيػػرات المغػػة اإلنجميزيػػة فقػػد نقمػػوا المفػػظ إلػػى إلػػى أصػػوؿ المسػػيحية األولػػى. ونتيجػػة لتػػأثر بعػػض الكتػػ
العربيػػة وأطمقػػوه عمػػى التيػػار الػػذي يتشػػدد فػػي التمسػػؾ بػػبعض شػػكميات اإلسػػبلـ وىػػوامش الػػديف, ويتطػػرؼ فػػي وجيػػات نظػػره 

. وىنػػا يبػػرز الخمػػط بػػيف (3)ىػػـ األصػػوليوف اإلسػػبلميوف أتباعػػوبػػالقوة والعنػػؼ, فقػػالوا عنػػو إنػػو ىػػو األصػػولية اإلسػػبلمية وأف 
األصولية واإلرىاب, فعمى الرغـ مف ارتباط مصطم  األصولية بالمسيحية ذات االتجاه البروتستانتي المحافظ, إال أنو أطمػؽ 
عمػػى الفػػرؽ اإلسػػبلمية المتعػػددة التػػي تطالػػب بػػالعودة إلػػى أصػػوؿ الػػديف اإلسػػبلمي فػػي كتػػاب اهلل, والسػػنة النبويػػة, وأحكػػاـ 

جمػػاع المجتيػػديف كأربعػػة أركػػاف تقػػـو عمييػػا دعػػائـ اإلسػػبلـ وفػػؽ قاعػػدة )ال طاعػػة لمخمػػوؽ فػػي الخمفػػاء الرا شػػديف كعػػرؼ, وا 
معصية الخالؽ(, وقد تتخذ بعض ىذه الفرؽ العنؼ كوسيمة في بعض األحيػاف لموصػوؿ إلػى السػمطة السياسػية, بينمػا يتسػع 

دولة لتحقيؽ أىداؼ سياسػية معينػة بوسػائؿ غيػر مشػروعة مفيـو اإلرىاب ليشمؿ أي عمؿ عنيؼ يقـو بو فرد أو جماعة أو 
 .(4)أو عنيفة إللحاؽ أضرار جسيمة بالخصـ, ويتضمف ذلؾ أعماؿ القتؿ والتفجيرات واالختطاؼ

مي في كتابو " موسوعة الحركات اإلسػبلمية " أف األصػولية ىػي مفيػـو طػو ر فػي الغػرب لكػي ويرى الدكتور أحمد الموص   
يصؼ اعتقادات بعض الدعاة اإلنجيمييف في أف اإلنجيؿ ىو الكممة الحرفيػة واألبديػة هلل, ثػـ وس ػع ىػذا المعنػى ليتضػمف كػؿ 

ىنالػػؾ األصػػولية الييوديػػة, واألصػػولية المسػػيحية أنػػواع الجماعػػات الدينيػػة التػػي تحػػاوؿ العػػيش طبقػػًا لمػػنص الػػديني, وىكػػذا, 
واألصولية اإلسبلمية. ومع أف األصولية حممت مضمونًا سمبيًا, فيو ُمستخدـ في ىذه الموسوعة بشكؿ وصػفي لمداللػة عمػى 

فقػط مػف  تمؾ الحركة التي تدعو إلػى العػودة إلػى أصػوؿ اإلسػبلـ 9  القػرآف, والسػنة النبويػة. واألصػولية اإلسػبلمية ال تتشػكؿ
جماعػػػة الحركػػػات السياسػػػية لكنيػػػا تحمػػػؿ أيضػػػًا مجموعػػػة متنوعػػػة مػػػف االتجاىػػػات الفكريػػػة المعتدلػػػة والمتشػػػددة وتعػػػددًا فػػػي 

السياسػية والعمػـ. واألصػولية اإلسػبلمية ىػي مصػطم   واإليػديولوجياالخطابات السياسية. وتشكؿ ىذه الخطابػات نقػدًا لمفمسػفة 
الحركيػة التػػي تحتػوي عمػى مسػػتوى عػاؿع مػف التعدديػػة المعتدلػة, وبالتػالي الديمقراطيػػة, عػاـ لمجموعػة واسػعة مػػف الخطابػات و 

وكذلؾ عمػى الراديكاليػة المتطرفػة وعػدـ التسػام , وبالتػالي حكػـ األغمبيػة الدينيػة. وبينمػا ىنػاؾ بعػض المجموعػات األصػولية 
ذا النوع مف التعددية. باإلضافة إلى ىذا, فبينما التي تتقبؿ التعددية بيف المسمميف واألقميات, ىناؾ جماعات أخرى ترفض ى

                                                 
, جامعػة رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة, ”(2055-2005السياسي فػي العػالـ العربػي ) اإلسبلـالسياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات “عمي دعساف اليقيش,  (1)

بػػػراىيـ السػػػخاوي, محنػػػة  -. وأنظػػػر أيضػػػًا 79, ص2052ردف, الشػػػرؽ األوسػػػط, األ , الػػػدار المصػػػرية 5السياسػػػي 9 األيػػػديولوجيا المارقػػػة, ط اإلسػػػبلـياسػػػر قنصػػػوه وا 
 .26ـ, ص 2054المبنانية, القاىرة, مصر, 

(2) Hüsamettin Inaç ,Transformation Of Arabic Identity During The Arabic Spring, International Journal Of Humanities And 

Social Science, Centre For Promoting Ideas, USA, Vol. 2 No. 23,P. 199-203,December 2012. 

 .569ـ, ص 5996, مكتبة مدبولي الصغير, مصر,4السياسي, ط اإلسبلـمحمد سعيد العشماوي, (3) 

 .53م, ص 2055, القاهرة, مصر, 5, المكتب العربي للمعارف, ط5يقيا, طعبير شوقي ذكي جرجس, العالقة بين الدين والسياسة في أفر (4)
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ىنػػاؾ بعػػض األصػػولييف الػػذيف يتقبمػػوف التعدديػػة السياسػػية لكػػنيـ يرفضػػوف التعدديػػة الدينيػػة, وىنػػاؾ آخػػروف يتقبمػػوف التعدديػػة 
 .   (1)الدينية لكنيـ يرفضوف التعاطي اإليجابي مع الخارج, وخاصة الغرب باإلضافة إلى االمبريالية 

يبيف المستشار محمد العشماوي في كتابو " اإلسبلـ السياسي" أنو إذا كاف مف البلـز استعماؿ لفظ )األصوليوف( وتعبير و    
األصولية اإلسبلمية, فإنو يمكف القوؿ بأف في العالـ اإلسبلمي تياريف. أحدىما ىو تيار األصولية العقمية, والثػاني ىػو تيػار 

لية العقمية ذلؾ التيار الذي يرمي إلى العودة إلى أصوؿ فيـ اإلسبلـ كما فيمو المسمموف األصولية الحركية. وُيقصد باألصو 
عادة  إتباعااألوائؿ,  ألوامر القرآف الكريـ وسنة النبي عميو السبلـ واتخاذ ىذا الفيـ سبيبًل لتجديد الحياة الروحية لممسمميف, وا 

رة العالميػة بػدور, وتوجيييػا لكػي يكػوف اإلنسػاف محورىػا واهلل تعػالى تقدير قيـ العمؿ واالجتياد, والسعي لئلسػياـ فػي الحضػا
غايتيا وقبمتيا, ىذا فضبًل عػف تقػدير السػمطة السياسػية ومؤسسػات العمػـ واتجاىػات الفقػو تقػديرًا سػميمًا بػبل مغػاالة تػؤدي إلػى 

ع الحركػات السياسػية دوف أي تجديػد تقديسيا أو تطرؼ يدفع إلػى إفسػادىا. وُيقصػد باألصػولية الحركيػة ذلػؾ التيػار الػذي يتبػ
حقيقػػي لمفكػػر الػػديني, وينػػتيج األسػػاليب الحزبيػػة بغيػػر تقػػديـ أي بػػرامج مدروسػػة أو أي نظػػـ عمميػػة, ويعمػػؿ عمػػى أف يكػػوف 

 . (2)الديف سياسة والشريعة حزبًا واإلسبلـ حرباً 
حػزب الحػاكـ فييػا مػف جيػة واألحػزاب مػف جيػة وعمى صعيد التيارات اإلسبلمية السياسية, فعمينػا أف نميػز بػيف الدولػة وال   

أخػػرى, فالتيػػار اإلسػػبلمي السياسػػي لػػيس كتمػػة واحػػدة جامػػدة, بػػؿ يضػػـ أطيافػػًا متعػػددة تعكػػس التنػػوع القػػائـ فػػي المجتمعػػات 
ولة العربية واإلسبلمية, فمف جية ىناؾ الجميورية اإلسبلمية في إيراف التي ليا نيجيا وسياساتيا الخاصة, كما أف ىناؾ الد

التركيػػة والحػػزب الحػػاكـ فييػػا, ومػػف جيػػة ثانيػػة ىنػػاؾ منطقػػة واسػػعة مػػف التيػػارات اإلسػػبلمية السياسػػية, فينػػاؾ تيار)جماعػػة 
اإلخواف المسمميف(, وما يتفرع عنيا في األقطار العربية مف تسميات مختمفػة, سػواء فػي تػونس أو المغػرب أو فػي األردف أو 

التيػػارات السػػمفية التػػي بػرزت بنسػػب متفاوتػػة خػػبلؿ األحػداث فػػي ليبيػػا وتػػونس ومصػػر  العػراؽ أو سػػوريا أو فػػي لبنػػاف. وىنػاؾ
لػى تيػارات جياديػة مرتبطػة بشػكؿ  لى حد ما في لبنػاف, وتنقسػـ ىػذه التيػارات إلػى تيػارات سياسػية وا  وسورية واليمف والعراؽ وا 

يصػػعب تصػػنيفيا بدقػػة كحػػزب التحريػػر, وحركػػة أو بػػرخر بظػػاىرة )القاعػػدة(, وىنػػاؾ تيػػارات قريبػػة مػػف التيػػارات السػػمفية التػػي 
المشػػػاريع اإلسػػػبلمية فػػػي لبنػػػاف, وىنػػػاؾ أيضػػػًا التيػػػارات اإلسػػػبلمية المقاومػػػة لمكيػػػاف الصػػػييوني, كحػػػزب اهلل وحركػػػة حمػػػاس 

 .  (3)والجياد
إف منظػػور اإلسػػبلموية يقػػـو عمػػى أف اإلسػػبلـ نظػػاـ سياسػػي نمػػوذجي كامػػؿ, لػػو أسػػس ثقافيػػة, وىياكػػؿ قانونيػػة, وقواعػػد    

اقتصػادية, تجعمػػو قػػادرًا عمػػى االسػػتجابة لكافػة المشػػكبلت التػػي تواجػػو اإلنسػػانية, وتقػػدـ حمػواًل وافيػػة ليػػا. كمػػا أف الدولػػة أكثػػر 
والقضػػاء عمػى )الشػر(, ومػف ثػـ تكمػف الغايػػة الرئيسػة ليػـ فػي تأسػيس دولػة إسػػبلمية, المؤسسػات قػوة وفعاليػة لنشػر )الخيػر( 

ولػػػيس تحقيػػػؽ التنميػػػة االقتصػػػادية, أو حػػػؿ المشػػػكبلت االقتصػػػادية التػػػي يعانييػػػا الفقػػػراء. وقػػػد القػػػت اإلسػػػبلموية رواجػػػًا فػػػي 
نيف إال أنيمػػا متناقضػػاف فػػي الوقػػت مجتمعػػات الشػػرؽ األوسػػط منػػذ السػػبعينيات, وىػػو مػػا رده آصػػؼ بيػػات إلػػى عػػامميف متػػزام

ذاتو, يتمثؿ العامؿ األوؿ في زيادة التوسع في التعميـ, والنمو االقتصادي الذي صاحب ثروة النفط والحراؾ االجتماعي العاـ 
الػػذي شػػيدتو مجتمعػػات ىػػذه الػػدوؿ, بينمػػا يرجػػع العامػػؿ الثػػاني إلػػى القمػػع, والتيمػػيش السياسػػي, وتزايػػد عػػدـ المسػػاواة الػػذي 

 .(4)عانت منو شعوب ىذه الدوؿ مف قبؿ السمطات الحاكمة في ىذه الدوؿ, والتي كانت تحسب عمى المنظور العمماني

                                                 
-559, ص 2005, مركو  دراسوات الوحودة العربيوة, بيوروت, لب وان, 2ية في الووطن العربوي وريوران وتركيوا, طاإلسالمأحمد الموصللي, موسوعة الحركات  (1)

565. 

 .570السياسي, مرجع سابؽ, ص  اإلسبلـمحمد سعيد العشماوي, (2) 

 ـ.2055, 7ص(, 405ي السياسي, مجمة المستقبؿ العربي, العدد )اإلسبلمزياد حافظ, مستقبؿ العبلقات بيف التيار القومي العربي والتيار  (3)
 ـ.2052, نوفمبر5-5اإلستراتيجية, القاىرة, ص المركز اإلقميمي لمدراسات , (2وية, مجمة حالة اإلقميـ, العدد)اإلسبلم( رضوى عمار, ما بعد 4)
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ف اإلسبلمي ىو الذي يعتقد أف اإلسبلـ كمذىب إيماني يمتمؾ شيئًا ميمًا ليقولو عف عف كيفية ( أيرى )غراىاـ فولرو    
ي المعاصر ويسعى إلى تنفيذ ىذه الفكرة بطريقة ما, ومصطم  اإلسبلـ وجوب تنظيـ السياسة والمجتمع في العالـ اإلسبلم

اإلسبلـ  أف. بينما ترى )كريستياف( (1)السياسي ينبغي أف يكوف محايدًا في طابعو وليس فيو ازدراء وانتقاص وال إصدار حكـ
دؼ منو ىو تنفيذ القرآف الكريـ السياسي مرادؼ لؤليديولوجية االجتماعية والسياسية التي يدعميا التبرير الديني, والي

 .(2)والشريعة, وبالتالي إعادة تأسيس المجتمع اإلسبلمي القديـ
 االنفتػاح إلػى االنغػبلؽ مػف وبمواقفيػا وأيػديولوجياتيا, بتوجياتيػا انشقت التي الجماعات ىي السياسي, اإلسبلـ وجماعات   
 األمور. فعمى مع مجريات والسياسي االجتماعي والتفاعؿ المشاركة حيث مف واالعتداؿ, المرونة إلى والتطرؼ التشدد ومف
 النيضػة اإلخػواف وحركػة مثػؿ المعتدلػة بالجماعػات تسػمى أصػبحت التػي اإلسػبلمية الحركػات بعػض توجيػت المثػاؿ سػبيؿ

 العربية ي الببلدف الناشط التحرير وحزب اإلنقاذ وحركة األردف, في اإلسبلمي العمؿ جبية وحزب الغنوشي, بزعامة التونسية
 ىيكمػة التشػكيبلت طريػؽ عػف المجتمػع فػي قواعػده وترسػيإل الحداثػة مػف كجػزء المػدني المجتمػع مفػاىيـ تبنػي نحػو وغيرىػا,

 وحقوؽ العامة والفردية, الحريات وتحقيؽ الديمقراطية, تعزيز وتدعـ تؤمف وباتت القانوف, أطر ضمف والسياسية االجتماعية
 وتػوفير المجتمػع العػاـ, فػي دورىػا وتأكيػد بواقػع المػرأة والنيػوض االجتماعيػة, وكػذلؾ السياسػية بالتعدديػة واإليمػاف اإلنسػاف,
الحضارات والشػعوب  مع والتواصؿ بالحوار وتؤمف كما والديمقراطية, السياسي العمؿ حرية عمى والحرص لمجميع, الخدمات
 .(3)األخرى

شمواًل لمفيـو اإلسبلـ السياسي ىو أنػو يػدؿ عمػى أف اإلسػبلـ يسػتخدـ لغايػة أف التعريؼ األقصر واألكثر ويرى )كندسف(    
سياسػػية, وىنػػاؾ مشػػكمة عامػػة فػػي مصػػطم  اإلسػػبلـ السياسػػي وىػػي أنػػو يميػػؿ ليشػػمؿ امتػػداد غيػػر شػػرعي لمتقاليػػد اإلسػػبلمية 

ه الفئػة العامػة, ولكػف ىنػاؾ خارج المجاؿ الديني الذي تسيطر عميو تاريخيًا. وقد تقع مجموعة واسعة مف الحركات ضمف ىػذ
مف يرى أنو يمكف تحديد الحركة اإلسبلمية بالصفات الثبلثة التالية, أواًل أنيا تشػير إلػى نفسػيا عمػى أنيػا الحركػة اإلسػبلمية, 

 .(4)وثانيًا أنيا تدعو إلى دولة إسبلمية تحكـ وفقًا لمشريعة, وأخيرًا أنيا تنظـ نفسيا لغرض تحقيؽ ىذه األىداؼ
منيًجػا حياتيػًا  اإلسػبلمية إلػى تطبيػؽ الشػريعة تصػبو التػي والقػوى الحركػات تعبيػرًا عػف ىػو السياسػي اإلسػبلـ ومصػطم    

 إسػبلمية حركػة سياسػية فكػؿ السػمطة, فػي السياسػية القػائـ عمػى المشػاركة الحػديث السياسػي العمػؿ منيجيػة بػذلؾ مسػتخدمة
مصػطم  )اإلسػبلـ السياسػي(  فػي سياسػي كممػة فػإف وبالتػالي التعريػؼ, ىػذا منيجػًا تػدخؿ ضػمف السياسػية المشػاركة تعتبػر

 وخػوض االنتخابػات المشػاركة السياسػية بمفيـو تقبؿ التي لمحركات وتعريؼ توصيؼ ىي ما بمقدار ليست توصيفًا لئلسبلـ
 وىنػاؾ القاعػدة, ىػذه تػرفض التػي الحركات واألحزاب اإلسػبلمية مف العديد ىناؾ أف حيث االقتراع, صناديؽ إلى واالحتكاـ

 .(5)القاعدة بيذه يقبموف الذيف العديد

                                                 
(1)  Graham E. Fuller, The Future Of Political Islam ,First Palgrave Macmillan Paperback Edition, United States Of America, 

2004, P. Xi. 

(2)  Christine Schirrmacher , Political Islam – When Faith Turns Out To Be Politics, Translator: Richard Mcclary, , The Wea 

Global Issues Series, Volume 16, Culture And Science Publ, Bonn, Germany, 2016, P.5. 

السياسػػػي ومواقػػػؼ الػػػدوؿ العظمػػػػى منيػػػا, مجمػػػة أبحػػػاث اليرمػػػػوؾ, سمسػػػمة العمػػػـو اإلنسػػػػانية  اإلسػػػػبلـمحمػػػد بنػػػي سػػػبلمة ويوسػػػػؼ خطايبػػػة, مسػػػتقبؿ جماعػػػات  (3)
 ـ.2055, 405ب(, جامعة اليرموؾ, األردف, ص 5(, العدد)27واالجتماعية, المجمد)

(4)  Are Knudsen, Political Islam In The Middle East, Chr. Michelsen Institute Development Studies And Human Rights, 

Bergen, Norway, 2003, P. 2-3. 

رسالة ماجستير , ”نموذجا مصر في المسمميف اإلخواف :والممارسة الفكر بيف السياسي اإلسبلـ حركات لدى السياسي التغيير أساليب ”الفتاح دبعي, عبد محمد رائد (5)
 .52, ص2052الوطنية, فمسطيف,  النجاح , جامعةمنشورة رغي
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 اسػتخداـ ويفضؿ بعض الباحثيف مصطم  )األصولية(, بينما يجػن  آخػروف إلػى اإلسبلمية(, مصطم  )الحركات ويطمؽ   
 الحيػاة فػي وشػرائعو اإلسػبلـ قػيـ وتنػادي بتطبيػؽ السياسػية, السػاحة عمػى التػي تنشػط الحركػات عمػى تعبيػر )اإلسػبلموية(,

 األخػرى التػي واالجتماعيػة والحركػات السياسػية المطمػب الحكومػات ىػذا سػبيؿ وتنػاوئ فػي عمػى حػد سػواء, والخاصػة العامة
 التػي الحركػات عمػى ىػذا المصػطم  إطػبلؽ خالفتيػا. ويغمػب أو اإلسػبلـ االمتثػاؿ إلػى تعػاليـ فػي وتوانػت قصػرت أنيػا تػرى

 الجماعػات عمػى الحركػات اإلسػبلمية وصػؼ يندر مػثبل إطػبلؽ السياسي, إذ المجاؿ في الوصؼ وتنشط بيذا تصؼ نفسيا
الخمفيػة اإلسػبلمية  ذات التقميديػة األحػزاب عمػى أيضػا ىػذا الوصػؼ يطمػؽ وال المجػاؿ السياسػي, فػي تنشػط ال الصػوفية التػي

التػي تحكػـ بالشػريعة كمػا ال يطمػؽ عمػى الػنظـ والحركػات  السػوداف, فػي األمػة مثػؿ حػزب االسػتقبلؿ فػي المغػرب أو حػزب
لتمػؾ  المعارضػة حركػات عمػى الصػفة تطمػؽ ىػذه اإلسبلمية تقميديًا, كما ىي الحاؿ في المممكة العربية السػعودية مػثبًل, بينمػا

اإلسػبلمية ىػي تمػؾ الحركػات التػي تػؤمف بشػمولية اإلسػبلـ لكػؿ نػواحي الحيػاة, وتتصػدى لقيػادة مػا تػراه  األنظمػة. والحركػات
إلعادة تأكيد ىذه الشمولية في وجو تراخي المجتمػع وتقصػير القيػادات, والمػؤثرات السػمبية ومكايػد األعػداء, وىػي جيدًا الزمًا 

 .(1)بيذا تدعي لنفسيا دور القيادة األخبلقية لممجتمع, متحدية بذلؾ القيادات السياسية والدينية التقميدية معاً 
 اليقظػة اإلسػبلمية, الصػحوة بروزىػا9 التيػارات اإلسػبلمية, عػف أو الحركػات ىػذه عف لمتعبير ظيرت التي المسميات ومف   

 تمؾ المسميات الكثير, ومف وغيرىا المسم , واإلسبلـ واألصولية, اإلسبلمية, السمفية الحركات اإلسبلمي, اإلسبلمية, البعث
 عػف المػنيج  تعبيػراً  جػاء مػا ومنيػا والبعػث, واليقظػة والصػحوة كالنيضػة الحػاؿ  عػف وتعبيػراً  كوصػؼ لممرحمػة, جػاءت التي

 اإلسػبلمية كالتيػارات عنػو تعبػر الػذي لممجػاؿ أو واألصػولية, كالسػمفية واألسػس لممنطمقػات نسػبة أو مػثبل, المسم  كاإلسبلـ
 .(2)اإلسبلمية والحركات

لحركػات اإلسػػبلمية إلػػى الحػد المسػػموح بػػو داخػؿ سػػاحة الديمقراطيػة السياسػػية فػػي المغػرب, الجزائػػر, مصػػر, اوقػد انتقمػػت    
الػػيمف, األردف, فمسػػطيف, تركيػػا, البوسػػنة, بػػنغبلديش, باكسػػتاف, ماليزيػػا, إندونيسػػيا, السػػوداف, إيػػراف, لبنػػاف, والكويػػت. وقػػد 

ندونيسػيا. والمشػاركة فػي حقؽ اإلسبلميوف نجاحًا جيدًا في االنتخابات في تركي ا, اليمف, األردف, الجزائر, الكويت, ماليزيا, وا 
النظػػػاـ الػػػديمقراطي تضػػػـ ا ف العديػػػد مػػػف الحركػػػات األصػػػولية التػػػي أنكػػػرت فػػػي وقػػػت سػػػابؽ تمامػػػًا صػػػحة الديمقراطيػػػة فػػػي 

 .(3)اإلسبلـ, ولكنيا لـ تتمكف مف تحمؿ تكاليؼ بقائيا خارج المعبة السياسية وقواعدىا
 تجاىمػو, ولػذا أو إغفالػو المعاصػر يمكػف العربػي المجتمػع واقػع في ىامشياً  وسياسياً  فكرياً  تياراً  اإلسبلمية لـ تعد الحركةو    
 أف يتعػيف سياسػي نظػاـ أي ألف السياسػية  عػف إقصػاءه مػف األحػواؿ بحػاؿ يعنػي ال السػمطة عػف إقصػاءه أو مشػاركتو فػإف

 تحػدث عبلقػات أف الطبيعػي ومػف يحكمو, الذي لممجتمع والخريطة السياسية االجتماعي المتمثؿ بالواقع محيطو مع يتفاعؿ
 ىػذه وطبيعػة أخػرى, جيػة مػف النظػاـ السياسػي  وبػيف وبينيػا جيػة مػف والمجتمػع الحركػة اإلسػبلمية بيف متبادؿ وتأثر تأثير

 ثػبلث مسػائؿ أف ىنالػؾ نػرى وعميػو لسياسي,ا والنظاـ اإلسبلمية الحركة لكؿ مف الفكرية باألصوؿ بدورىا التفاعبلت تتأثر 
 ونظػاـ الدولػة الحركػة اإلسػبلمية إلػى والسياسػة, ومنظػور الػديف بػيف العبلقػة وىػي الطػرفيف بػيف العبلقػة لفيػـ طبيعػة أساسية
 .(4)السياسية والمشاركة الشورى وأخيرا الحكـ,

                                                 
 العػالـ السياسي في االستقرار في وأثرىا يةاإلسبلم 9 النشأة والمدلوؿ ومبلبسات الواقع, في 9 مجموعة مؤلفيف, الحركات يةاإلسبلم عبدالوىاب األفندي, الحركات (1)

 .53-53, ص2002ظبي,  أبو اإلستراتيجية, والبحوث لمدراسات اإلمارات مركز ,5طالعربي, 

رسػالة ماجسػتير غيػر , ”نموذجا حماس حركة:غزة  وقطاع الغربية الضفة في السياسي اإلسبلـ حركات منظور مف السياسي التغيير“الشوبكي,  محمد محمود ببلؿ (2)
 . 59, ص2007فمسطيف,  الوطنية, نابمس, النجاح جامعة العميا, تكمية الدراسا ,منشورة

(3)  Graham E. Fuller, The Future Of Political Islam ,Optic,P .10. 

 الجػامعي العمميػة, المركػز البحػوث السياسػي فػي الجزائػر9 حركػة حمػس 9 قػراءة فػي الخمفيػات واألبعػاد, مجمػة دفػاتر اإلسػبلـراب  لعروسػي, المشػاركة السياسػية و (4) 

 .2056جواف  ,255ص  (,8تيبازة, الجزائر, العدد ) -اهلل عبد مرسمي
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ويمكف إرجاع كؿ الحركات والتنظيمات اإلسبلمية السياسية إلػى جػذور واحػدة, فالبنػاء التنظيمػي والمنطمقػات الفكريػة ليػذه    
ـ وأعطاىػػا اسػػـ )جماعػػة 4817الحركػػات تػػرتبط بصػػمة مػػا بتػػراث الشػػيإل حسػػف البنػػا, والحركػػة التػػي أنشػػأىا فػػي مصػػر عػػاـ 

اف مصدره شبو القارة اليندية متمثبًل في األفكار وا راء التػي نشػرىا أبػو األعمػى اإلخواف المسمميف(, أما الجذر الثاني, فقد ك
المػػودودي, والػػذي أنشػػأ بػػدوره )جماعػػت إسػػبلمي( الباكسػػتانية فػػي مطمػػع أربعينيػػات القػػرف العشػػريف. ويؤكػػد اإلسػػبلميوف ىػػذه 

 .(1)الصمة ويعترفوف بالتأثير البالغ في حركاتيـ وتنظيماتيـ
 -9(2)لباحثيف التيارات اإلسبلمية بشكؿ موسع, كما يميويقسـ بعض ا   

وىػي السػمفية القائمػػة عمػى إعػادة بنػاء التعػاليـ األخبلقيػػة التػي سػادت فػي العصػر األوؿ لئلسػػبلـ  -أواًل : السلمفية العمميلة :
 ودوف التورط في األعماؿ العنيفة أو العمميات الحربية.

وىػػي التػػي تقػػـو بمياجمػػة األىػػداؼ الغربيػػة فػػي حممػػة بػػررت بأنيػػا جيػػاد تقميػػدي لمػػدفاع عػػف  -ثانيللًا : السللمفية الجهاديللة :
 اإلسبلـ ضد العدواف الغربي.
وىػػـ الػػذيف يميمػػوف لمعمػػؿ السياسػػي, مسػػتخدميف أفكػػارًا حديثػػة, وتقنيػػات ومنظمػػات سياسػػية  -ثالثللًا : الناشللطون سياسلليًا :

 مية.ليصموا إلى ىدفيـ المتمثؿ في الدولة اإلسبل
 وىـ الذيف يؤمنوف بأف الطريؽ الوحيد لتأسيس مجتمع إسبلمي مف خبلؿ الكفاح المسم  فحسب. -رابعًا : الفدائيون :

أي المسػػمموف فػػي الغربػػة والػػذيف يحػػاولوف اإلبقػػاء عمػػى ىػػويتيـ اإلسػػبلمية فػػي البمػػداف التػػي  -خامسللًا : مسللممو الشللتات :
 ىاجروا إلييا.

وىػو يضػـ اإلسػبلمييف الػذيف يػتـ اإلشػػراؼ عمػييـ مػف النخبػة الحاكمػة, وتسػاعدىـ مػػف  -الحاكمللة :سادسلًا : جنلاح النخبلة 
 خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ الرسمية.

 وىـ يروف النشطاء والفدائييف كشيداء يضحوف بحياتيـ مف أجؿ القيـ النبيمة.      -سابعًا : المتعاطفون :
 -9(3)األزمات اإلسبلـ السياسي السني إلى ثبلثة تيارات رئيسة بينما يقسـ تقرير المجموعة الدولية لمعالجة   

بمعنػى أنػو يشػتمؿ عمػى حركػات ُتعطػي األولويػة لمعمػؿ السياسػي عمػى الخطػاب   -أواًل : تيار التوجو اإلسالمي السياسي :
, والمثػػػاؿ الػػػديني والسػػػعي لمسػػػمطة بواسػػػطة وسػػػائؿ سياسػػػية ولػػػيس بػػػالعنؼ, وبشػػػكؿ خػػػاص تنظػػػيـ أنفسػػػيـ كػػػأحزاب سياسػػػية

الرئيسي ىو )اإلخواف المسمموف( في مصر, وفروعيـ المختمفة وخاصًة في األردف والجزائر, و)حزب الرفاىيػة والعدالػة( فػي 
إندونيسيا. وىناؾ أشكاؿ أخرى لمتوجو اإلسبلمي السياسي تضـ )الجماعة اإلسبلمية( في باكستاف, و)حزب العدالة والترقي( 

الترقي( في المغرب وىي جميعيػا نتػاج تطػورات خارجيػة ومسػتقمة عػف تػاريإل اإلخػواف المسػمميف. في تركيا, و)حزب العدالة و 
واالستثناء الرئيسػي لمقاعػدة العامػة فػي عػدـ المجػوء لمعنػؼ, حيػث تجػد حركػة إسػبلمية سياسػية نفسػيا تعمػؿ فػي ظػؿ احػتبلؿ 

 سطينية( كنموذج فريد.أجنبي وتمجأ لمعنؼ )بما في ذلؾ المقاومة المسمحة( ىي )حركة حماس الفم
وتتجنػػب الحركػػات مػػف ىػػذه الفئػػة النشػػاط السياسػػي  -ثانيللًا : تيللار النشللاط التبشلليرد المتجللدد واألصللولي فللي  ن واحللد :

المباشػػر, وىػػي ال تسػػعى لمسػػمطة وال تصػػنؼ نفسػػيا كػػأحزاب سياسػػية, بػػؿ تركػػز عمػػى النشػػاط التبشػػيري كالػػدعوة لتثبيػػت أو 
ماسؾ مجتمع المؤمنيف أي )األمة( عف طريؽ المحافظػة عمػى النظػاـ األخبلقػي المبنيػة عميػو. إحياء اإليماف, وتحافظ عمى ت

والمثاؿ الرئيسي اليـو ىو )الحركة السمفية( التي ولدت في العالـ العربي ثـ انتشرت في جميع أنحاء العالـ , إذ أنيا موجػودة 

                                                 
 .52ـ, ص 5999, مركز دراسات الوحدة العربية, لبناف, 2ية وقضية الديمقراطية, طاإلسبلمحيدر إبراىيـ عمي, التيارات (1) 

 .20عبير شوقي ذكي جرجس, العبلقة بيف الديف والسياسة في أفريقيا, مرجع سابؽ, ص  (2)

( حػوؿ الشػرؽ األوسػط 37ي, التقريػر رقػـ)اإلسػبلمجػو (, محاولة لفيـ التو International Crisis Groupالشرؽ األوسط)-المجموعة الدولية لمعالجة األزمات (3)
 .3ـ, ص 2005وشماؿ أفريقيا, القاىرة, آذار
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فػي أوروبػا. ومثػاؿ آخػر ىػي )جماعػة التبميػغ( التػي ولػدت في صحاري أفريقيا وفي جنوب وجنوب شػرؽ آسػيا وتػزداد انتشػارًا 
 ـ وانتشرت في العالـ, وىي حركة ميمة ولكنيا في السنوات األخيرة تراجعت أماـ الحركة السمفية.4815في اليند عاـ 

وىػػػـ نشػػػطاء ممتزمػػػوف بػػػالعنؼ ألنيػػػـ معني ػػػوف بمػػػا يعتبرونػػػو دفاعػػػًا عسػػػكريًا ) أو فػػػي بعػػػض  -ثالثلللًا : تيلللار )الجهلللاديين( :
الحاالت لتوسيع دار اإلسػبلـ أي المنطقػة التػي خضػعت تاريخيػًا لمحكػـ اإلسػبلمي( عػف األمػة ضػد األعػداء الكفػار. وضػمف 

ذوي نظرة سمفية وتمت تعبئػتيـ كمتطػرفيف وتخمػوا  ىذه الفئة يمكف تمييز تياريف رئيسييف 9 السمفية الجيادية المؤلفة مف أناس
عف النشاط المسالـ الذي تتبعو الدعوة لينضموا إلى صفوؼ الجيػاد المسػم . والُقطبي ػوف وىػـ نشػطاء تػأثروا بػالفكر المتطػرؼ 

بػالكفر  لسيد قطب المصري, وكانوا في البداية مييػأيف لشػف الجيػاد ضػد )أقػرب عػدو( وىػو األنظمػة المحميػة والتػي وصػفوىا
وخاصػػة فػػي مصػػر, وذلػػؾ قبػػؿ التوجػػو إلػػى الجيػػاد فػػي العػػالـ الخػػارجي ضػػد )العػػدو البعيػػد( وخاصػػة إسػػرائيؿ والغػػرب وعمػػى 

 رأسو الواليات المتحدة.
ومػف التيػارات اليامػة التػي ظيػرت خػبلؿ السػنوات الخمسػة عشػر الماضػية انػدماج ىػذيف التنظيمػيف الجيػادييف واختراقيمػا    

 خػر. فشػبكة القاعػدة التابعػة ألسػامة بػف الدف تمثػؿ تركيبػة مػف العناصػر الجياديػة والسػمفية والُقطبي ة)نسػبة الواحد لصفوؼ ا
إلػػى سػػيد قطػػب(, ويمثػػؿ ىػػذه المجموعػػة األخيػػرة أحػػد قػػادة بػػف الدف وىػػو أيمػػف الظػػواىري الػػزعيـ السػػابؽ لمجموعػػة الُقطبي ػػوف 

. ومػف 4886و4865ىابية متقطعة ضػد الدولػة المصػرية بػيف عػامي المصرية واسميا )تنظيـ الجياد( التي شنت حمبلت إر 
بػػيف ىػػذه التيػػارات يمكػػف وصػػؼ جماعػػة التبميػػغ بأنيػػا األكثػػر ىػػدوءًا وسػػممية, أمػػا التيػػارات األخػػرى فتعػػرؼ بأنيػػا نشػػطة وليػػا 

 أبعاد سياسية.
 -9(1)ويصنؼ آخريف الحركات اإلسبلمية إلى أربعة أنواع رئيسية, ىي   

والمقصػود بيػا ىنػا ذات الخمفيػة اإلخوانيػة, وىػذه حركػات سػممية, تميػؿ إلػى العمػؿ  -كلات اإلسلالمية السياسلية :أواًل : الحر 
مف داخؿ النظاـ السياسي واالجتماعي السائد, وتسعى إلى دفعو إلى التغيير بروح إصبلحية ال ثورية, ويمكف القوؿ أف ىذه 

ت بتفػػادي الصػػداـ المباشػػر مػػع خصػػوميا, واعتمػػاد مػػنيج التػػدرج والنضػػاؿ الحركػػات اتخػػذت قػػرارًا اسػػتراتيجيًا منػػذ السػػبعينيا
 المدني, بالتعاوف مع القوى القومية والوطنية المعارضة.

رشػػادي, ولػػـ تكػػف تيػػتـ بالسياسػػة كثيػػرًا, ولكػػف  -ثانيللًا : الحركللات اإلسللالمية السللمفية : وىػػي تقميديػػة ذات منحنػػى تعميمػػي وا 
في الجزيرة العربية خبلؿ العقد األخير تكشفت عف تطور جديد في الحركات لسمفية, جعميػا  التطورات االجتماعية والسياسية

 أكثر تسيسًا وأعمؽ وعيًا بالحدث اليومي.
وىي سمفية الفكر في الغالب األعـ, لكنيػا تختمػؼ عػف السػمفييف التقميػديف فػي مػوقفيـ  -ثالثًا : الحركات الجهادية الثورية :

الخضوع لؤلمر الواقع, وعزوفيـ عف السياسة, كما تعتبر أف الحركات السياسية اإلخوانية تغالي في  مف الحكاـ, وميميـ إلى
التحوط والمحاذرة, مما حوليا إلى جزء مف الواقػع, ال بػديبًل عنػو كمػا ىػو المفتػرض, وىػذه الحركػات الثوريػة فػي العػادة قميمػة 

ضػػة, نظػػرًا ألف خروجيػػا عمػػى الدولػػة تحػػوؿ فػػي بعػػض البمػػداف إلػػى العػػدد, ال تجػػد تعاطفػػًا كبيػػرًا بػػيف جمػػاىير الشػػعب العري
خروج عمى المجتمػع, فأضػر برسػالتيا وجاذبيتيػا, كمػا أف جيػدىا الحربػي ال تصػاحبو مظمػة سياسػية مناسػبة, تسػدده وتجنػي 

 ثمرتو.
ركػػػات اإلسػػػبلمية وىػػػي الحركػػػات التػػػي يسػػػعى الغػػػرب إلػػػى تشػػػجيعيا لمواجيػػػة الح  -رابعلللًا : حركلللات اإلسلللالم الميبراللللي :

المتطرفػػػة, حيػػػث يػػػرى البػػػاحثوف الغربيػػػوف أف ىنػػػاؾ مجموعػػػات متناميػػػة فػػػي العػػػالـ اإلسػػػبلمي تػػػدعو إلػػػى الحمػػػوؿ الميبراليػػػة 
المعتدلة لمشػاكؿ الػديف والمجتمػع, ولػدييا اىتمػاـ بقضػايا مختمفػة مثػؿ الديمقراطيػة وفصػؿ الػديف عػف السياسػة وحقػوؽ المػرأة 

                                                 
 .60ـ, ص 2054, مكتبة مدبولي, القاىرة, مصر, 5السياسي في الشرؽ األوسط وجنوب شرؽ أسيا, ط اإلسبلـنيى عبداهلل السدمي,  (1)



  : دول المغرب العربي نموذجاالربيع العربي إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات  مؤلفينجموعة م
 

 ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  52

 

ه الحركات ستسػاعد فػي إقامػة مجتمػع أكثػر انفتاحػًا, وىػذه الجماعػات ظيػرت نتيجػة لفشػؿ الػنظـ وحرية الفكر, ويروف أف ىذ
اإلسػػبلمية وفشػػػؿ األيػػديولوجيات البديمػػػة, كمػػػا يػػروف أف ىػػػذه الحركػػػات تواجػػو عػػػدة تحػػديات, فينػػػاؾ مػػػف يػػرى بػػػأف اإلسػػػبلـ 

 الحقيقية. الميبرالي ىو إسبلـ زائؼ وأنو مف صنع الغرب وال يعكس المبادئ اإلسبلمية
 ىذه بحؽ ويروف فيو إجحاؼ السياسي وترويجو, يرفضوف استخداـ مصطم  اإلسبلـ والمفكريف الكتاب مف وىناؾ الكثير   

وقػد بػيف تقريػر المجموعػة الدوليػة لمعالجػة األزمػات أف مصػطم  )اإلسػبلـ , (1)اإلسػبلـ شػمولية مػف وفيػو انتقػاص الحركػات,
متػػداواًل بعػػد الثػػورة اإليرانيػػة, وىػػو يعنػػي أو يفتػػرض أنػػو كػػاف ىنػػاؾ إسػػبلـ ولكػػف غيػػر  السياسػػي( ىػػو أمريكػػي المنشػػأ وأصػػب 

سياسػي حتػى جػاء الخمينػي وقمػب األشػياء. وفػي الحقيقػة أف اإلسػبلـ كػاف وعمػى مػدى أجيػاؿ دينػًا ذا توجيػات سياسػية حتػػى 
ي ظيػرت فييػا القوميػة العربيػة العممانيػة مػا ـ, ويبدو أنو ابتعػد عػف السياسػة فػي الفتػرة التاريخيػة المحػددة التػ4868قبؿ عاـ 

 .(2)ـ4860ـ وحتى عاـ 4834بيف عامي 
 االجتمػػاعي خصػػائص, تتمثػػؿ بأنيػػا تيػػدؼ إلػػى التغييػػرتتمتػػع بمجموعػػة مػػف  اإلسػػبلمية الحركػػاتيػػرى الػػبعض أف و    

فريػد  فكػري لممسػمميف, وتتمتػع ببنػاء االجتماعيػة والسياسػية لمحيػاة كنظاـ شػامؿ اإلسبلـ إقامة عمى جيدىا والسياسي, وتركز
أنيػا  أي الرفضػوية, معػًا, وطػابع والتطػور قوي, واالنتشار والتغمغػؿ التمقػائي, واالسػتمرارية تنظيمي بالغموض, وبناء يتسـ ال

تيدؼ إلػى  وىي الصحي , اإلسبلـ عف تخرج أوضاعا واإلسبلمية باعتبارىا العربية في المجتمعات القائمة األوضاع ترفض
والنمػو لبمػدانيـ  تحقيػؽ التقػدـ أجػؿ مػف وذلػؾ اإلسػبلمي, الطػابع السياسػي ذو برنامجيػا أجػؿ تطبيػؽ مػف لمسػمطة الوصػوؿ

 .(3)حياة حكـ ونظاـ نظاـ ودنيا, ديناً  باعتباره اإلسبلـ إلى النظرة اإلسبلمية, وشمولية نيوض األمة وتحقيؽ ومجتمعاتيـ
لئلسبلـ السياسي وحركات اإلسبلـ السياسي, فإف الباحث يرى بأنو يمكف صياغة بعد استعراض ىذه المفاىيـ المتعددة و    

عبلمي يطمؽ عمى القوى والحركات واألحزاب السياسية اإلسبلمية التي  مفيـو اإلسبلـ السياسي عمى أنو مصطم  سياسي وا 
اعي وثقافي, ولديو القدرة عمى تطرح برامجيا السياسية عمى أساس أف اإلسبلـ نظاـ شامؿ ديني وسياسي واقتصادي واجتم

تنظيـ كافة مناحي الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية المختمفة ضمف أسس ومعايير يمكف اشتقاقيا مف 
القرآف الكريـ والسنة النبوية واجتيادات العمماء المسمميف. ومف أمثمة األحزاب السياسية اإلسبلمية 9 جماعة اإلخواف 

وحزب جبية العمؿ اإلسبلمي في األردف, وحزب العدالة والتنمية في المغرب, وجماعة اإلخواف المسمميف وحزب  المسمميف
الحرية والعدالة في مصر, وحركة النيضة في تونس, والجبية اإلسبلمية لئلنقاذ في الجزائر, وحركة المقاومة 

 عمى اإلسبلمي وحزب الدعوة اإلسبلمية في العراؽ.اإلسبلمية)حماس( في فمسطيف, وحزب اهلل في لبناف, والمجمس األ
 -عوامل وظروف نشأة وصعود اإلسالم السياسي : -المبحث الثاني :

ىنالػػؾ العديػػد مػػف العوامػػؿ والظػػروؼ السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة والعوامػػؿ الداخميػػة والخارجيػػة المختمفػػة    
التي ساىمت في بروز ونشأة اإلسبلـ السياسػي, وسػوؼ نحػاوؿ فػي ىػذا المبحػث توضػي  أىػـ عوامػؿ نشػأة وظيػور اإلسػبلـ 

 السياسي.
 بػدايتيا تحديد يصعب المجتمع العربي, في سادت وخارجية داخمية وعوامؿ ظروؼ عدة اإلسبلـ تسييس لقد ساىمت في   

 حمػوؿ مػع وامتػدت العثمانيػة, الدولػة فػي األوضػاع الخبلفػة وتػدىور نظػاـ انييػار إلػى بػداياتيا ُيرجع البعض أف إال الحقيقة,
 اإلسػبلمية(, وُيرجػع اإلسػبلمية )الصػحوة الحركات ظيور المحمميف عمى العربية, ويطمؽ بعض الدوؿ في الغربي االستعمار

                                                 
 .25-25, مرجع سابؽ, ص”السياسي اإلسبلـ حركات منظور مف السياسي التغيير“الشوبكي,  محمود ببلؿ (1)

 .2, مرجع سابؽ,  ص (International Crisis Groupالشرؽ األوسط)-المجموعة الدولية لمعالجة األزمات (2)

 قسػـ /واإلنسػانية أ االجتماعية لمدراسات العربي, مجمة األكاديمية الوطف في السياسي االستقرار عمى المعاصرة السياسية يةاإلسبلم الحركات تأثير مصطفى, جزار(3) 

 .2056, جانفي 584-576ص ,(55العدد) بالشمؼ, الجزائر, بوعمي بف حسيبة القانونية, جامعة و االقتصادية العمـو
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 الشػرعية العربػي وىػي 9 )أزمػة الػوطف فػي حػدثت أزمػات ومجموعػة وثقػافي, وسياسػي اجتمػاعي واقػع إلػى الػبعض ظيورىػا
 السياسػي اإلسػبلـ ظيػور أسػباب   بعػض البػاحثيف العسكرية(. وُيرجع اليزائـ وأزمة االجتماعية, العدالة أزمة الفاعمية, وافتقاد
التبشػيرية,  اإلرسػاليات بػدء منػذ وتحديػداً  مضػيا, قػرنيف امتػداد اإلسبلمي عمى العالـ الذي واجيو الرئيسي التحدي طبيعة إلى

البنػى  خمػؽ عمػى إعػادة عمػؿ الػذي الحػد إلػى العربػي, العػالـ بمػداف ألغمػب الغربػي االسػتعمار الػذي الـز واالستشػراؽ
 انتشار في العظيـ األثر القرف العشريف في الغربي خاصةً  لبلستعمار كاف وقد سبلـ,اإل لعالـ والثقافية والسياسية االجتماعية

 التغريب دافع وىو أال اإلسبلمية, األمة استفزاز في ميماً  عامبًل  معو حمؿ االستعمار  الغربي ألف وذلؾ السياسي, اإلسبلـ
ػو الغربػي الفكر وأشكالو, وقد شكؿ بكؿ مستوياتو الفكري بػالتخمؼ  بنعتػو وذلػؾ السياسػي, اإلسػبلـ لظيػور شػديداً  حػافزاً  الموج 

 الصػحي , ومػا ىو النمػوذج والديف الدنيا أمور كؿ في النموذج الغربي بأف الغرب ادعاءُ  ساعد بالمسيحية, وقد وربط تطوره
 .(1)األفكار ليذه مضاد إسبلمي فكر تبمور عمى وتخمؼ, ىمجية عداه
حياء المبادئ اإلسبلمية بدأت في منتصؼ     وترى بعض المصادر أف األسباب الكامنة وراء ظيور اإلسبلـ السياسي وا 

القرف التاسع عشر, عندما قامت مجموعة مف المفكريف والمبدعيف مثؿ جماؿ عبلء الديف األفغاني ومحمد عبده ومحمد 
المتقدـ مف حوليـ, ويعتقد ىؤالء اإلصبلحيوف أف الشعوب اإلسبلمية رشيد رضا بتطوير اإلسبلـ اتجاه التعامؿ مع العالـ 

تعيش في مصاعب ألف حكوماتيا ضعيفة جدًا وغير قادرة عمى حمايتيا مف التدخؿ األجنبي, واعتقدوا أف أفضؿ طريقة 
واالجتماعية لمعالجة ىذه الوضع تأتي مف خبلؿ الجمع المنطقي بيف العمـ والديف, ومف خبلؿ اإلصبلحات السياسية 

 .(2)واالقتصادية الشاممة القائمة عمى التفاىـ المعاصر وتفعيؿ المؤسسات العممية والتعميمية
 عمػى فعػؿ كػرد السػبعينات أتػت فػي اإلسػبلمية البمػداف فػي اإلسػبلمية التوجيػات انتشػار   المفكػريف أف بعػُض  يػرى كمػا   

 بعػض فػي المسمميف األصولييف بروز :اإلسبلميوف بطريقتيف  واجييا التي الغربية األفكار إحدى وىي السياسات العممانية,
 المسػتوى عمػى لمحيػاة وسػيمةً  اإلسػبلـ يكػوف   أف ييػدفوف إلػى كانوا الغربية, حيث التوجيات في اإلغراؽ عمى فعؿ كرد الببلد

 خارجيػة تشػكيؿ لسياسػاتو  الدوليػة, الشػؤوف وتوجيػو وسياسػي واجتمػاعي إسػبلمي اقتصػادي نظػاـ والخارجي بإقامة الداخمي
 .(3)األمة اإلسبلمية نشأة في الديني العنصر أىمية بتأكيد وذلؾ األجنبي, لمنفوذ اإلسبلـ لمتوجو اإلسبلمي, ورفض طبقاً 
نشوء ظاىرة اإلسبلـ السياسي يرجع إلى المستوى االقتصادي المتدني لمعظـ الدوؿ في العالـ ويرى بعض الباحثيف أف    

اإلسبلمي, حيث بدأت منذ األربعينيات بعض الحركات االشتراكية في بعض الدوؿ اإلسبلمية تحت تأثير الفكر الشيوعي 
حاد السوفيتي سابقًا خمؼ فراغًا فكريًا في مجاؿ كمحاولة لرفع المستوى االقتصادي واالجتماعي لؤلفراد, ولكف انييار االت

محاولة اإلصبلح االقتصادي واالجتماعي, وقد انطمقت األفكار التي أدعت بأف بتفسير التخمؼ والتردي في المستوى 
االقتصادي واالجتماعي يعود إلى ابتعاد المسمميف عف التطبيؽ الصحي  لنصوص الشريعة اإلسبلمية وتأثر حكوماتيـ 

ياسة الغربية, وكذلؾ فإف القضية الفمسطينية والصراع العربي اإلسرائيمي واحتبلؿ إسرائيؿ لؤلراضي العربية وتزامنيا مع بالس
الثورة اإلسبلمية في إيراف وحرب الخميج الثانية ميدت الساحة لنشوء فكرة أف السياسة الغربية مجحفة وغير عادلة اتجاه 

 .(4)اليفالمسمميف وتستخدـ مفيـو الكيؿ بمكي

                                                 
 – الديمقراطيػة والمشػاركة اإلنسػاف حقػوؽ , مركػز5السياسػي والغػرب فػي القػرف العشػريف 9 حػزب اهلل نموذجػًا, ط اإلسػبلـحسػف, حركػات  أبػو قنػديؿ وغسػاف رائػدة(1) 

 . 50-7ـ, ص 2008شمس, راـ اهلل, فمسطيف, آذار 

 (2) Mohanad Mustafa And Ayman Talal Yousef “Haidaria", The Interaction Of Political Islam With Democracy: The 

Political Platform Of The Muslim Brotherhood In Egypt As A Case Study ,International Journal Of Humanities And Social 

Science, Center For Promoting Ideas, USA, Vol. 3 No. 11, P.144, June 2013.  

 . 50-7السياسي والغرب في القرف العشريف, مرجع سابؽ, ص  اإلسبلـحسف, حركات  أبو قنديؿ وغساف رائدة(3) 

 .35, مرجع سابؽ, ص”السياسي اإلسبلـخارجية األمريكية تجاه حركات السياسة ال“عمي دعساف اليقيش,  (4)
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ليس ىناؾ خصوصية معينة تتميز بيا المنطقة العربية مف حيث الصعود التدريجي لحركات اإلسبلـ السياسي في و    
 لمتيار نوعية ىائمة كغيره مف المناطؽ األخرى في الشرؽ والغرب نموًا ونقمة العربي العالـ العقود الثبلثة األخيرة, إذ شيد
حركات  شكمت والسياسية المتعددة, وقد االجتماعية لموازيف القوى الحقيقي الحجـ أظيرتالديني وتعبئة تنظيمية فاعمة 

 ىذه أف وحتى أواخر التسعينات, وبخاصة السبعينات منذ أواخر الحاكمة والنخب لمنظـ رئيسياً  اإلسبلـ السياسي تحدياً 
السمطة إلى قوى اجتماعية أخرى.  بانتقاؿ سماحال أو شؤوف الببلد إدارة في فعمية مشاركة أي لقبوؿ مستعدة تكف النخب لـ

 وسيادة األجواء توتير إلى السياسي اإلسبلـ صعود حركات مع القائمة السياسية النظـ بيا تعاممت التي أدت الطريقة وقد
 بيف المسم  االشتباؾ والصراع أسباب فيـ يمكف البناءة, وال والمشاركة والتعاوف الحوار مف بدالً  والعزؿ منطؽ اإلقصاء

المد  جراء مف النافذة النخب أصابت التي الرعب حالة فيـ مف خبلؿ إال السياسي اإلسبلـ القائمة وحركات بعض النظـ
نجازاتيا, وكوادرىا الحاكمة بمواقعيا النخب ثقة وعدـ السريع, الشعبي الديني األصولي  السياؽ إلى ىذا في اإلشارة وتجدر وا 

لتحجيميا  محاولة في والعنؼ بالحدة تميز اإلسبلمية عمى الظاىرة العربية المنطقة في السياسية السمطات فعؿ رد أف
 .(1) الحركة عمى قدرتيا وشؿ وتقزيميا

في نشأة الحركات اإلسبلمية في داخمية وخارجية وقد ساىمت عوامؿ وظروؼ سياسية واجتماعية واقتصادية مختمفة    
 التيار صعود إلى أدت التي العوامؿ أبرز عاـ يمكف تمخيص في الحياة السياسية, وبشكؿ الوطف العربي, وفي تفعيؿ دورىا

 -أبرزىا 9 ولعؿ العربي, في العالـ اإلسبلـ السياسي بجماعات يسمى ما أو اإلسبلمي
العالـ  في المعاصرة اإلسبلمية الحركات ظيور سبب بعض الكتاب يرجع حيث -اإلسبلمية 9 والحركة التركية الدولة -:أواًل 

 العممانيػة واعتمػد الخبلفػة اإلسػبلمية نظػاـ أتاتورؾ, حيث ألغػى كماؿ العثمانية عمى يد مصطفى الخبلفة سقوط إلى العربي
أمػا  مصػراعيو عمػى البػاب فػت  ممػا لممسمميف, الكبرى فقداف المرجعية إلى أدى والذي ـ,4813الببلد عاـ  شؤوف تسيير في

 اإلسبلمية, وقد لقي إلغاء نظاـ الخبلفة رفضػاً  الحركات الكثير مف ظيور عنو نتج والذي والجماعية الشخصية االجتيادات
 جماعػة اإلخػواف المسػمميف تأسػيس عػف اإلعػبلف إلػى بعضػيـ سػارع ورجاؿ الديف, بحيث المثقفيف والفقياء بعض مف شديداً 
 السػوداف مثػؿ األقطػار العربيػة بعػض إلػى ىذا التنظػيـ ديمت أف قبؿ الخبلفة, بعودة دولة حسف البنا مطالبيف بزعامة بمصر
 .(2)وسوريا واألردف
أمثػاؿ  السياسػي, مػف اإلسػبلـ اإلسػبلمي األوؿ لجماعػات البيػاف قػدموا الػذيف والمفكػريف القػادة مػف مجموعػة ظيػور -ثانيلًا :

 فمسطيف, وحسف في ياسيف وأحمد تونس, في الغنوشي وراشد السوداف, في الترابي وحسف مصر, في قطب وسيد حسف البنا
 جماعػات اإلسػبلـ دعػـ فػي بػارز دور وأفكارىػا لجيودىػا كػاف التػي الكارزماتيػة, القيػادات مػف وغيػرىـ لبنػاف, فػي اهلل نصػر

 يتعمؽ ما متعددة, منيا ألسباب وذلؾ وعممانييف, مسمميف مف الكثيريف باحتراـ تحظى القيادات ىذه أف عف فضبلً  السياسي,
 .(3)السياسية بمواقفيـ يتعمؽ ما ومنيا السياسي, الفكري بإنتاجيـ
 فػي القػوات ىػذه وانيػزاـ القػدس اسػترجاع فػي القػوات العربيػة فشػؿ بعػد -العربيػة 9 والحكومػات الفمسػطينية القضػية -ثالثلًا :
 حركػات انبثػاؽ إلػى أدى ممػا العبريػة, العربيػة بالدولػة األنظمػة بعػض اعترافػات إسرائيؿ, توالػت ضد التي خاضتيا المعارؾ
 بيف ديفيد اتفاقية كامب لتوقيع كنتيجة فمسطيف في حماس حركة ظيرت ثمة العربية, ومف الحكومات رافضة لتوجو إسبلمية

                                                 
 . 563-555ية, مرجع سابؽ, صاإلسبلم العربي, في 9 مجموعة مؤلفيف, الحركات العالـ السياسي في االستقرار ودورىا في يةاإلسبلم فواز جرجس, الحركات(1) 

 المعاصرة, مرجع سابؽ. السياسية يةاإلسبلم الحركات مصطفى, تأثير جزار (2)

 -السياسي, مرجع سابؽ. ولممزيد حوؿ ىذه العوامؿ أنظر أيضًا 9 اإلسبلـمحمد بني سبلمة ويوسؼ خطايبة, مستقبؿ جماعات  (3)
 .50-7السياسي والغرب , مرجع سابؽ, ص  اإلسبلـحسف, حركات  أبو قنديؿ وغساف رائدة -
 .50-42وقضية الديمقراطية, مرجع سابؽ, ص ية اإلسبلمحيدر إبراىيـ عمي, التيارات - 

- Mohanad Mustafa And Ayman Talal Yousef, The Interaction Of Political Islam, Opcit, P 144. 
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سػرائيؿ مصػر  سػاىمت مصػرية متشػددة. وقػد إسػبلمية تنظيمػات ظيػرت بإسػرائيؿ مصػر ونتيجػة العتػراؼ ـ,4868عػاـ  وا 
 الفمسػطينية مػع القضػية حكوماتيا سياسة ترفض التي اإلسبلمية التنظيمات العديد مف وتطور ظيور في الفمسطينية القضية

 المطالبػة موقػؼ إلػى لمسػمطة الحاكمػة المعارضػة موقػؼ مػف اإلسػبلمية الحركػة لتنقػؿ بػذلؾ اإليرانيػة الثػورة تػنج  أف قبػؿ
فػي  وخاصػة العربػي الػوطف يفػ اإلسػبلمية الحركػات ـ, عمػى إذكػاء4856حػرب  فػي العػرب بالسػمطة. وقػد عممػت ىزيمػة

 .(1)مصر
وتقػديميا  اإلسػبلمي, العػالـ إلػى الثػورة تصدير المستمرة إيراف محاوالت عمى عبلوة -ـ 48689سنة  اإليرانية لثورةا -: رابعاً 
 في اإلسبلمية الجماعات وحتى لبناف في اهلل بحزب بدأ اإلسبلمية, الجماعات مف كثير إلى أحياناً  والعسكري المادي الدعـ

 في النموذج لمكثير قدمت شعبية, ثورة أو انتفاضة بواسطة الشاه حكـ بنظاـ فاإلطاحة وفمسطيف, ومصر والجزائر, السوداف
قامة بيا, اإلطاحة يمكف والعممانية الفاسدة والسيما التسمطية األنظمة بأف اإلسبلمي العالـ  منيػا بػدالً  فػي األرض اهلل حكـ وا 

عبلف  .(2)األمريكية المتحدة الواليات األكبر العدو والسيما الغرب عمى الحرب وا 
 القػرف أواسػط فػي األوروبػي االسػتعمار عػف العربيػة الػدوؿ كافة استقبلؿ منذ -العربي 9 النيضوي المشروع فشؿ -خامسًا :

التنميػة  أو العربيػة الوحػدة أو السياسػي االسػتقبلؿ تحقيػؽ فػي العػرب فشػؿ ـ,1002عػاـ  بغػداد احػتبلؿ الماضػي وحتػى
 المسػتوردة وعمػى الغربيػة النمػاذج فشػؿ نتػاج كػاف الفشػؿ ىػذا فػإف الػديني لمتفسػير ووفقػاً  االجتماعيػة, العدالػة أو االقتصػادية

فػبلس ماديػة جامػدة بنزعػة السػابقة النمػاذج تميػزت فقػد الفشػؿ عمػى وعبلوة والميبرالية, واالشتراكية والعممانية القومية رأسيا  وا 
 .(3)لمكثيريف ومقبوالً  جذرياً  بديبل الحؿ, ىو اإلسبلـ بديؿ فأصب  بديؿ نموذج عف لمبحث الطريؽ ميد ذلؾ روحي, كؿ
فشؿ الدعوات القومية التي نشأت في مطمع القرف العشريف عقب االستقبلؿ, والتي شيدت تقمبات وتناقضات  -سادسًا :

فاستغمت الحركات اإلسبلمية ذلؾ العجز, وعمقت عديدة, وعجزت عف صياغة عقيدة أو أيديولوجية ثابتة وواضحة, 
 .(4)الكتابات اإلسبلمية الكراىية والرفض لمحركة القومية, ال سيما أف كبار رواد الفكر القومي كانوا عربًا لكنيـ مسيحيوف

بؿ  العصر بيذا مختصة الحركات اإلسبلمية ليست أف يرى بعض الباحثيف -الحركي( 9( الذاتي الديني العامؿ -سابعًا :
 وىو يمثؿ األحواؿ, حسب ويضعؼ ينشط العامؿ وىذا تاريإل اإلسبلـ, عبر ظيرت فكرية إسبلمية لحركات وتجديد امتداد

 ىذا كما أف فيو, تتحكـ التي والمكاف الزماف لظروؼ تبعاً  الحركات اإلسبلمية تشكيؿ في رئيسي بدور ويقوـ لمواقع استجابة
اإلسبلـ  في الظروؼ. والحركية أسوأ في كموف حالة في وقد يظؿ العصور مف عصر أي في تماماً  يختفي ال العامؿ
 الفقو في واالجتياد المنكر عف والنيي بالمعروؼ فكرتي األمر عمى يقوـ وىو الرسالة بداية مع تأصؿ ذاتي عنصر

 .(5)اإلسبلمي
ُقدمت العممانية بشكؿ ما باعتبارىا البديؿ القادر عمى تجنيد النظاـ العربي  -انتشار الفمسفة العممانية ومظاىرىا 9 -:ثامنًا 

بالقوة عمى مواجية افتقاده لمشروع النيضة العربي, وأيضًا بالقوة القادرة عمى مواجية نمو التيار السياسي اإلسبلمي, 
اقتصادية, وترؾ ألجيزة اإلعبلـ وأحزاب السمطة واألحزاب المعمنة لعممانيتيا, أف واعتمدت ىذه العممانية كخطط اجتماعية و 

تتولى بسط وترويج األساس المعرفي ليذه العممانية. وىكذا أصبحت العممانية مصدرًا لتفتيت المجتمع, وفي الوقت نفسو 

                                                 
 المعاصرة, مرجع سابؽ. السياسية يةاإلسبلم الحركات مصطفى, تأثير جزار (1)

  السياسي, مرجع سابؽ.   اإلسبلـمحمد بني سبلمة ويوسؼ خطايبة, مستقبؿ جماعات  (2)

  السياسي, مرجع سابؽ.   اإلسبلـمحمد بني سبلمة ويوسؼ خطايبة, مستقبؿ جماعات  (3)

 . 56-47السياسي في الشرؽ األوسط وجنوب شرؽ أسيا, مرجع سابؽ, ص اإلسبلـنيى عبداهلل السدمي,  (4)

 مرجع سابؽ,.المعاصرة,  السياسية يةاإلسبلم الحركات تأثير  مصطفى, جزار (5)
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سبلمي في االتجاه المعاكس لما افترضتو نظرية منبعًا لتوليد األحزاب الدينية, وبذلؾ عممت العممانية في واقعنا العربي اإل
 . (1)العممانية, وىكذا استطاعت العممانية أف تستفز المجتمع العربي اإلسبلمي إلى أقصى حد

والمسػيحية  أو اإلسػبلـ والغػرب الشػرؽ بيف العداء تراث إف -عاـ 9 بشكؿ والشرؽ لئلسبلـ المناوئ الغربي الموقؼ -تاسعًا :
المواقػؼ  مػف الكثيػر إف ا خػر, بػؿ اتجػاه الطػرفيف مػف كػؿ ومواقػؼ اتجاىػات األحيػاف مػف كثيػر في يشكؿ يزاؿ ال والييودية

الكثيػر  اتجػاه الغػرب موقؼ أف شؾ الصميبية, وال الحروب عقمية تحكميا تزاؿ ال اإلسبلمي العالـ اتجاه الغربية والتصريحات
 المسيئة لمرسوؿ والصور بالرموز وانتياءً  لمعراؽ األمريكي  باالحتبلؿ ومروراً  فمسطيف قضية بدءًا مف اإلسبلمية القضايا مف

 ديف أنو اإلسبلـ عمى إلى ينظر يزاؿ ال الغرب فإف المقابؿ الرؤية, وفي ليذه المصداقية بعض تعطي وسمـ عميو اهلل صمى
 لئلسػبلـ لػدييـ متأصػبلً  جسػيماً  كرىػاً  الػإل. والخبلصػة إف...المػرأة معاممػة  ويسػيء واإلرىػاب القتػؿ عمػى يشػجع دمػوي

 .(2)عمى ذلؾ شاىدة التاريخية والمعطيات والمسمميف,
 دعوتيا األمريكية المتحدة الواليات أطمقت عندما -سابقًا 9 السوفيتي االتحاد عمى األفغاف المجاىديف انتصار -:عاشرًا 

 فسارعوا أقطارىـ, في ىوية أزمة يعتبرونو ماعمى  يعيشوف روحياً  مؤىميف أشخاصا وجدت أفغانستاف في أرض الجياد إلى
 في ثقة اإلسبلمييف أعطى ما وىذا ىزائـ تاريخية بو وألحقوا السوفيتي( آنذاؾ)االتحاد عالمية قوة ضد أكبر الجياد إلى

 حسب الكافرة بمدانيـ أنظمة ضد الجياد إسبلمية وأعمنوا تنظيمات أسسوا بمدانيـ إلى المجاىديف ىؤالء النفس, وعندما عاد
 .(3)أفغانستاف حرب تنظيـ إسبلمي أفرزتو القاعدة أبرز اعتقادىـ, وكاف تنظيـ

إف احتبلؿ أفغانستاف والعراؽ ويستتبعيما دخوؿ القوات اإلثيوبية إلى  -احتبلؿ أفغانستاف والعراؽ 9 -حادد عشر :
فكري عقدي يؤكد عدـ جدوى الركوف إلى الصوماؿ, قدـ لمقوى اإلسبلمية المجاىدة عنصريف رئيسييف فاعميف 9 عنصر 

المجتمع الدولي وتوازناتو في مواجية أي ظمـ يقع عمى القوى المستضعفة, وبالتالي ليس أماـ ىذه القوى غير المقاومة 
وانتزاع حقيا بيدىا. وعنصر مادي حركي, حيث فت  احتبلؿ ىذيف البمديف جغرافيا سياسية واسعة ومؤثرة تستطيع ىذه 

تمارس فييا جيادىا, وتقدـ عبرىا نموذجيا في الجياد, وتصوغ فييا نظريتيا في مواجية العدو. وقد أثبتت ىذه القوى أف 
القوى فاعمية كبيرة في ىذيف البمديف, بؿ وأصبحت ىذه القوى ىي القوة الكبرى المؤثرة في أفغانستاف, وقوة كبرى بيف القوى 

ى اإلسبلمية المقاتمة وأطروحاتيا وفكرىا, قد تعزز نتيجة المسمؾ األمريكي المقاومة في العراؽ. وىكذا نجد أف منطؽ القو 
 . (4)الغربي في أفغانستاف والعراؽ

 أو مرحميػة سياسػية إلحػداث توازنػات الدينيػة, والتنظيمػات األحػزاب ظيػور عمػى المحميػة الحكومػات تشػجيع -ثلاني عشلر :
 نمو عمى مختمفة وبدرجات شجعت قد اإلسبلمية, الدوؿ معظـ في الحكومات أغمب أف عمى الدراسات تدؿ األمد, إذ طويمة

 .(5)والميبرالية والقومية الماركسية االتجاىات لمكافحة منيا, العنيفة وأحياناً  اإلسبلمية, الجماعات
اعتماد األنظمة حديثة االستقبلؿ عمى نظػاـ الحػزب الواحػد, حيػث منعػت وجػود أي حػزب سياسػي آخػر, ولػـ  -ثالث عشر :

ترسإل شرعيتيا عمى أساس االعتماد المتدرج لآلليات الديمقراطية التي تحتـر السيادة الشعبية, وىكذا حدث خمؿ أو نقص في 

                                                 
 . 2009, 7(, ص 369ية المعاصرة9 رد فعؿ أـ استجابة لتحدٍّ؟, مجمة المستقبؿ العربي, العدد)اإلسبلممخمص الصيادي, الحركات  (1)

  السياسي, مرجع سابؽ.   اإلسبلـمحمد بني سبلمة ويوسؼ خطايبة, مستقبؿ جماعات  (2)

 المعاصرة, مرجع سابؽ,. السياسية يةاإلسبلم الحركات تأثير  مصطفى, جزار (3)

 . 2009, 7(, ص 369ية المعاصرة9 رد فعؿ أـ استجابة لتحدٍّ؟, مجمة المستقبؿ العربي, العدد)اإلسبلممخمص الصيادي, الحركات  (4)

, جامعػة قاصػدي مربػاح, ورقمػة, الجزائػر, العػدد ية مف التطرؼ الديني إلى االعتداؿ السياسي, مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماعيةاإلسبلمشميغـ غنية, الحركات  (5)
 ـ.2052, جواف305(, ص 8)
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خبػػة الحاكمػة إلػػى المزيػػد مػػف اسػػتخداـ آليػػات القيػػر إلخضػػاع المشػروعية, ويػػرى )دكجمػػاف( أف أزمػػة الشػػرعية ىػػذه تػػؤدي بالن
, وبالتالي يصب  الحكـ فاسدًا, وىذا يساعد عمى تنامي الحركات اإلسبلمية  .(1)الخصـو

 العامػة األفكػار منظومػة مميػزًا فػي موقعػاً  الدينيػة الفكػرة تحتػؿ حيػث -العربي 9 لممجتمع الثقافي التكويف واقع -رابع عشر :
 الغربيػة, بالمدنيػة مجتمعاتنػا اصػطدمت أف منػذ جػرت الثقػافي التػي التحػديث وقػائع كثيػراً  منػو تغيػر لػـ موقػع وىػو السػائدة,

 متمسػكة العربيػة بقػت المجتمعػات أف حقيقػة يمغػي لػـ المجػاالت شتى في الغربي لمتفوؽ المتزايد والتأثير الغربية فالحضارات
 مػف جعػؿ الفػراغ القيمػي, مػأزؽ إلػى األخيػرة وصػوؿ ىػذه أف إال الغربيػة, الثقافػة عف تدافع نخبة أو طبقة ظيور رغـ بدينيا
 فػي مياجمػة أنيػا أحسػت كممػا دينيػا عػف والػدفاع بقيميػا التمسػؾ عمػى محقة اإلسبلمية كانت العربية المجتمعات أف المؤكد

 .(2)المجتمعات ىذه داخؿ مميزة بمكانة دائماً  يحظوف الدينيوف الزعماء نجد فمذا عمؽ ىويتيا,
 العربيػة, حيػث أف غيػاب الػدوؿ معظػـ فػي والفقػر واالسػتبداد الفسػاد وشػيوع الديمقراطيػة الحريػة غيػاب -خلامس عشلر :

 لمحركػة بانضػماميـ بػأنيـ أوطػانيـ فػي المعػذبيف تبشر التي المتطرفة األفكار لنمو وانتشار الخصبة شك ؿ البيئة الديمقراطية
 ا خػرة الحيػاة ففػي الدنيا في يكف لـ إف يكافأ, سوؼ منيـ الواحد وأف وحرمانيـ, معاناتيـ سوى يخسروا فإنيـ لف اإلسبلمية

استشػيادًا,  عنيػا جيػادًا والػدفاع اإلسػبلمية الحركػة بمبػادئ اإليمػاف فأصػب  اإلسػبلمية, لمحركػة وانضػماميـ عمػى مػواقفيـ
 .(3)أحياناً  ومقدساً  نبيبلً  عمبلً  إلييا واالنضماـ

 تحػت بيػا بشػرت التػي السياسػية, والتطمعػات الوعود الكثير مف تحقيؽ في واإلسبلمية العربية النخب فشؿ -سادس عشر :
 كػؿ أنػواع لنمػو خصػبة أرضػية ىيػأ العػيش, وظػروؼ الحقػوؽ فػي والمسػاواة عربيػة وطنػي ووحػدة بنػاء مػف مختمفػة تسػميات

 .(4)التراث مف مستمدة بديمة أو شاممة شمولية بنظرية المجتمع تزود والتي منيا اإلسبلمية وخاصة المعارضة
سػاعدت السياسػة األمريكيػة  -أحداث الحادي عشر مف سبتمبر والسياسة األمريكية وحروبيا ضد اإلرىػاب 9 -سابع عشر :

والحػػػروب التػػػي شػػػنتيا ضػػػد اإلرىػػػاب عقػػػب أحػػػداث الحػػػادي عشػػػر مػػػف سػػػبتمبر إلػػػى تزايػػػد مشػػػاعر الغضػػػب لػػػدى الشػػػعوب 
يف بشػكؿ أقػوى وتبػادؿ الوسػائط التػي تظيػر اإلسبلمية, وساعدت وسائؿ اإلعبلـ وشبكة االنترنت عمػى التواصػؿ بػيف المسػمم

بشاعة الحػرب األمريكيػة وسياسػاتيا القمعيػة ضػد المسػمميف, وأدت تمػؾ السياسػات إلػى تعػاطؼ المسػمميف فػي مختمػؼ الػدوؿ 
 .  (5)اإلسبلمية مع ما يجري في العراؽ وأفغانستاف

 مػا أي المعاصػرة اإلسػبلمية تفتعميػا الحركػات ـولػ اإلسػبلـ, فػي كانػت دائمػًا جوىريػة السياسػية المسػألة إف -ثلامن عشلر :
 مسػتوياتيا بمغػت والػديف السياسػة بػيف الػتبلـز مف عبلقات وجود اإلسبلمي شيد التاريإل فمقد السياسي, باإلسبلـ اليـو يسمى

 الوسػيط, العصػر مػف مراحػؿ كثيػرة فػي الدينيػة المذىبيػة مف مختمفة أشكاؿ في نفسو عف السياسي الصراع فييا حدودًا عبر
 تشػكيؿ فػي والػديف الوطنيػة عنصػري بتضػافر االحػتبلؿ أوجو مواجية مختمؼ تمت حيث الحديث عصرنا عمى ىذا وينطبؽ
 .(6)المحتمة العربية السياسي لؤلمة الوجداف

 جماعات مك ف الذي والمؤسسات, األمر والجمعيات كاألحزاب المدني المجتمع مؤسسات وضعؼ غياب -: تاسع عشر
 الدعـ الخيرية, وتقديـ والجمعيات الدينية والمراكز المساجد عمى سيطرتيا بواسطة الفراغ ىذا سد مف السياسياإلسبلـ 
وصوؿ  قبؿ لممتضرريف الدعـ تقدـ كانت أحياناً  إنيا حتى والنكبات, الكوارث أوقات في والسيما المراكز ىذه ألعضاء

                                                 
 . 56-47السياسي في الشرؽ األوسط وجنوب شرؽ أسيا, مرجع سابؽ, ص اإلسبلـنيى عبداهلل السدمي,  (1)

 ية مف التطرؼ الديني إلى االعتداؿ السياسي, مرجع سابؽ. اإلسبلمشميغـ غنية, الحركات  (2)

 السياسي, مرجع سابؽ.   اإلسبلـمحمد بني سبلمة ويوسؼ خطايبة, مستقبؿ جماعات  (3)

 ية مف التطرؼ الديني إلى االعتداؿ السياسي, مرجع سابؽ. اإلسبلمشميغـ غنية, الحركات  (4)

 . 56-47السياسي في الشرؽ األوسط وجنوب شرؽ أسيا, مرجع سابؽ, ص اإلسبلـنيى عبداهلل السدمي,  (5)

 ية مف التطرؼ الديني إلى االعتداؿ السياسي, مرجع سابؽ. اإلسبلمشميغـ غنية, الحركات  (6)
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 المجتمع, إضافة أبناء مف واسعة فئات لدى ومصداقية شرعية الجماعات ىذه أعطى الذي األمر الدولة, ومؤسسات أجيزة
 اهلل مع بيت ذلؾ تفعؿ أف بوسعيا ليس ولكف منتدى, أو جمعية إغبلؽ أو سياسي حزب حؿ   تستطيع الدولة إف ذلؾ إلى

 .(1)عميو االعتداء لحرمة
 كػؿ قمػع واسػتمرار العربيػة واإلسػبلمية, الػدوؿ بعػض فػي اإلنسػاف وحقػوؽ والدسػاتير غيػاب االلتػزاـ بػالقوانيف -عشلرون :

 ليذه التصدي في خاصاً  دوراً  الدينية والمبادئ الشعارات حوؿ يعطي التمحور مما التعددية, عمى والقضاء المعارضة أشكاؿ
 .(2)مقدسات مف بو يتعمؽ وما لمديف الخاصة المكانة مف منطمؽ األنظمة,

ىنػػػاؾ عوامػػػؿ اجتماعيػػػة تػػػدور حػػػوؿ التخمػػػؼ الحضػػػاري والنيضػػػوي الػػػذي عانػػػت منػػػو الػػػدوؿ العربيػػػة  -حلللادد وعشلللرون :
واإلسبلمية في العصػر الحػديث إضػافة لتخمػؼ المنػاىج التعميميػة, والحداثػة والتغريػب والعممنػة فػي الػدوؿ العربيػة واإلسػبلمية 

تزلػػزؿ األنمػػاط والقػػيـ اسػػعة مػػف األريػػاؼ إلػػى المػػدف, و عمميػػات اليجػػرة الو عمػػى مسػػتوى التعمػػيـ والفكػػر والسياسػػات العامػػة, و 
االجتماعية السائدة في العالـ العربي واإلسبلمي وبمداف العالـ الثالث واالضطرابات االجتماعية وانييار البنى االجتماعية في 

يعتقػدوف أنيػا قػد تسػاعدىـ المناطؽ الريفية والحضرية, وشعور الناس بالحيرة واالرتباؾ فينضموف إلػى الحركػات الدينيػة التػي 
 .(3)عمى تجاوز ىذه األوضاع

ـ وأثرىػػػا عمػػػى التيػػػارات 4862ىنػػػاؾ عوامػػػؿ اقتصػػػادية عديػػػدة تػػػدور حػػوؿ العائػػػدات النفطيػػػة بعػػػد عػػػاـ  -ثلللاني وعشلللرون :
مػف  اإلسبلمية في العالـ, حيث دأبت دوؿ الخميج في السبعينات مف القرف الماضي عمى دعـ المراكز اإلسبلمية التي تنشط

خبلليا التيارات اإلسبلمية. وفشؿ أيديولوجيات التنمية التي سػادت فػي السػتينات مػف القػرف الماضػي فػي بمػداف العػالـ الثالػث 
والتػػػي أدت إلػػػى تبعيػػػة العػػػالـ الثالػػػث لمغػػػرب اقتصػػػاديًا, وتفػػػاقـ ا ثػػػار السػػػمبية وتػػػدىور األوضػػػاع, وضػػػغوط الفقػػػر والتخمػػػؼ 

يا الدوؿ العربية, وسوء توزيع الموارد وعػدـ اىتمػاـ الحكومػات التػي بيػا أقميػات مسػممة بتنميػة والبطالة والديوف التي تعاني من
 .(4)المناطؽ التي يتركز بيا المسمموف

 -9 (5)رئيسييف عامميف إلى عموماً  اإلسبلمية الديمقراطية الصحوة ىذه أسباب وترجع   
 السػياؽ وفػي ىػذا الحريػات, ومصػادرة القمػع مػف الشػديدة ومعاناتيػا اإلسػبلمية الحركػة عمػى االسػتبداد وطػأة اشػتداد -أواًل 9

 أنػاس مػف لشػديد عجبػي ليػا 9 )إف الديمقراطيػة ونقػداً  مػف السػمبية اإلسبلمييف بعض مواقؼ عمى الغنوشي تعميقاً  يقوؿ راشد
 يختمقػوف نػراىـ االسػتبداد,الحقيقػي  لخصػميـ يتصػدوا أف ذلػؾ بػدؿ مػع وىػـ باالسػتبداد, مقيػوريف بالػديكتاتوريات مطحػونيف
 الديمقراطية(. مع مشكبلت
 نظر في كانت والزالت إذ والتيار العمماني, اإلسبلمية الحركة بيف الديمقراطي النظاـ شأف في المفتوحة المناظرات -ثانيًا 9
 موقفيػا مػف توضػي  إلػى دفعيػا مػا وىػو اتجػاه الديمقراطيػة, نواياىػا صػدؽ فػي متيمػة النخبػة العممانيػة مػف عػريض قطػاع

 مجموعػة عػف لػدى اإلسػبلمييف الحػراؾ الفكػري ىػذا تمخػض أعمػاؿ ونظريػات. ولقػد مجموعػة خػبلؿ مػف وتأصػيمو القضػية
بعػدىا  فػي المقابػؿ ويقصػي لمديمقراطية والتقني األداتي بالبعد في االحتفاء يصب معظميا وخطابات عف الديمقراطية مواقؼ

 نجػد حسػف نظرىػا بأفكارىػا ووجيػات وتميػزت الحراؾ ىذا في نوعياً  ساىمت التي الكبيرة الفكرية األسماء الفمسفي. ومف بيف

                                                 
 السياسي, مرجع سابؽ.   اإلسبلـمحمد بني سبلمة ويوسؼ خطايبة, مستقبؿ جماعات  (1)

 ية مف التطرؼ الديني إلى االعتداؿ السياسي, مرجع سابؽ. اإلسبلمشميغـ غنية, الحركات  (2)

 . 56-47السياسي في الشرؽ األوسط وجنوب شرؽ أسيا, مرجع سابؽ, ص اإلسبلـهلل السدمي, نيى عبدا (3)

 . 56-47السياسي في الشرؽ األوسط وجنوب شرؽ أسيا, مرجع سابؽ, ص اإلسبلـنيى عبداهلل السدمي,  (4)

الحػاج  5جامعػة باتنػة ,والتنميػة لؤلمػف الجزائريػة المجمػة, نظريػة رؤيػة :العربػي الػوطف فػي الػديمقراطي والتحػوؿ يةاإلسػبلم الحركػات, فػايزة صػحراويو  عمػر مرزوقي (5)
 ـ.2056, 394-382ص , الثامف العدد لخضر, الجزائر,
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 عرفتػو الذي الشورى لمبدأ ىي تنزيؿ أف الديمقراطية عمى تجمع الرموز ىذه الغنوشي, وتكاد الرسيوني وراشد الترابي وأحمد
 اإلسبلمياف. والتاريإل الثقافة
تمػؾ  تمثمػت مراحػؿ, مػف عمػا سػبقيا مختمفػة ـ, شػواىد1000بعػد عػاـ  العربيػة الػدوؿ فػي االنتخابػات معظػـ قػد أفػرزتو    

 التيػارات تمػؾ أوصػمت مػف العوامػؿ والػدوافع الداخميػة اإلسػبلمية, وىنػاؾ مجموعػة لمتيػارات الممحػوظ النجػاح فػي الشػواىد
 -9(1)ومف أبرزىا السمطة في الدوؿ العربية, مف المستوى إلى ذلؾ اإلسبلمية
عادة تعريؼ ليويتيا, إعادة بعممية الماضي مرت القرف مف السبعينات منذ العربية المجتمعات أواًل 9 إف لتوجياتيا  تعريؼ وا 
انعكست  ما وسرعاف المجتمعات, ىذه داخؿ اإلسبلمية لمصمحة التيارات المختمفة السياسية األطراؼ بيف القوى ولعبلقات

 .أجريت التي االنتخابات نتائج خبلؿ مف العممية السياسية, في عمييا التيارات اإلسبلمية بييمنة االجتماعية البنية
 عمى العربي سجؿ بتصويتو االحتجاج الناخب أف يعكس حقيقة االنتخابات صناديؽ في اإلسبلمية التيارات نجاح ثانيًا 9 إف

وأنو شعر  واالجتماعية واالقتصادية, المستويات السياسية عمى طموحات المواطف تحقيؽ في وعمى فشميا الحاكمة, النخب
اليسارية  والقوى الميبرالية القوى ألف المقنع, الوحيد وجدانو تشكؿ البديؿ في أصبحت اإلسبلمية والحركات التيارات بأف

 العربي. السياسي الشارع في موجودة  وغير ضعيفة أصبحت
 الماضية, بحكـ الثبلثة العقود في القوى ىذه تأثير وضعؼ العربية, المجتمعات في العممانية القوى تأثير انحسار ثالثًا 9
أف  العربي, كما المواطف عند مصداقيتيا ىذه اإليديولوجيات وقومية فأفقدت مفاىيـ عممانية تبنت التي العربية النظـ فشؿ

 الفعمية المشاركة لياتتي   لـ ورقية أحزاب سياسية بوجود فسمحت مقيدة, سياسية تعددية نظماً  بعض النظـ العربية اتبعت
 األمريكي لمنفوذ والسيناريو الحقيقي الرافض ىي اإلسبلمية الحركات العربي يشعر بأف الناخب كما أف السياسية, الحياة في
 األمريكية. لمييمنة المقاومة العربية العربية وتمثؿ جبية المنطقة في

 مف آالؼ معارضة يدعميا حركة تحالفت مصر ففي الجذري,باإلصبلح  والمطالبة الحكـ عمى االحتجاج رابعًا 9 تصاعد
األكثر  لمتوريث( لمتمديد, ال ال :كفاية( شعار حوؿ التغيير(, أجؿ مف اسـ)الحركة المصرية تحت العامة الشخصيات

 ارؾمب جماؿ الرئيس نجؿ تييئة بالتوريث والمقصود بالرئاسة, مبارؾ حسني المصري بالتمديد لمرئيس شيوعا, والمقصود
 المسمميف. اإلخواف جماعة رأسيا التظاىر, وعمى لفعؿ أخرى معارضة قوى وانضمت لخبلفتو,

 إذف عمى بالحصوؿ يمزميا الذي المينية قانوف النقابات مشروع عمى احتجاج حممة النقابات قادت األردف خامسًا 9 في
 تشكيؿ بإعبلف اإلسبلمييف مف وقامت مجموعةواالجتماعات,  العامة التجمعات عقد أجؿ مف الداخمية مف وزارة مسبؽ
 الكويت. في معمف سياسي كأوؿ حزب األمة, حزب
وىكػػذا يػػرى الباحػػث أف ىنالػػؾ العديػػد مػػف العوامػػؿ والظػػروؼ السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة وعوامػػؿ البيئػػة    

الداخمية والخارجية المختمفة, ساىمت مع بعضيا البعض في بروز ظاىرة اإلسبلـ السياسي, وأف أىػـ العوامػؿ التػي سػاىمت 
تمثمػػت بنجػػاح الثػػورة اإلسػػبلمية فػػي إيػػراف ومحاولػػة الحركػػات اإلسػػبلمية المختمفػػة فػػي بػػروز ونشػػأة ظػػاىرة اإلسػػبلـ السياسػػي 

إعادة استنساخ ىذه التجربة في دوليـ, وكذلؾ فشػؿ التيػارات السياسػية المختمفػة القوميػة والعممانيػة واالشػتراكية والميبراليػة فػي 
االجتماعيػة, وظيػور مجموعػة مػف المفكػريف  العدالػة أو أو التنميػة االقتصػادية العربيػة الوحػدة أو السياسػي االسػتقبلؿتحقيػؽ 

اإلسبلمييف فػي الػدوؿ العربيػة واإلسػبلمية مػف أمثػاؿ حسػف البنػا وسػيد قطػب وراشػد الغنوشػي وحسػف الترابػي وغيػرىـ, وكػذلؾ 
تاف والعػراؽ, الفكر الغربي المعػادي لئلسػبلـ والػذي يػروج لئلسػبلـ عمػى أنػو ديػف اإلرىػاب والعنػؼ والكراىيػة, واحػتبلؿ أفغانسػ

إضافة إلى ذلػؾ انتشػار ظػاىرة الفسػاد وغيػاب الحريػة واالسػتبداد والقمػع والفقػر فػي معظػـ الػدوؿ العربيػة واإلسػبلمية, وغيػاب 

                                                 
 المعاصرة, مرجع سابؽ. السياسية يةاإلسبلم الحركات تأثير مصطفى, جزار(1) 
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مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية الفاعمة وبروز الجماعات اإلسػبلمية كبػديؿ فػي ىػذا المجػاؿ. كػؿ ىػذه العوامػؿ 
ا مػػف الظػػروؼ األخػػرى مثػػؿ القضػػية الفمسػػطينية وعػػودة المجاىػػديف األفغػػاف تفاعمػػت مػػع بعضػػيا والظػػروؼ باإلضػػافة لغيرىػػ

 البعض لتساىـ في بروز ظاىرة اإلسبلـ السياسي.
 -موقف اإلسالم السياسي من الديمقراطية والمشاركة السياسية : -المبحث الثالث :

يا الرئيسػػية فػػي بػػرامج حركػػات اإلسػػبلـ السياسػػي, وسػػػوؼ لقػػد كانػػت قضػػية الديمقراطيػػة والمشػػاركة السياسػػية مػػف القضػػػا   
 نحاوؿ في ىذا المبحث توضي  موقؼ اإلسبلـ السياسي مف قضية الديمقراطية والمشاركة السياسية.

 أنيا فيذكر الحديث والمعاصر, الخطاب اإلسبلمي في الديمقراطية فكرة تاريإل باستعراض أحمد المصري زكي المفكر قاـ   
 إلى عشر التاسع القرف مف الثاني النصؼ  في اإلصبلح اإلسبلمي حركة منذ الفكرية اإلسبلمييف أعماؿ في حاضرة كانت
 اكتسب االنتياء عمى العشريف القرف والمكاف, ومع إشراؼ الزماف بظرؼ وعرضي متأثر محدود حضور أنو إال الوقت, ىذا

أربع  إلى الديمقراطية مجاؿ في الفكرية األعماؿ تمؾ المفكر ىويتو المستقمة. وقد صنؼ الديمقراطية عف اإلسبلمي الخطاب
 -9(1)كا تي ىي مدارس,

العقػاد فػي  الغػرب, ويبػرز ىنػا عبػاس محمػود ديمقراطيػة مقابػؿ اإلسػبلـ ديمقراطيػة إبػراز حاولػت -األولػى 9 أواًل 9 المدرسػة
 وتطػوره السياسػي الفكػر منيا )نشأة دراسات بعده فصدرت الباحثيف, جيؿ مف في أثر الذي اإلسبلـ( في كتابو )الديمقراطية

 محمد المعطي عبد اإلسبلـ9 شخصيات ومذاىب( لمؤلفو عمي في السياسي جبلؿ شرؼ و)الفكر اإلسبلـ( لمؤلفو محمد في
 فػي عنواف)حػوؿ الديمقراطيػة نبػي تحػت بػف اإلسبلمي الجزائػري مالػؾ المفكر كتاب صدر العقاد وبعد جبلؿ شرؼ, ومحمد
 السياسية. ودالالتيا الشورى عمى فيو ـ( أكداإلسبل

 محاولػة حسػف وأبرزىػا الغػرب, فػي الديمقراطيػة مقابػؿ اإلسػبلـ فػي الشػورى نظريػة إبػراز حاولػت -الثانيػة 9 ثانيػًا 9 المدرسػة
 الديمقراطية(. وأثرىا في األنصاري )الشورى الحميد عبد السياسي( وكتاب الفقو في كتابو )نظرات الترابي في

 خالػػد فػػي محمػػد ويبػػرز ىنػػا خالػػد الغػػرب, ديمقراطيػػة عمػػى بػػاليجـو التشػػكيؾ حاولػػت -الثالثػػة 9 ثالثػػًا 9 المدرسػػة
 قطب. معاصرة( لمؤلفو محمد فكرية وكتاب )مذاىب أبدا(,...كتابو)الديمقراطية
 كتػاب )أسػاس الحكومػة وأبرزىػابصػمة,  لئلسػبلـ تمػت ال فكػرة واعتبرتيػا الديمقراطيػة رفضػت -الرابعػة 9 رابعػًا9 المدرسػة

 الديف النبياني. تقي ومؤسسو الشيإل اإلسبلمي التحرير حزب وكتابات الحائري, اإلسبلمية( لمؤلفو كاظـ
 حكاميا اختيار األمة في مف حؽ ذلؾ يعنيو بما والمساواة والعدؿ المشاركة ويدعو إلى السياسية التعددية ُيفعؿ اإلسبلـو    

 أف إال السػمطة والنفػوذ, واحتكػار االسػتبداد والفكريػة لتكػريس الثقافيػة أحػد األسػباب أو سػبباً  لػيس ومسػاءلتيـ, فاإلسػبلـ
فػي  وال فػي طبيعتيػا ال إسػبلمية غيػر ممارسػات سػاحات إلػى الػديني خرجػت بػالفكر اإلسػبلـ بعػض سياسػيي ممارسػات

إذ انقسػـ  والشػورى  الديمقراطيػة مفيػومي أصػحاب بػيف سياسي فكػري حوار العربية المجتمعات في بعض تولد منيجيا, ولقد
 -9 (2)آراء, ىي ثبلثة إلى بذلؾ المشتغموف

 ىػو إنمػا بيػا القبػوؿ وأف السياسػي اإلسػبلمي, الفكػر ىػدـ بػو مقصػود غربػي نتػاج أنيػا عمى أسػاس الديمقراطية كفَّر األول :
قرار نظاـ الممة عف خروج  واإليماف. بالعقيدة لو عبلقة ال عمماني وا 

مسػمى  داللػة لػو أف غيػر الكػريـ القػرآف فػي ورد إال لفػظ ىػي مػا الثانيػة لمشػورى, وأف مرادفػة الديمقراطيػة أف يعتبػر الثلاني :
بػيف  التمييػز مػف تمكنػو دسػتورية قانونيػة ثقافػة يمتمػؾ ال الديمقراطيػة بأنػو يكفِّػر مػف الػرأي ىػذا أصػحاب الديمقراطيػة, ويػتيـ

                                                 
 سابؽ., مرجع الديمقراطي والتحوؿ يةاإلسبلم الحركات, فايزة صحراويو  عمر مرزوقي (1)

ة األردنيػة, األردف, عمر حمداف الحضرمي, تداوؿ السمطة والدساتير في األنظمة السياسية العربية, مجمة دراسات, سمسػة العمػـو اإلنسػانية واالجتماعيػة, الجامعػ (2)
 ـ.2006, 467(, ص3(, العدد)33المجمد )
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 الغربيػة, ضػرورة بالديمقراطيػة األخػذ عنػد ىػؤالء, اشػترط الغربيػة, ولكػف الديمقراطية مضاميف وبيف لمتقرير كأداة الديمقراطية
 المادي. الفمسفي مضمونيا مف إفراغيا
 مػف الديمقراطيػة االقتبػاس مػف مػانع ال بأنػو القناعػة مػف تسميتو )الموقؼ التػوفيقي(, فينطمػؽ عمى اصطم  ما وىو : الثالث
عػادة والحريػة العػدؿ والمسػاواة مػف تخمو ال جوانب فييا دامت ما الغربية  ىػذا الشػعب, ويؤكػد أصػحاب إرادة إلػى االعتبػار وا 
. إطارىا في تخرج ال الشورى أف الرأي  العاـ عف ىذا المفيـو
وال تػػزاؿ ظػػاىرة اإلسػػبلـ السياسػػي عمػػى تنػػوع حركاتػػو وتياراتػػو فػػي العػػالميف العربػػي واإلسػػبلمي, تشػػغؿ اىتمػػاـ البػػاحثيف    

والمفكػػريف بسػػيؿ مػػف القضػػايا واإلشػػكاليات التػػي تتصػػدرىا إمكانيػػة والدة تيػػار إسػػبلمي ديمقراطػػي مسػػتنير ومعتػػدؿ يسػػتطيع 
التفاعػػؿ بإيجابيػػة مػػع تحػػديات ومجريػػات الواقػػع المعاصػػر, وفػػي القمػػب منيػػا مسػػألة الديمقراطيػػة, ومػػا يتفػػرع عنيػػا مػػف أىميػػة 

لمػدني العربػي الوليػد فػي تحقيػؽ الديمقراطيػة. ومػف أجػؿ تبديػد الشػكوؾ المناوئػة الوعي بثقافة حقوؽ اإلنساف ودور المجتمع ا
لئلسبلـ السياسي, ما أنفػؾ الشػيإل راشػد الغنوشػي يؤكػد انحيػاز حركتػو لممبػادئ الديمقراطيػة الحديثػة, وأف الخيػار الػديمقراطي 

وع مف أنواع الوصاية عمى الشعب ىو اختيار القائـ عمى التخمي عف أي نوع مف أنواع االحتكار لئلسبلـ والحقيقة, أو أي ن
استراتيجي لحركتو, وليس اختيارًا تكتيكيًا ظرفيًا يتـ التخمػي عنػو فػي أقػرب فرصػة مناسػبة. وأف حركتػو ليسػت ليػا أي مشػكمة 
 أساسػػية مػػع العممانيػػة بػػالمعنى الغربػػي, التػػي تضػػمف حريػػة العقػػؿ, وحريػػة الصػػحافة, وحريػػة الشػػعب فػػي أف يكػػوف ىػػو السػػيد
نمػا ىػي تتنػاقض مػع العممانيػة بػالمعنى  الذي يضع القانوف, وتبني المجتمع المدني, وتحقيؽ المساواة القانونية بػيف النػاس, وا 
السياسي المضاد لمديف, عمى اعتبار أف النظاـ التونسي ال يتمثؿ العممانية وفقًا لمنموذج الغربي الميبرالي إال في تمػرده عمػى 

باحيتو  . (1)الديف وا 
المنطػؽ  تمامػًا مػع يتفػؽ والمقاصػد الشػكؿ حيػث ومػف والعقػؿ والشػريعة, المنطػؽ بػاب مػف اإلسػبلـ, أف المقبػوؿ ومػف   

يقػود  إذ الحديثػة  بمفاىيميػا الديمقراطيػة وبػيف المػدرؾ اإلسػبلمي الػواعي التػراث بػيف معركػة افتعػاؿ الظمػـ الػديمقراطي, ومػف
 اإلنساف والتعدي كرامة وانتياؾ واالستبداد والطغياف يدعو لمديكتاتورية الحنيؼ اإلسبلمي الديف بأف التوىـ إلى التصور ىذا
 .(2)معقوؿ وغير صحي  أمر غير وىذا حقوقو عمى
ويرى المفكر اإلسبلمي المعاصر راشػد الغنوشػي أنػو ينبغػي عمينػا أف نقبػؿ مبػدأ المواطنػة, وأف الػببلد ليسػت ممكػًا لزيػد أو    

اؾ, ولكنيػػا ممػػؾ لكػػؿ مواطنييػػا, وىػػـ جميعػػًا, بغػػض النظػػر عػػف معتقػػداتيـ أو أجناسػػيـ إف كػػانوا لعمػػر أو ليػػذا الحػػزب أو ذ
ذكػػػورًا أو إناثػػػًا, أعطػػػاىـ اإلسػػػبلـ الحػػػؽ أف يكونػػػوا مػػػواطنيف يتمتعػػػوف بػػػنفس الحقػػػوؽ, بػػػأف يعتقػػػدوا بمػػػا شػػػاءوا ضػػػمف إطػػػار 

 .  (3)ر ممث مييـ في البرلمافاحتراميـ لبعضيـ البعض, وأف يتصرفوا فؽ القانوف الذي ىـ يسن ونو عب
 ىػذا إسػبلمية, وفػي دولػة يتطمػب بوصػمتيا, وىػذا وىػو األرض فػي اهلل حكػـ السياسػي تيػدؼ إلػى إقامػة اإلسبلـ وحركات   

 -9(4)السياسي, وىي اإلسبلـ الحركات منيجية مف رئيسية نماذج ثبلثة عف الحديث اإلطار يمكف
 الدولػة مؤسسػات فػي بعدىا يندمج أدواتو, لكنو أىـ ىو والعنؼ المفاجئ والسريع, التغيير يمجأ إلى -األوؿ 9 أواًل 9 النموذج

 الترابي والبشير. تجربة في العممية األمثمة أحد والسوداف قوتو عمييا, بسط قد يكوف حيف
 نظػاـ سػقط حػيف اإليرانيػة,التجربػة  يػدور عػف ىنػا والحديث شعبية, ثورة عبر الحكـ إلى الوصوؿ -الثاني 9 ثانيًا 9 النموذج

 ـ.4868عاـ  في الشعبية الثورة أماـ الشاه

                                                 
 ـ.2055, 553(, ص 386ؿ العربي, العدد )توفيؽ المديني, ربيع الثورات الديمقراطية العربية, مجمة المستقب (1)

 عمر حمداف الحضرمي, تداوؿ السمطة والدساتير في األنظمة السياسية العربية, مرجع سابؽ.  (2)

 ية واالجتياد المعاصر, مرجع سابؽ.اإلسبلمراشد الغنوشي, الديف والدولة9 في األصوؿ  (3)

 .55-53, مرجع سابؽ, ص”اإلسبلـ حركات منظور مف السياسي التغيير“الشوبكي,  محمود ببلؿ (4)
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 اإلخػواف لػدى واالنتشػار التغمغػؿ منيجيػة عمػى اعتمػاده مػف حيػث لمحكػـ, التػدريجي الوصػوؿ -الثالػث 9 ثالثػًا 9 النمػوذج
فػي  المشػاركة إلػى اإلسػبلميوف خبللػو مػف وصػؿ الػذي تركيػا فػي والتنميػة العدالػة حػزب نمػوذج ذلػؾ ومػف أمثمػة المسػمميف,

 السياسي. والعزؿ إلى اإلقصاء المشاركة مف عديدة بتجارب فييا ومروا العثمانية, الخبلفة سقوط مف عقود عدة بعد الحكـ
 الػنظـ مػع التعامػؿ فػي العربيػة, تبنػت إسػتراتيجيتيف الػدوؿ مػف العديػد فػي اإلسػبلمية ويػرى بعػض البػاحثيف أف الحركػات   

 -9(1)وىيالحاكمة, 
 تشػكيؿ إطػار فػي والمشػروع, السياسػي السػممي العمػؿ فػي الحاكمػة, واالنخػراط بػالنظـ القبػوؿ -األولػى 9 أواًل 9 اإلسػتراتيجية

 أسػاليبو عبػر البرلمػاني العمػؿ وممارسػة االنتخابػات العامػة فػي والمشػاركة حػزب, إلػى الحركػة تحػوؿ أو سياسػية أحػزاب
 ممارسػة خػبلؿ مػف سػواء المجتمػع, صػعيد عمػى والتواجػد النقابػات المينيػة, انتخابػات فػي المشػاركة عػف فضػبلً  المختمفػة,
 خػبلؿ المسػمميف اإلخػواف كمشػاركة ومتعػددة, كثيػرة ذلػؾ وأمثمػة وصػحية, وتربويػة أنشطة اجتماعية في أو االنخراط الدعوة,

 منػذ االنتخابيػة كػؿ االسػتحقاقات فػي حلئلصػبل اليمنػي التجمػع البرلمانيػة, ومشػاركة حػزب االنتخابػات في الثمانينات بمصر
 ومشاركة أحزاب ذات توجيات إسبلمية في االنتخابات في الجزائر. ,4880عاـ

 فعمتو ما غرار عمى وذلؾ الحاكمة, بالنظـ لئلطاحة العنؼ وممارسة القوة تقـو عمى استخداـ -الثانية 9 ثانيًا 9 اإلستراتيجية
المسمحة,  والجماعة اإلسبلمية لئلنقاذ, اإلسبلمي والجيش مصر, في الفت  طبلئع وتنظيـ الجياد وتنظيـ الجماعة اإلسبلمية

 الجزائر. في األخرى المسمحة والتنظيمات
المجتمعػات  مػف كثيػرا اجتاحػت التػي الديمقراطيػة التحػوالت مػع بػارزاً  وتقػدماً  كبيػراً  نجاحػاً  اإلسػبلمية الحركػات وقػد حققػت   

 ونظرتيػا الديمقراطيػة, عمػى وتحفظاتيػا مواقفيػا, النظػر عػف بغػض السياسػي, الظيور مف أماميا المجاؿ أفس  مما العربية,
 شػعبية قواعػد بنػاء فػي قػدرتيا ومػع الػديمقراطي, التحػوؿ جديػة مػع طرديػاً  تقػدميا درجػات الحاكمػة, وتناسػبت إلػى األنظمػة
أعػواـ  الجزائػر وفػي ـ,4882و 4878 أعػواـ األردف وفػي ـ,4876عػاـ  مصػر فػي كبيػرة, نجاحػات حققػوا واسػعة, وقػد

 دورىا مف الحد العربية السياسية النظـ حاولت لذلؾ ونتيجة ـ,4880و4878عامي  واليمف الكويت وفي ـ,4880و4878
 حدث كما االنتخابية واألنظمة القوانيف بتعديؿ فقامت الديمقراطية, العممية عمى بالتحايؿ السياسية, العممية في في المشاركة

مشػاريعيـ  تنفيػذ إلعاقػة فييػا, المشػاركة أو السػمطة نحػو مػدىا مػف والحػد الحركػات إعاقػة بيػدؼ وتػونس, ومصػر ردففي األ
 .(2)وتونس مصر في الحاؿ ىو كما بيا القانوني االعتراؼ مف الحرماف لحد ووصمت وأىدافيـ,

والسياسة في دوؿ العالـ اإلسػبلمي ومػف ضػمنيا معظػـ الحركػات واألحػزاب اإلسػبلمية قبمػت بشػكؿ أساسػي المصػطمحات    
السياسية الغربية وقيميا الراسخة) الديمقراطية, وحقوؽ اإلنساف, والتعددية, والميبرالية االقتصادية( حتى في األماكف التي فػي 

القػػػيـ والمثػػػؿ حقػػػًا فػػػي الممارسػػػة مػػػف قبػػػؿ أي أحػػػزاب سياسػػػية فػػػي تمػػػؾ الثقافػػػات  بعػػػض األحيػػػاف لػػػـ يػػػتـ فييػػػا احتػػػراـ تمػػػؾ
 .   (3)السياسية

وقػػد توصػػمت دراسػػة تناولػػت مشػػاركة األحػػزاب والحركػػات اإلسػػبلمية فػػي البرلمانػػات العربيػػة فػػي كػػؿ مػػف المغػػرب ومصػػر    
 -9 (4)واألردف وفمسطيف واليمف والكويت, إلى ما يمي

                                                 
 , مرجع سابؽ.يةاإلسبلم الحركات, فايزة صحراويو  عمر مرزوقي (1)

 السياسي, مرجع سابؽ.   اإلسبلـمحمد بني سبلمة ويوسؼ خطايبة, مستقبؿ جماعات  (2)

(3)  Graham E. Fuller, The Future Of Political Islam ,Optic,P .11. 

, مركز كارنيغي لمشرؽ األوسط, الشبكة العربية لؤلبحاث والنشر, 5يوف في البرلمانات العربية, طاإلسبلم, بيف الديف والسياسة 9 عمرو حمزاويبراوف و ( ناثاف ج. 4)
 . 264-255, ص ص 2055بيروت,

http://carnegie-mec.org/experts/?fa=584
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باسػػػتثناء حركػػػة حمػػػاس, فػػػأف أيػػػًا مػػػف األحػػػزاب والحركػػػات اإلسػػػبلمية لػػػـ يسػػػع  إلػػػى تحقيػػػؽ أغمبيػػػة برلمانيػػػة, وأف ىػػػذه  :أواًل 
مػػا توقعػػت المشػػاركة فػػي ائػػتبلؼ فػػي  الحركػػات سػػعت إلػػى خػػوض االنتخابػػات, لكنيػػا إمػػا سػػعت إلػػى تجنػػب الحكػػـ عمػػدًا, وا 

ي نػوع مػف التواضػع لمرؤيػة اإلسػبلمية, بػؿ إلػى القػراءة السػػميمة أحسػف األحػواؿ, وىػذا التواضػع فػي األىػداؼ لػـ يسػتند إلػػى أ
 لجوانب البيئة السياسية السائدة في معظـ البمداف العربية.

أف األىداؼ األكثر تواضعًا لمحركات اإلسػبلمية لػـ تتحقػؽ فػي كثيػر مػف األحيػاف, فقػد حققػت الفػرص االنتخابيػة أقػؿ  : ثانياً 
 باعيـ األكثر حماسة.بكثير مما يأمؿ قادة الحركة وأت

أف الحركػػات اإلسػػبلمية والقػػادة اإلسػػبلميوف متوافقػػوف إلػػى حػػد مػػا فػػي مختمػػؼ البمػػداف فػػي تفسػػير دوافعيػػـ  لخػػوض  : ثالثػػاً 
 -االنتخابات البرلمانية 9

دما أف الحمػػبلت االنتخابيػػػة تتػػي  ليػػػـ الفرصػػة لنقػػػؿ رسػػالتيـ الدينيػػػة واإلصػػبلحية إلػػػى أوسػػع قاعػػػدة مػػف الجميػػػور, وعنػػػ -أ
يفػػوزوف بمقاعػػد, يػػتـ تحويػػؿ منصػػة الخطابػػة الخاصػػة بالحممػػة االنتخابيػػة إلػػى قاعػػدة مؤس سػػية محمي ػػة إلصػػدار التصػػريحات 

 والبيانات والمقترحات التي يمكف أف تصؿ إلى جميور محمي وحتى دولي أوسع.
عمػػى أنيػػا تتػػوافر عمػػى قواعػػد شػػعبية  أف المشػػاركة فػػي االنتخابػػات البرلمانيػػة تسػػم  لمقػػادة اإلسػػبلمييف بتقػػديـ حركػػاتيـ -ب

 واسعة والعديد مف المؤيديف.
كثيػػرًا مػػا يتحػػدث الزعمػػاء اإلسػػبلميوف عػػف المشػػاركة فػػي االنتخابػػات بوصػػفيا واجبػػًا أكثػػر منيػػا فرصػػة, فيػػـ يػػروف أف  -ج  

ؿ المجتمعػات إلػى البػديؿ الحكاـ الحالييف غالبًا مػا يكونػوف غيػر قػادريف أو راغبػيف فػي تحقيػؽ المصػمحة العامػة, لػذلؾ تتحػو  
اإلسبلمي, ومف وجية نظرىـ ُيستدر ج اإلسبلميوف إلى العممية السياسية البرلمانية مف قبػؿ شػعبيـ, ال بػدافع مػف طموحػاتيـ, 

 .فالتخمي عف الميداف السياسي يشجع عمى االستسبلـ لميأس
, واالنتخابػػات والنشػػاط البرلمػػاني يقػػوداف الحركػػات السياسػػة البرلمانيػػة تُتػػي  الفرصػػة لتطػػوير نوعيػػة جديػػدة مػػف الميػػارات –د 

قامػػة التحالفػػات, وتطػػوير البػػرامج السياسػػية, والحركػػات  اإلسػػبلمية إلػػى صػػقؿ القػػدرات عمػػى العمػػؿ مػػع الحمفػػاء المحتممػػيف, وا 
وتطػو ر ُسػببًل جديػدة اإلسبلمية التي تتقدـ بشكؿ أكبػر فػي االنتخابػات البرلمانيػة والنشػاط التشػريعي, تُثػري خبراتيػا وُتوس ػعيا, 

 سعيًا إلى تحقيؽ أجندتيا الدينية واإلصبلحية.
رابعًا 9 لقد تحقؽ لمحركات اإلسبلمية مف مشاركتيـ في االنتخابات البرلمانية القدرة عمى التواصؿ مػع أنصػار جػدد وجميػور 

ظيػػػار قػػػوة الحركػػػة, وتطػػػوير ميػػػارات جديػػػدة وتحسػػػيف أدائيػػػا, أمػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ باالسػػػ تجابة إلػػػى احتياجػػػات شػػػعبيا أوسػػػع, وا 
والناخبيف, فمـ يكف لدى القادة اإلسبلميوف سوى القميؿ إلظيار ما بػذلوه مػف جيػود فػي تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ وخدمػة النػاخبيف, 

 وذلؾ بسبب مواقفيـ البرلمانية.
األنظمػػة عمػػى نحػػو  خامسػػًا 9 أظيػػرت الحركػػات اإلسػػبلمية فػػي البرلمانػػات العربيػػة أنيػػا بارعػػة وواضػػحة, ولكنيػػا لػػـ ُتطمػػئف

 فع اؿ, ولـ تحقؽ إنجازات ممموسة.
اسػتراتيجيات,  ىنػاؾ ثػبلث كانػت العربػي, الػوطف فػي اإلسػبلمية الحركػات مػع الحاكمػة الػنظـ تعامػؿ يتعمػؽ بكيفيػة وفيمػا   
 -9(1)وىي

 اإلخػواف( سػوريا مػف كػؿ فػي الحاكمػة الػنظـ اإلسػتراتيجية ىػذه تبنػت وقػد -االسػتبعاد 9 أو اإلقصػاء أواًل 9 إسػتراتيجية
قيػاـ   قبػؿ  النيضػة( )حركػة تػونس ,)المسػمميف اإلخػواف وجماعػة والعنػؼ التطػرؼ لجماعػات بالنسػبة(ومصػر  ,)المسػمميف
 ىػذه فػي الحاكمػة األنظمػة المسمحة(..الإل, وتنظػر اإلسبلمية والجماعة لئلنقاذ, اإلسبلمية الجبية( الجزائر العربي, الثورات

                                                 
 مرجع سابؽ. ,الديمقراطي والتحوؿ يةاإلسبلم الحركات, فايزة صحراويو  عمر مرزوقي (1)



  : دول المغرب العربي نموذجاالربيع العربي إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات  مؤلفينجموعة م
 

 ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  24

 

 وتوظيفػو اإلسػبلمي الػديف احتكػار عمػى تعمػؿ غيػر مشػروعة, تنظيمات أنيا عمى الُمسيَّسة اإلسبلمية الجماعات إلى الدوؿ
 خػبلؿ مف مباشر غير أو مباشر بشكؿ سواء العنؼ, تمارس أنيا كما عمى السمطة, االستيبلء في السياسية أىدافيا لخدمة
 دعػاة توجياتيػا بمختمػؼ القػوى اإلسػبلمية فػي وترى اإلسبلمييف, مع التعامؿ ترفض عميو. فيي سياسي محرض نظاـ تبني

 المجتمع. داخؿ واإلقصاء العنؼ بذور ونشر لمتطرؼ
 ىذه في النظـ الحاكمة تعترؼ حيث ولبناف, واليمف األردف في يحدث ما غرار عمى وذلؾ -االستيعاب 9 ثانيًا 9 إستراتيجية

 لمتعامػؿ كرليػة العنػؼ تنػتيج وال السياسػي القػائـ, الوضع إطار في بالعمؿ تقبؿ التي اإلسبلمية والتنظيمات بالحركات الدوؿ
 ذلػؾ الػرغـ مػف وعمػى االنتخابػات, فػي والمشػاركة سياسػية بتشػكيؿ أحػزاب ليػا السماح يتـ ولذلؾ الحاكمة, األنظمة ىذه مع
 وعػادة بيػا, المعتػرؼ اإلسػبلميةوالجماعات  الحاكمة النظـ بيف وتوترات خبلفات حدوث تمنع لـ االستيعاب إستراتيجية فاف
 حػد إلػى وصػوليا أو الطػرفيف بػيف العبلقػة حػاد فػي تػدىور حػدوث دوف يحػوؿ ممػا والحػوار, بالتفػاوض حميػا يػتـ كػاف مػا

 القطيعة.
 التسػعينات خبلؿ خبرة السوداف وتقدـ إسبلمية, وحركة حاكمة سمطة بيف التحالؼ في تتمثؿ -ثالثًا 9 إستراتيجية التحالؼ 9

 القوميػة ـ والجبيػة4878عػاـ عسػكري بػانقبلب إلى السمطة وصؿ نظاـ البشير الذي بيف تحالؼ حدث حيث لذلؾ, نموذجاً 
 الترابي. بزعامة حسف اإلسبلمية

والفكرية, تمر بالعديد مف  االجتماعية السياسية والحركات التنظيمات مف العديد شأف شأنيا السياسي وحركات اإلسبلـ   
 ثـ وجمود, ضعؼ بمراحؿ تمر وقد الزواؿ, ثـ واالنييار ومف والصعود والضعؼ النمو بيف ما التي تتراوحمراحؿ التطور 

 مف عمى مجموعة يعتمد عاـ بشكؿ الجماعات ىذه مستقبؿ أف شؾ وال السياسي, اليـر قمة إلى وتصؿ جديد, مف تنيض
 سواء الجديدة والمتغيرات الظروؼ التكيؼ مع عمى قدرتيا ومدى نفسيا بالجماعات يتعمؽ ما منيا الظروؼ, أو العوامؿ
 .(1)السياسي النظاـ طبيعة عمى أو ضعفيا وتطورىا مسارىا يعتمد قد كما الخارجي, أو المحمي الصعيد عمى
وىكذا نجد أف قضية الديمقراطية والمشاركة السياسية شكمت أمرًا جوىريًا يعتبر مف أىـ قضايا حركات اإلسبلـ السياسي,    

وقد شاركت الحركات اإلسبلمية في الحياة السياسية مف خبلؿ استخداميا أدوات الديمقراطية نفسيا, وىنا تبرز مشاركة 
ومصر والمغرب والجزائر واليمف, حيث استطاعت حركات اإلسبلـ السياسي أف  الجماعات اإلسبلمية في األردف والكويت

تشارؾ في االنتخابات البرلمانية, وأف تحصؿ عمى مقاعد في مجالس الشعب, بؿ وقد شاركت بعض األحزاب اإلسبلمية 
ة ما يسمى الربيع العربي في الحكومات مثؿ األردف بداية التسعينات. وكذلؾ الحظنا في السنوات القميمة التي سبقت مرحم

وصوؿ حركة حماس اإلسبلمية في فمسطيف إلى سدة الحكـ وتشكيميا الحكومة الفمسطينية بعد حصوليا عمى األغمبية في 
 االنتخابات البرلمانية.

 الخاتمة :
نشػػػوء الحركػػػات بعػػػد أف تناولنػػػا مفيػػػـو اإلسػػػبلـ السياسػػػي والحركػػػات اإلسػػػبلمية فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة واإلسػػػبلمية, وعوامػػػؿ    

اإلسبلمية, وموقػؼ الحركػات اإلسػبلمية مػف الديمقراطيػة والمشػاركة السياسػية, فقػد توصػمت الدراسػة إلػى أنػو عمػى الػرغـ مػف 
تعدد المفاىيـ والمصطمحات التي تطمؽ عمى اإلسبلـ السياسػي, إال أنيػا تتفػؽ جميعيػا عمػى أف اإلسػبلـ السياسػي يطمػؽ فػي 

ات والقوى واألحزاب اإلسبلمية التي تعتقد بأف اإلسبلـ نظاـ دينػي وسياسػي, وتشػارؾ فػي الحيػاة معناه العاـ عمى كافة الحرك
السياسية, وتتبنى مفاىيـ الديمقراطية والمشاركة السياسية, وتسعى إلى المشاركة في االنتخابات المختمفػة وخاصػة البرلمانيػة, 

 وتطوير ميارات أعضائيا واكتسابيـ ميارات قيادية جديدة.

                                                 
 . 479السياسي في الشرؽ األوسط وجنوب شرؽ أسيا, مرجع سابؽ, ص اإلسبلـنيى عبداهلل السدمي,  (1)
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وكػػذلؾ ىنػػاؾ العديػػد مػػف الظػػروؼ السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة وظػػروؼ البيئػػة الداخميػػة والخارجيػػة والتػػي    
اجتمعت مع بعضيا البعض لتشكؿ عوامؿ مشتركة ساىمت في نشػأة الحركػات اإلسػبلمية وفػي بػروز دور اإلسػبلـ السياسػي 

 ة واإلسبلمية خبلؿ السنوات األخيرة.في النظـ السياسية المختمفة في الدوؿ العربي
اإلسبلـ السياسي وحركات اإلسبلـ السياسي لعبػت دورًا ىامػًا فػي المشػاركة فػي الحيػاة السياسػية فػي وقد بينت الدراسة أف    

قتيػا مػع العديد مف الدوؿ العربية واإلسبلمية, واستخدمت األدوات الديمقراطية المتمثمة باالنتخابػات لتنظػيـ نفسػيا وتنظػيـ عبل
الحركػػات اإلسػػبلمية األخػػرى, وىنػػاؾ الكثيػػر مػػف األمثمػػة عمػػى ىػػذه الحركػػات واألحػػزاب, ومنيػػا9 حػػزب العدالػػة والتنميػػة فػػي 
المغرب وحركة النيضة في تونس وحزب جبيػة العمػؿ اإلسػبلمي فػي األردف وحركػة حمػاس فػي فمسػطيف وغيرىػا الكثيػر مػف 

 القوى والحركات اإلسبلمية.
اسػة إلػػى أنػو مػػف أجػؿ ضػػماف اسػتمرار وجػػود حركػات اإلسػػبلـ السياسػي فػػي المشػيد السياسػػي وعػدـ حػػدوث وخمصػت الدر    

صػػداـ بينيػػا وبػػػيف الػػنظـ الحاكمػػػة, يجػػب عمييػػػا تطػػوير خطابيػػػا وبرامجيػػا السياسػػػية لتواكػػب مطالػػػب واحتياجػػات المجتمػػػع, 
ياسػػية األخػػرى أساسػػيا االحتػػراـ المتبػػادؿ ولػػيس واالسػػتمرار فػػي تنظػػيـ نفسػػيا بشػػكؿ يمكنيػػا مػػف إقامػػة عبلقػػة مػػع القػػوى الس

التصػػػادـ بينيمػػػا, وكػػػذلؾ تطػػػوير قػػػدراتيا التنظيميػػػة وأدواتيػػػا السياسػػػية, وتجديػػػد قيادتيػػػا السياسػػػية, وتشػػػجيع المػػػرأة والشػػػباب 
 اإلسبلمي عمى ممارسة العمؿ السياسي, ونبذ استخداـ العنؼ أو القوة في العمؿ السياسي الديمقراطي.
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 ممخص: 
بين ما يسمييا " في أجندة الحركات اإلسبلمية تحاول ىذه الورقة البحثية االنخراط في النقاش الدائر حول ىوية الدولة     

الدولة الدينية" و " الدولة المدنية"، وغايتنا في ىذه الدراسة ليس التعاطي مع ىذه المسألة في بعدىا التاريخي وال في إطارىا 
شعبي العربي، الفكري والنظري، بقدر ما نحاول تناوليا في إطار جممة التغييرات السياسية التي كانت نتاج الحراك ال

ومحاولة إيجاد آليات عمل انتقالية قادرة عمى الخروج من مأزق التعارض إلى رحابة االنسجام والتكامل بين مختمف النخب 
 المدنية والدينية في المنطقة العربية.

 ...الربيع العربي -العممانية، الحركات اإلسبلمية  --الدولة الدينية -الدولة المدنيةالكممات المفتاحية: 
Abstract: 
This paper attempts to engage in the debate on the identity of the state in the agenda of 
Islamic movements between what it calls the "religious state" and the "civil state". Our aim in 
this study is not to deal with this issue in its historical dimension or in its theoretical 
framework. As much as we try to discuss it in the framework of the political changes that 
have been the product of the Arab popular movement, and the attempt to find transitional 
working mechanisms capable of overcoming the dilemma of contradiction to the 
spaciousness of harmony and integration among the various civil and religious elites in the 
Arab region. 
Keywords: Civil State- Religious State- Secularity- Islamic Movements-Arab Spring .... 
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 مقدمة: 
السياسي  اإلسبلمصعوط بعض قوى حركات  إلىفي السنوات األخيرة  المنطقة العربية التي شيدتيا الجديدة التحوالت أدت
المسممين في مصر(،  وىذا ما أدى بروز نقاش كبير حول  اإلخوانالسمطة، )حركة النيضة في تونس، وجماعة  إلى

ل السياسي العربي، وما يمكن أن ينتج عنو من نياية موضوع الدولة المدنية، نتيجة الخوف من عودة الديني الى حيز المجا
صراع حول ىوية بروز الكابوس الدولة الدينية. كل ذلك أدى إلى حمم الدولة المدنية واالنتقال من استبداد الدولة العسكرية إلى

(، سواء عمى مستوى السجال الفكري )عالم االفكار( أو عمى )االسبلميةوالنخب الدينية )العممانية( الدولة بين النخب المدنية 
 مستوى المجال الواقعي )عالم الوقائع(.

دى لالذي شيدتو المنطقة العربية الحراك الشعبي عد  من أكثر المفاىيم التي طرحت بقوةب مفيوم الدولة المدنية كان كلولذ
فيما بعد تتخمى لترفض تماًما فكرة مناقشة األساس المدني لمدولة، تمك التي كانت  جميع القوى السياسية والفكرية، بما فييا

 بدولة القانون والديمقراطية والتعددية السياسية.  وتستبدلياعن شعارات الدولة اإلسبلمية، 
فكر الحركات في  ة الدولةمدني حول االنخراط في النقاش الدائر سنحاول من خبلل ىذه الدراسة وبناًءا عمى ما سبق

 إطارىا الفكري والنظري ولكن في فقط غايتنا ىنا ليس التعاطي مع ىذه العبلقة في بعدىا التاريخي والفمسفي، و االسبلمية
 جممة من المحاور الرئيسية:من خبلل  ، وذلك، أيضا

 . مبلمح الصراع السياسي حول اليوية الدينية والمدنية لمدولة في سياق الحراك العربي-
 اإلسبلم السياسي المعاصر في ظل الحراك الشعبي العربي: تطابق اإلسبلم مع الدولة المدنية -
 نماذج لجدلية الصراع حول اليوية الدينية والمدنية لمدولة في سياق الحراك الشعبي العربي-
دارة الصراع حول اليوية الدينية والمدنية لمدولة عقب الحراك  -  الشعبي.آليات عمل انتقالية لحسم وا 

 مالمح الصراع السياسي حول اليوية الدينية والمدنية لمدولة في سياق الحراك العربي:  أوال:
ن كانت ىذه موضوع شغل     إشكالية العبلقة بين الدولة والدين أىمية بالغة في الحياة السياسية لممجتمعات العربية، وا 

نما تبدو كظاىرة ن سمكت مسمًكا مغايًرا عما  إنسانية الجدلية ليست حكًرا عمييا فقط، وا  مبلزمة أيًضا لممجتمعات األخرى، وا 
 1ىو الحال عميو في المنطقة العربية اليوم.

ومما ال شك فيو ىو أن أحداث الحراك الشعبي العربي ليست ىي ما دشن التفكير في مشكبلت الصمة بين الدولة والدين    
ما أثار النقاش العام والجدل الصاخب حوليا اليوم، فالمسألة ىذه –تطراًدا اس –في االجتماع العربي المعاصر، وال ىي 

ن كان قد ارتبط شدة طرحيا بميبلد الدولة الحديثة في المنطقة العربية في القرن  قديمة وضاربة الجذور في تاريخنا، وا 
كثيًفا ضواء الحراك الشعبي قد ألقى  نالعشرين، ليزيد استفحااًل منذ سبعينيات ذلك القرن، والذي ال مرية فيو كذلك ىو أ

عمى المسألة عاد بيا إلى موقع الصدارة من االىتمام، والسبب في ذلك ليس يخفى عمى احد ممن شارك في األحداث، أو 
 انتصارىاتابعيا وراقب محصبلتيا النيائية، وأوليا صعود الجماعات السياسية اإلسبلمية إلى مسرح السياسة والسمطة، و 

                                                           
موّوةغبّر إبراًّم  -1

 
، 704الػدد  مركز دراصات الٍخدة الػربّة، ،مجلة المشتكبل الػربُ:" الدِن والدولة فُ لّبّا الٍّم"، ا

 .03، ص 3002 جاهفُ
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، وبذلك فإن أحداث الربيع العربي قد 1ليا، كما حدث في مصر وتونس والمغرب والمعارضة غيرىا من القوى المنافسةعمى 
 ساىمت مساىمة كبيرة في البحث عن مسائل اليوية والتساؤل عن من نكون؟ وكيف يجب أن نكون؟

في كتابو" أمريكا: األنا واآلخر: من نحن؟ الجدل في أمريكا"، أن  S Huntingtonأقر األستاذ صامويل ىنتنغتونقد و 
أزمات اليوية أصبحت ظاىرة كونية، عمى الرغم من االختبلف من حيث الشكل والجوىر والحدة، لذلك يعتبر أن تعريف 

حصيمة حرب أم من ىو الشعب؟ أمر غير قابل لبللتفاف، وأن الجواب ضروري، سواء أكان نتيجة تقميد عريق وراسخ، أم 
غزو، أم خبلصة استفتاء أو صياغة دستور، أم غير ذلك، والمؤكد أن جدل اليوية كثيًرا ما يطفو عمى السطح في حالة 

 2، من ىذه الخمفية كان من الطبيعي أن يبرز سؤال ىوية الدولة دينية أم مدنية كأثر مباشر لمحراك.لمدولالتغيرات الكبرى 
ياسية واالجتماعية والتي كانت نتاج الحراك دوًرا كبيًرا في إثارة النقاش من جديد حول قضية حيث لعبت التغيرات الس    

العبلقة بين الديني والسياسي، وأعاد االستقطاب حوليا متجمًيا في ثنائية الدولة المدنية والدولة الدينية، وما واكبيا من 
عارك وصراعات التخويف والتخوين وربط سؤال السمطة تداعياتيا، ومن إنتاج خطابات مأزومة ومسيسة ومن افتعال م

بسؤال اليوية، وعمقت من الشرخ في لحظة البحث عن توافقات تاريخية، وبناء كتمة حضارية إلنجاح عممية التغيير 
 3السياسي المنشود.

ن أمسيا عمييما منذ اندالع فتأزم العبلقة بين الديني والمدني في المنطقة العربية ما كانت يوًما باألىمية والخطورة المذي
 4حوادث الحراك الشعبي، وذلك ألنو كان أحد أىم األسباب الرئيسية في تعطيل مسار التغيير السياسي بالمنطقة.

أىمية تناول موضوع الصراع حول اليوية الدينية والمدنية لمدولة عقب الحراك الشعبي تكمن في راىينيتو عمى المشيد     
م، وأكثر من أي وقت مضى، وذلك عمى إثر التحوالت السياسية التي عرفتيا المجتمعات العربية، السياسي العربي اليو 

والتي أوصمت جزًءا من الحركات والقوى السياسية اإلسبلمية لتسيير الشأن العام، وما تحممو ىذه الحركات من مواقف 
ليا، والمجتمع كأفراد وعبلقات وسموكيات من جية  سياسية وأيديولوجية تجاه الدولة ومرجعيتيا من جية، والقوى المخالفة

 5ثانية.
احمد إبراىيم أبو شوك Ahmed Ibrahim Abushoukوعن خطورة تمك العبلقة بين الدولة والدين فقد أشار األستاذ    

ىم العقبات الرئيسية التي قد تعرقل عممية التغيير السياسي في المنطقة العربية في ظل الحراك الشعبي إلى عند تطرقو أل
، ص 3002، بّروت: موتدى المػارف للوشر والتٍزِع، 0، طوالدِن فُ االجتماع الػربُ اإلصالمُالدولة غبد اإللي بلكزِز،  -1                                                           

9 . 
، بّروت: المركز الػربُ 0ط لراءات فُ تجارب المغرب وتٍهس ومصر، 3000دصتٍراهّة ما بػد إهفجارات خشن ظارق،  -2

بداث ودراصة الشّاصات، 
 
 .309، ص 3002لال

صئلة صلمان بٍهػمان، 3
 
مةا

 
، بّروت: مركز هماء للبدٍث والدراصات، 0، طدولة الربّع الػربُ هدٍ همٍذج الصتػادة هٌضة اال

 .032، ص 3003
، 3002، دِشمبر 773الػدد  مجلة المشتكبل الػربُ،ٍِصف بن غدي، " الدولة والدِن فُ االجتماع الػربُ اإلصالمُ"،  -4

 .023ص 
اهات ا -5 اهاتلتددِث فُ المجتمػات الػربّة"، مراد زوِن،" الدولة المدهّة وًر بداث مجلة ًر

 
، مركز الدراصات واال

 .02، ص 3002، خرِف 32اإلهشاهّة بالمغرب، الػدد 
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جممة من األفكار الميمة وأبرزىا الصراع بين اإلسبلميين وبقية القوى األخرى المنافسة ليم عمى الساحة السياسية، األمر 
 1سار المستقبمي لمتحوالت السياسية في العالم العربي.الذي يولد حسب تعبيره الشكوك والمخاوف حول الم

فمم تكد صناديق االقتراع في تونس ومصر مثبًل تفرز بعد اإلطاحة بالرؤساء غمبًة إسبلمية إخوانية وسمفية واضحة،     
وىكذا تحولت  حتى انيالت األسئمة عمى اإلسبلميين كافة، خصوًصا ما يتصل بيوية الدولة وبمدى تقبل اإلسبلميين لآلخر،

وبقية األمر الذي أدى باإلسبلميين  2النقاشات التي تمت الحراك الشعبي إلى أولويات ما سيفعمو اإلسبلميون بالببلد والعباد،
إلى الوقوع في أخطاء بدت واضحة مع الحراك الشعبي بدرجة الفتة، والسبب أن ىوية الدولة  القوى السياسية المنافسة ليم،

فيناك دساتير ستكتب وفراغات سياسية ال بد ليا أن تمؤل، وفي خضم التدافع بين اإلسبلميين باتت عمى المحك، 
يم، ارتكب الفريقان أخطاء سواء في التصرفات أو التصورات بما في ذلك تصورات كل جانب عن اآلخر، وعن يومخالف

 3ىوية الدولة الجديدة المطموب إعادة بنائيا.
في غاية التعقيد واالختبلف، فبين مطالب الدولة المدنية ومطالب الدولة الدينية تختفي العديد فيوية الدولة اليوم مسألة    

حيث تعبر مفاىيم الدولة الدينية والدولة المدنية عن بعض تجميات األزمة 4من التفاصيل والتوجسات بميب الصراعات،
ذ تعبر عن حجم النزاع والصدام الذي صاحب العميقة التي طالت الفكر اإلسبلمي المعاصر، منذ قرنين من الزمن، إ

 -التفكير المتشنج في العبلقة بين الدين والدولة  أو بين الديني والسياسي في المجال العربي، سواء في مقاربتيا التحميمية
يارات التاريخية، أم في النظر لطبيعة الدولة الراىنة، ونمط شرعيتيا، وصيغ االندماج فييا، أم بناء المواقف واالخت

 5الحضارية، أم في العبلقة مع مسألة سؤال النيضة العربية.
فإن حقيقة الصراع بين أىل الدين وأىل الدولة في المنطقة العربية FehmiJadaaneفبحسب األستاذ فيمي جدعان    

 6بين الديني والسياسي.اليوم كان ومزال أحد األشكال الرئيسية والكبرى لمصراع السياسي العربي  وفي ممحمة محنة العبلقة 
 6والسياسي.

الصراع حول ىوية الدولة ما إذا كانت مدنية أم دينية تمحور حول الدستور والقوانين الناظمة لو  وىو في الحقيقة كذلك    
عمى اختبلف عممانيونصراع مجتمعي واسع يعبر عن اختبلفات فكرية عميقة بين تيار اإلسبلم السياسي بتنويعاتو، وال

                                                           1- Ahmed Ibrahim Abushouk, The arab spring: A fourth wave of democratization?, Digest of Middle 
East Studies, volume 25, Number 1,spring 2016, p 66.   

خرون،  -2
 
، بّروت: مركز الدضارة 0، طجٍرات مكاربة صٍصٍّ إصتراتّجّة للدراك الػربُ،إبراًّم مدًٍن، تٍفّق شٍمان وا

 .032، ص  3003لتومّة الفكر اإلصالمُ، 
م تٍافق"،إبراًّم غرفات،  -3

 
دوة خٍل اإلصالمٍّن والحٍرات الػربّة...تددِات ه"الدولة الدِوّة والدولة المدهّة: تػارض ا

 .02، ص 3003صبتمبر  03و 00مركز الجزِرة للدراصات بالدوخة لعر، ٍِمُ  االهتكال الدِمكراظُ وإغادة بواء الدولة،
خرون،  -4

 
جل الدِمكراظّةغلُ خلّفة الكٍاري وا

 
بّروت: ، 0ط، الدِمكراظّة المتػحرة مشار التدركات الػربّة الراًوة من ا

 .233، ص 3007مركز دراصات الٍخدة الػربّة، 
 .003، 004، ص صمرجع صابق الذكرصلمان بٍهػمان،  -5
بداث 2، طالمدوة بدث فُ جدلّة الدِوُ والشّاصُ فُ اإلصالمفٌمُ جدغان،  -6

 
، بّروت: الشبكة الػربّة لال

 .294، ص 3007والوشر،
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، حيث شيدت مصر وتونس مثبًل في ظل الحراك الشعبي نقاشات وصراعات فكرية حول ىذه المسألة في الدساتير مشاربيم
المقترحة خصوًصا بين التيارين المشار إلييما  ما برح الصراع في مراحمو األولى عمى الرغم من احتدامو في مصر 

م والشريعة اإلسبلمية في القوانين والتشريع بما ووضوحو في تونس يدور الصراع بشكل أساسي حول موقع ودور اإلسبل
يطال الحقوق األساسية، وحقوق اإلنسان، وحقوق المرأة، وحقوق األقميات، باإلضافة إلى شرعية الحكم والمؤسسات المنتخبة 

تي بالقول:" إحدى المشكبلت الكبرى الkhaledHroubواألساس المدني لمدولة، حيث عبر عن ذلك األستاذ خالد حروب
تواجو الفكر اإلسبلمي الراىن ىي مسألة الدولة الحديثة وتعريفيا وتعريف المواطنة الدستورية، وىذه كميا بنيات جديدة تحدد 
الوالء والعبلقة بين الفرد والدولة عمى أسس غير دينية، بمعنى أن الفرد الموجود في الدولة الحديثة ىو الفرد المواطن التابع 

وقانونًيا، وبسبب تبعيتو تمك فإنو يتمتع بحقوق كاممة ومتساوية مع بقية األفراد بصرف النظر عن لونيم  ليذه الدولة دستورًيا
 1أو عرقيم أو دينيم، وىذا باختصار جوىر الدولة المدنية".

إلى خطورة انجرار وضع ما بعد الحراك الشعبي إلى ثنائيات تصنيفية Rafikhabibكما نبو األستاذ رفيق حبيب    
ي ديولوجيا منغمقة، ونفي كل طرف لآلخر في ما سماه "بالصراع الدارويني عمى الدولة" مشيًرا إلى أن خروج الناس في وا 

دول الحراك لم يكن خروًجا عمى أساس ثقافي وحضاري، ولم يكن خروًجا عمى أساس الموقف من مسألة اليوية، بل كان 
ة الحاكمة، لكن مرحمة ما بعد الحراك تحولت إلى حالة الفرز عمى خروجيم تعبيًرا عن مواقفيم من طبيعة النظم التسمطي

أساس اليوية، وكأن المجتمع بعد الحراك يختار لنفسو صورة االنتماء العام، التي يفرضيا عمى الدولة، ويحقق بيا قاعدة 
ي محاولة لبناء ديمقراطية، وحدة المجتمع في إطار اليوية، حيث أن تعميق النزاع حسب األستاذ رفيق الحبيب دائًما يعيق أ

ذا لم يتم تجاوز ثنائية الديني والمدني فإن الوضع سيزداد تعقيًدا وتأزًما.  2وا 
فقد أثار الحراك الشعبي العربي جممة من القضايا ذات الصمة بيوية الدولة تتعمق أساسا بالنظام الديمقراطي ومستمزماتو،    

لة القانون والشريعة والتشريع، وغير ذلك، األمر الذي تسبب بجممة من التوترات والحريات العامة، والتعددية السياسية، ودو 
السياسية واالجتماعية، كشفت عن صعوبة وخطورة الصراع السياسي حيث ساىمت " الديمقراطية األداتية"، بصفتيا قناعة 

ة بمبدأ التداول السممي لمسمطة لدى العديد من اإلسبلميين في تجاوز جزء ميم من ىذه الصعوبات خصوًصا تمك المتعمق
واالنتخاب والتعددية السياسية واالحتكام إلى اإلرادة الشعبية، غير أنيا تعاني صعوبات وتحديات أخرى ال سيما تمك 

 3.شريعة والقانون الوضعي والمساواةالمتصمة "بالديمقراطية الفمسفية" وتحديًدا بقضايا الحرية وال
إذن ففي إطار التغيرات السياسية التي أعقبت الحراك الشعبي العربي ُوِظف الصراع حول ىوية الدولة في جممة من     

المجاالت االنتخابية والدستورية والقانونية والقضائية، لكن ولؤلسف بطريقة سمبية تبحث عن التأزم واالنسداد، وتعجز عن 
ات وحوارات إيجابية تتجاوز منطق ما قبل الحراك الشعبي العربي، وتنيل من وعي لحظة التغيير التي تقتضي بناء نقاش

خرون،  -1                                                           
 
، بّروت: الشبكة الػربّة لدراصة 0ط، الص من االصتبداد دراصة خاالتالربّع الػربُ جٍرات الخخشن كرِم وا

 .37، ص 3002الدِمكراظّة، 
 .034، مرجع صابق الذكر، ص صلمان بٍهػمان -2
خرون،  -3

 
هٍر الجمػاوي وا

 
، بّروت: المركز 0، طاإلصالمٍّن وهظام الدكم الدِمكراظُ اتجاًات وتجاربمدمد جبرون، ا

بداث ودراصة
 
 .23، ص 3002الشّاصات،  الػربُ لال



 نموذجا العربي المغرب دول العربي: الربيع ثورات وبعد قبل السياسي واإلسالم الدولة إشكالية مجموعة مؤلفين

 

  ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  07
 

روح الحراك الشعبي قيًما وأنساًقا في التفكير منحازة الختيارات جديدة منسجمة مع خيارات األمة، لكن الحالة االنقسامية 
 1س كبير.سياسًيا انعكست حول ثنائية الدولة الدينية والمدنية ووقع بينيما وفييما التبا

من حيث المفيوم تم تسييس مفيوم الدولة المدنية في ما انتشر من خطاب سياسي وشعبي عام في سياق الحراك    
العربي، واحتدم النقاش من خبللو حول طبيعة الدولة الوطنية المعاصرة نفسيا، وكان ذلك عمى عدة صور وتعريفات فقال 

ية التي تفصل الدين عن الدولة، وقال آخرون إنيا ىي الدولة الميبرالية التي بعضيم إن الدولة المدنية ىي الدولة العممان
يا مدنيون أي في مقابل الدولة العسكرية قال آخرون إنيا الدولة التي يحكمتركز عمى حريات وحقوق المواطنين كأفراد، و 

لمواطنون أمام القانون، وقال آخرون إن التي يحكميا قادة الجيش  وقال آخرون إنيا ىي الدولة الوطنية التي يستوي فييا ا
 2الدولة المدنية ىي نفسيا الدولة اإلسبلمية في صورتيا الصحيحة منذ عيد الرسالة وميثاق المدينة.

 ىل ىي من اإلسالم أم ضد اإلسالم؟ :في فكر الحركات االسالمية الدولة المدنية
إن مصطمح الدولة المدنية مصطمح قديم شاع استخدامو وتداولو حديثًا خاصة بعد أحداث الحراك الشعبي في الكثير من    

األوساط السياسية والثقافية واإلسبلمية، وترجع نشأة المصطمح إلى عدة قرون حمل خبلليا دالالت متعددة إال أن األمر 
تين رئيسيتين األولى أنيا نقيض الدولة الدينية والعسكرية التي يحكميا رجال الدين المتفق عميو أن الدولة المدنية تتميز بسم

في كتابو األمير  Nicolas Machiavelوالعسكريون، والثانية أنيا تقوم عمى اإلرادة الشعبية، وقد ميز نيكوالس ميكيافيمي
ن النوع األول يمكن الوصول إليو إما برغبة جموع الشعب بين نوعين من اإلمارة "اإلمارة المدنية" و " اإلمارة الدينية"، وبين أ

 3أو بتأييد الطبقة األرستقراطية أما النوع الثاني فمحكوم بعادات دينية، واهلل ىو الذي يحمييا.
كما أن مصطمح الدولة المدنية لم يرتبط في أميات الكتب في العموم السياسية شرًقا أو غرًبا بمفيوم الدولة إال في    

حاالت محدودة وبمعان مختمفة عن بعضيا بعًضا، فمثبًل تحاكم الرومان إلى قانوني مدني لمواطني روما في مقابل قانون 
في ما كتبو مصطمح السمطة المدنية Thomas Hobbesذكر توماس ىوبزغير المواطنين الذي يسمى قانون الشعب، و 

" الخدمة  G.W.FridrichHegalوالسيادة المدنية، وقصد بيا السمطة خارج سمطة الكنيسة المسيحية، وذكر فريدريش ىيغل
 4المجتمع المدني. المدنية" التي يدير أصحابيا الشأن العام من خبلل الجزء البيروقراطي في الدولة منفصمين عما سماه

موجود بصورة محتشمة ومحدودة في األدبيات الغربية، لكن ليس بمعنى الدولة  Civil state) (فتعبير الدولة المدنية   
نما بمعنى " الحالة المدنية" وىو تعبير استعممو بعض فبلسفة العقد االجتماعي لئلشارة إلى الحالة المناقضة  المدنية، وا 

لى قبل الدولة، وبعد نشوء الدولة لم تكن ىناك حاجة إلى تسميتيا بالدولة المدنية ألنيا في األصل كذلك، لحالة الطبيعة األو 
فالدولة كيان يقيمو مدنيون وليس رجال دين أو عسكر عمى أساس التراضي بينيم وفق قواعد أبدعوىا بأنفسيم، أما في 
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ة والوساطة بين متخاصمين، وليعمل كآلية لفض النزاع بين الدولة المنطقة العربية  فقد أقحم تعبير الدولة المدنية لمتيدئ
 1الكيونتية التي يرفضيا اإلسبلم والدولة العممانية التي لم تعد مستساغة ألسباب تاريخية وثقافية.

ء العام، في المجتمعات اإلسبلمية أعادت أحداث ماعرف بالربيع العربي النقاش حول الدولة والدين، ومكانة الدين في الفضا
حتى بين اإلسبلميين أنفسيم، وتحول األمر إلى احتراب فكري وصراع سياسي بين التيارات الدينية والعممانية ويبدو أن تزايد 
مشروعية مطمب الدولة المدنية ىو أحد إفرازات الحراك الشعبي العربي  فبعد أن كانت بعض الحركات اإلسبلمية ترفض 

ي السابق، أصبح كثير منيا يقر نسبًيا بقبولو الدولة المدنية، ويحاول بعض اإلسبلميين من مناقشة فكرة الدولة المدنية ف
الناحية العمنية عمى األقل نفي أن يكون نموذجيم لمدولة دينًيا، وثمة تكرار في خطاباتيم الفقيية والقانونية يصل إلى حد 

ة المدنية، وىذا تحول ميم في خطاب القوى السياسية اإلسراف في ذكر التفصيبلت والبنود التي من شأنيا تحقيق الدول
اإلسبلمية وبداية التخمي عن شعارات دولة الشريعة والدولة اإلسبلمية واإلسبلم ىو الحل، وقد بدأت بعض التيارات 

ياسية، اإلسبلمية تعتبر أن الدولة المدنية ليست ضد الدين، بل تسعى لتجسيد الدين في الفضاء العام، وفي المنافسة الس
وىي تفتح الطريق لبناء دولة المواطنة بعيدا عن الطائفية والمذىبية، وعمى أساس االختبلف والتعدد والتنوع، ليذا تراجعت 
قامة الدولة اإلسبلمية في أدبيات اإلسبلميين بعد الحراك الشعبي، وأصبحت تأخذ أولوية متأخرة باعتبار  مسائل الخبلفة وا 

 2.أن األسبقية باتت لمتمكين
وقد عرف الحراك الشعبي العربي خطوات جديدة لدى اإلسبلميين من خبلل االنتقال من فكرة المشاركة في أنظمة تقوم    

عمى أساس غير إسبلمي، إلى قناعة بأن يكونوا من صناع القرار عمى أساس المرجعية اإلسبلمية، لذلك نجد في كتاباتيم 
دينية، انطبلقا من أن الدولة في المفيوم اإلسبلمي دولة مدنية وىي دولة التصريح بأن في اإلسبلم دولة مدنية ال دولة 

مدنية غير عممانية وال دينية أو عسكرية أو بولسية، إذ يقول الباحث راشد الغنوشي:" فإذا كانت استطاعتنا تطال المشاركة 
ذا لم يكن قائمً  ا عمى الشريعة، لكنو قائم عمى قاعدة مع غيرنا مسممين كانوا أو غير مسممين في إرساء نظام اجتماعي، وا 

من قواعد الحكم اإلسبلمي ىي الشورى أو مبدأ سمطة األمة بما يدرأ شًرا  كالحكم الدكتاتوري أو تسمًطا أجنبًيا أو فوضى 
 محمية أو مجاعة أو تضمن تحقيق مصمحة وطنية إنسانية كاالستقبلل أو التنمية أو التضامن الوطني أو الحريات السياسية
العامة والخاصة وحقوق اإلنسان، والتعددية السياسية  واستقبلل القضاء  وحرية الصحافة وحرية المساجد والدعوة، فيل 
يجوز كجماعة مسممة أن تتأخر عن المشاركة في إرساء نظام ديمقراطي مدني إن لم يكمن إقامة نظام ديمقراطي ديني 

 3غة العبلمة ابن خمدون".إسبلمي؟ فيقام حكم العقل إن تعذر حكم الشرع بم
ويرى األستاذ أحمد سعيد نوفل أن الدولة المدنية بتعريفيا وجميع أبعادىا في الواقع مطمب إسبلمي أصيل، ال يشوش     

ن التشويش بالقول أن الفكر اإلسبلمي يريد إقامة دولة  عميو رفض البعض ليذا المصطمح باعتباره مصطمًحا عمماني، وا 
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مدنية ىو من أجل اليجوم عمى اإلسبلم وزيادة التخوفات الموجودة منو في بقية مناطق العالم، والتي ال  دينية، وليست دولة
تريد وصول اإلسبلم الحقيقي إلى السياسة وممارسة السمطة، وىذا ما يجب عمى الحركات اإلسبلمية اليوم في المنطقة 

 1العربية أن تنتبو إليو.
نما الوعي بالفرق بين ميام االنتماء لجماعة دينية وذلك ال يعني أن المطموب الفص    ل بين الدين والسياسة كما يشاع، وا 

وواجبات العمل في إطار الجماعة السياسية، أي التمييز في عبلقات األفراد في ما بينيم، بين والءاتيم الدينية أو الفمسفية 
من الدين نفسو، وما يجمع المواطن بشريكو المواطن في  وانتمائيم الوطني، وعدم الخمط بين ما يجمع المؤمن بأخيو المؤمن

البمد والدولة نفسيا  بصرف النظر عن الدين وخارج إطار الدين، وىذا يعني أن تتسع ذىنية الفرد إلى أن يكون في الوقت 
ضاء الجماعة نفسو أًخا في جماعة دينية ومواطًنا في دولة مدنية تحكميا قوانين موضوعة ومصوت عمييا من قبل جميع أع

فداخل الدولة المدنية ال تمايز بين مواطنييا عمى أساس من دين أو عرق، وال تمايز بين مواطن أو  2أو الرابطة السياسية،
 3مواطن داخل الدين الواحد،حسب إتباعو ليذا المذىب أو ذاك أو حسب اعتقاده بيذا التأويل دون غيره.

سبلميين أمثال القرضاوي وحسن الترابي، وراشد الغنوشي، وطارق البشري، ونفس السياق يرى جيل جديد من المنظرين اإل
ومحمد سميم العوا، وفيمي ىويدي، ومنير شفيق، ومحمد عمارة وغيرىم أن التعاقد االجتماعي أصولو اجتماعية، تتمثل في 

وليست األمة الدينية، صحيفة المدينة التي تتحدث عن أمة واحدة من دون الناس، وىي تتحدث عن األمة السياسية، 
والسمطة بيذا االعتبار سمطة مدنية من كل وجو ال تختمف عن الديمقراطية المعاصرة، إال من حيث عموية سيادة الشريعة، 
أو التقنين اإلليي خاصة وأن حرية اإلنسان وكرامتو األساس لمقاصد الشريعة، وىذا ال يتحقق إال في إطار تعددي، ما 

 4لشرع وحارسو، يكون الخيار الديمقراطي فيو المعبر عن إرادة الناس ىو خيار إسبلمي.يجعل األمة مستودع ا
ويرى الباحث سممان العودة في كتبو" أسئمة الثورة " أن مصطمح الدولة الدينية موىم فيو تاريخًيا ارتبط بمعنى الثيوقراطية   

إلسبلمي  فرجال الدين ليسوا مشرعين وال يحتكرون أو حكم رجال الدين، وىو الشيء الذي لم يكن حاضًرا في التاريخ ا
السمطة وال السياسة، كما رأى كذلك أن فقييا من أشير المفكرين اإلسبلميين في العصر الحديث الذي يتبنى فكرة الحاكمية 

ي فكرة دخيمة وىو أبو األعمى المودودي تحفظ عمى فكرة الدولة الدينية ورأى أنو ليس في اإلسبلم ما يؤيدىا ويدعميا بل ى
عادتو من جديد باسم الدين، فالدولة المدنية تعني وجود العقد  ومضممة وقد تكون عامبًل مساعًدا لتثبيت االستبداد وا 
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االجتماعي بين سمطات الدولة ومؤسساتيا القائم عمى العدالة وتوزيع السمطة، والدولة اإلسبلمية من جية وجود الضوابط 
 1والمقاصد اإلسبلمية.

ويشير كذلك األستاذ سعد الدين العثماني أن سمات التصرفات النبوية باإلمامة تبين أن الدولة اإلسبلمية دولة مدنية    
وليست دولة دينية بالمعنى المتعارف عميو في الفكر السياسي الغربي، فطبيعة التصرفات النبوية باإلمامة وسماتيا توضح 

ة عن ممارسات الحكام وقراراتيم، كما ينزعيا عن الوسائل التي تتوسل بيا الدولة كيف أن اإلسبلم ينزع كل عصمة أو قداس
إلدارة شؤون الناس، لذلك فإن الدولة في اإلسبلم ال يمكن أن توصف بأنيا دولة دينية ألنو ال توجد دولة دينية دون 

لة دنيوية قراراتيا بشرية، واجبيا تبني العصمة أو المعرفة النابعة من عالم الغيب أو من الوحي، فالدولة في اإلسبلم دو 
أقصى درجات الموضوعية والواقعية في تسيير الشؤون العامة، كما أن الحاكم في اإلسبلم ال يستمد مشروعيتو من قوة 
غيبية، بل ىو فرد عادي يستمد واليتو من األمة التي اختارتو وكيبًل عنيا بمحض إرادتيا، وىو مسؤول أماميا في الدنيا، 

 2بًل عن مسؤوليتو أمام اهلل يوم القيامة.فض
االسبلم مختمف كل االختبلف وعمى ذلك فإن أغمب األدبيات الميتمة بنظرة الحركات االسبلمية لمدولة المدنية تؤكد عمى أن

ىي بالدولة الكينوتية الدينية الكنسية...وال ىي بالدولة  عن النصرانية...فيو دين ودولة...ودولتو مدنية مرجعيتيا الدين...فبل
فيي نظام متميز وفريد...فالسيادة فييا 3.العممانية البلدينية...وانما ىو االسبلم المتميز الذي يسوس دولة متميزة ايضا
الدولة فييا مختارة من ...و -شارع ىذه الشريعة–لمشريعة اإلسبلمية...واألمة فييا ىي مصدر السمطات والمستخمفة عن اهلل 

فالدولة(، فيي الدولة الوحيدة الجامعة بين ىذه المكونات الثبلث: الشريعة... -فاألمة -األمة ومستخمفة عنيا )الشريعة
واألمة والدولة..،ولذلك، فإنيا األقدر عمى تحقيق المصالح الشرعية المعتبرة لؤلمة، في حدود الحبلل والحرام الديني، 

 4التي اجتمعت عمييا جميع الشرائع السماوية.ومنظومة القيم 
الدولُة اإلسبلميَُّة دولٌة مدنيٌَّة تقوُم عمى المؤسساِت، والشوَرى ىي آليَُّة اتخاِذ القراراِت في جميِع مؤسساِتَيا، واألمُة ولذلك ف

َم حبلاًل، جاءْت ِبِو ال نصوُص الدينيَُّة قطعيَُّة الداللِة والثبوِت،ىي فييا ىي مصدُر السمطاِت شريطَة أالَّ ُتِحلَّ حراًما، أو تحرِّ
ُتحقَِّق الحدَّ  دولٌة مدنيٌَّة؛ ألنَّ النُُّظَم والمؤسساِت واآللياِت فييا تصنُعَيا األمُة وتطوُرَىا وتغيُِّرَىا بواسطِة ُمَمثِِّميَيا ، حتَّى

َرٌة دائًما وأبًدا، فاألمُة في ىذه الدولِة المدنيَِّة ىي ىي متغيِّرَ  األقَصى ِمَن الشوَرى والعدِل ، والمصالِح المعتبرِة التي ٌة ومتطوِّ
راقُبُيْم، مصدُر السمطاِت؛ أِلَنَُّو ال كياَنَة في اإلسبلِم، فالُحكَّاُم نواٌب عن األمِة، وليَس عن اهلِل، واألمُة ىي التي تختاُرُىْم، وت

 5.وتحاسُبُيْم، وتعزُلُيْم عنَد االقتضاءِ 

                                                           
صئلة الحٍرةصلمان غٍدة،  -1
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ل وبأشكال مختمفة الدولة المدنية لدى الكثير من التنظيمات السياسية ذات المرجعية اإلسبلمية، منيا جماعة وليذا تم قبو 
اإلخوان المسممين في سوريا ومصر وحزب العدالة والتنمية في المغرب وحركة النيضة التونسية وغيرىم كثير في البمدان 

ومنظمة لمحقوق والحريات والواجبات، ومتقدمة عمى مفيوم الحريات  العربية، وباعتبار الدولة في المجتمع حامية وراعية
الطبيعية، فيي كيان منسجم تماًما مع تصور اإلسبلم والدولة بجانبيا المدني، فالدولة اإلسبلمية كما جاء بيا اإلسبلم، وكما 

لحاكم فييا وكيل عن األمة، أو أجير عرفيا تاريخ المسممين دولة مدنية تقوم السمطة بيا عمى البيعة واالختيار والشورى وا
ليا ومن األمة ممثمة في أىل الحل والعقد فييا أن تحاسبو وتراقبو، ىنا نمحظ ربًطا قوًيا بين اإلسبلمية والمدنية، وال يوجد 

وبين حسب الدكتور يوسف القرضاوي فرق بينيما، وعميو فيناك وفق ذلك الرأي فرق كبير مع مفيوم الدولة الدينية الشائع، 
المدنية واإلسبلمية المقترنين حسب الوصف  وتعتبر المدنية إسبلمية بمرجعيتيا كأي دولة مدنية أخرى، ال يميزىا عن 

 1غيرىا إال أن مرجعيتيا ىي الشريعة اإلسبلمية.
إن السمة البارزة لدى غالبية األحزاب السياسية اإلسبلمية بعد الحراك الشعبي العربي ىي ابتعادىا ببطء عن جدول    

أعماليا التقميدي في إقامة دولة إسبلمية تفرض القانون اإلسبلمي، بينما ىي تسير نحو ىدف جديد يتركز عمى إقامة إسبلم 
وفي ذلك الكثير من المحاذير التي من شأنيا أن تؤثر عمى حقيقة  2ية السياسية.مدني، يتغمغل في المجتمع ويقبل بالتعدد

فرضتو جممة  ىو قبول تكتيكيفي المجتمعات اإلسبلمية طبيعة الدولة في االسبلم، ولذلك فإن قبول مصطمح مدنية الدولة 
طنيا بين العممانيين واإلسبلميين، وىذا من التحوالت والضغوطات الدولية المعاصرة، وال شك أنو ال يمكن أن يمثل إجماعا و 

ما أدى إلى خوف بعض اإلسبلميين من   تخمي بعض الحركات االسبلمية عن ثوابت اإلسبلم بدعوى مواكبة تحديات 
 العصر. 

 نماذج لجدلية الصراع حول اليوية الدينية والمدنية لمدولة عمى وقع الحراك الشعبي في المنطقة العربية:  -
الحديث عن الصراع حول ىوية الدولة بين الديني والمدني في ظل الحراك الشعبي العربي نقول أنو ال يوجد  في سياق    

شكل أو اتجاه أو نموذج واحد لمشيد العبلقة بين المدنيين والدينيين، فما حدث في تونس من حوار ىادئ وسمس خبلل 
ة ليم  وما شيده المغرب من استقرار نسبي لمعبلقة بين األحزاب المرحمة االنتقالية بين اإلسبلميين والقوى األخرى المنافس

اإلسبلمية والحركات السياسية األخرى في البمد يختمف تماًما عما حدث في مصر وليبيا والعراق وسوريا التي شيدت صراًعا 
 حاًدا وقوًيا.

ت جزًءا من سجل معارك خطابات وضعتنا الحوادث الناشئة في الطور االنتقالي في تونس ومصر أمام أسئمة كان   
النيضة العربية، كما أن الفكر المعاصر تداول جوانب منيا في خطاباتو اإلصبلحية  من دون أن يتمكن من تركيب 

الكافية لبمورة حمول منسجمة مع التطمعات المتشابكة في داخل مجتمعاتنا، وكل متتبع لقضايا  اإلسنادالتصورات ونقط 
تي تمت وصول اإلسبلميين إلى األجيزة التنفيذية في مصر وتونس، يرى أن الجدل شمل جممة من االستقطاب السياسي ال

خشان ظالب،  -1                                                           
 
 .023، ص 3002، بّروت: موشٍرات ضفاف، 0ط خٍار الدِمكراظّة واإلصالم مفاغّل الربّع الػربُ،ا

 فٍاز جرجس،  -2
 
، بّروت: 0، تر: غبد الٍاخد لؤلؤة، طوصط الجدِد االختجاج والحٍرة والفٍضَ فُ الٍظن الػربُالشرق اال

 .70، ص مركز دراصات الٍخدة الػربّة
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القضايا الكبرى من قبيل الدين والدولة، والدولة المدنية، اليوية ومرجعيات الدستور، بين دعاة الكونية والمنافحين 
 1لمخصوصية، ثم اإلشكاالت المتعمقة بمسألة الحريات والحريات الفردية.

تمكنت السمطات الجديدة في تونس من إبقاء الصراع بين التيارين الديني والمدني ضمن حدود معقولة عمى الرغم من    
بعض االغتياالت لشخصيات مدنية وأعمال العنف في مناطق طرفية من الببلد، وذلك من خبلل تمكن المجمس المنتخب 

حسانا لدى الرأي العام، وقبمت حركة النيضة اإلسبلمية بأن تحل محل لفترة انتقالية من وضع الدستور الجديد مما ألقى است
الحكومة التي كانت فييا مييمنة حكومة تكنوقراط، أما الوضع في مصر فقد تدىور كثيًرا بعد انتخاب محمد مرسي عام 

لمصري تقاطع مع رغبة الجيش في إنياء حكم اإلخوان، فبات الوضع ا 2102سنة  انقبلب عسكري، وحصول 2102
يتميز بتعدد أعمال العنف ضد الجيش أو المؤسسات العامة وبخاصة في منطقة سيناء  وىو ما شيدتو العديد من دول 

 2الحراك الشعبي من أعمال العنف المسمح والحرب األىمية مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن.
ن كان أظير ظواىرىا والمحظة العميا من وليس العنف باسم الدين وحده يمخص أزمة العبلقة بين الدولة والد    ين، وا 

في المنطقة العربية، والعامل  " التكوين األشوه لمدولة الوطنية"تجمياتيا، ذلك أن األزمة ناجمة من عاممين اثنين، األول ىو 
صة، فمقد كان "، ولدى النخب اإلسبلمية بصورة خا" التداخل الماىوي بين الديني والدنيوي في الذىنية العامةالثاني ىو

التكوين السياسي لمدولة الوطنية كدولة امتزجت فييا عناصر من مواريث النظام السمطاني، وأخرى من مواريث السمطة 
الكولونيالية األثر الكبير في عجزىا عن حل معضمة الصمة بين السياسي والديني، كما زاحمت الحركات اإلسبلمية الدولة 

ي استثمار مكانة الدين في حياة الناس والمجتمعات، وسخرتو ألغراض سياسية مما أدى ومنذ عشرينيات القرن العشرين ف
كما عبر عن  إلى تحول الدين إلى مطمب سياسي وليس مطمبا إيمانيا أو ثقافيًا، وكان لذلك آثاره الكارثية التي نراىا اليوم

 3.ذلك الدكتور عبد اإللو بمقزيز
مصرية، اعتبر الباحث رضوان السيد أن الخطر عمى اإلسبلم وعمى وجو الخصوص وفي مسألة الدولة في الشعارات ال   

من ثبلثة جيات أىميا القول بامتبلك الدين نظاًما كامبًل في السياسة بوجود نظام لمحكم واالقتصاد وىو تكميف لو بما ال 
تحول لمقول بالدولة المدنية بعد أن يطاق، وقد تبين العجز عن ذلك بمسارعة اإلخوان المسممين بعد انتخاب مرسي إلى ال

 4قضوا وقًتا كبيًرا يجادلون في ذلك بحجة االشتباه بين الديني والمدني.
حيث جاء في أحد تصريحات محمد مرسي: نحن ال نؤمن بالدولة الدينية، إن مصطمح الثيوقراطية أو حكم رجال الدين    

في وثيقة األزىر التي وقعناىا جميًعا، نتحدث عن دولة حديثة، دولة ال وجود لو لدينا، إننا نتحدث دائما عن دولة مدنية 
ديمقراطية، دولة قانون، دولة تضمن الحريات، ىذا ىو مفيومنا لمدولة، لقد أدركنا عبر حقب التاريخ اإلسبلمي أنو ال وجود 

، بّروت: المركز 0، طالػربُ فُ زمن المراجػات الكبرى مداوالت فُ تػكل تدٍالت الراًن الػربُكمال غبد اللعّف،  -1                                                           
بداث ودراصة 

 
 .22، ص 3002الشّاصات، الػربُ لال

ربع صوٍات من الربّع مؤصشة الفكر الػربُ،  -2
 
خالم التغّّر ا

 
صُ الداضر وا

 
التكرِر الشابع للتومّة الحكافّة الػرب بّن ما

 .232، ص 3007، بّروت: الػدد الشابع، الػربُ
 .00، ص ،  مرجع صابق الذكرالدولة والدِن فُ االجتماع الػربُ اإلصالمُغبد اإللي بكزِز،  -3
 .290مؤصشة الفكر الػربُ، مرجع صابق الذكر، ص  -4
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ة، وتسود فييا الحرية والديمقراطية، لمدولة الدينية، إن الدولة التي نؤمن بيا ىي دولة حديثة، يتم فييا تداول سممي لمسمط
 1ودولة تحترم المعارضة والعدالة االجتماعية.

وعمى نفس السياق وفي خضم ميدان التحرير في مصر تم مبلحظة أن مناصري السمفية واإلخوان المسممين رفعوا    
عبرت عن استئثار اإلسبلميين  عممانية"إسبلمية إسبلمية"، وسرعان ما تصاعدت أصوات  عممانيةشعارات مناىضة لم

بالحكم وأكدت في المقابل عمى مدنية الدولة" ال سمفية وال إخوانية...مصر دايًما مدنية"، ومتى عدنا إلى مدونة الشعارات 
المصرية دائما نبلحظ أن اإلخوان نادوا بشعار " الشعب يريد دولة مدنية إسبلمية" وفي المقابل فالجميور اإلخواني السمفي 

وًما حينما كان متفرًدا في ساحة التحرير كان ينادي "إسبلمية إسبلمية"، ومتى حصل توافق بينو وبين الجميور المحتشد عم
ضافة إلى ىذا كمو قام ممثمو الطوائف المسيحية في مصر ) جود ينقمب إلى  "مدنية مدنية"، باالوالعسكر، كان اليتاف المو 

( وأعمنوا كذلك عن رأييم في المسألة، ولم يتقبموا تماًما فكرة الدولة الدينية وىاجموا األرثوذكسية والكاثوليكية واإلنجيمية 
 2واستنكروا بشدة التعديبلت المقترحة عمى المواد الخبلفية عمى الدستور.

، ولو ن الحكم قد أظيرت تسامحيم تجاه اآلخرينو ن المركزيو وبناًءا عمى ما سبق تبين أن الكيفية التي مارس بيا اإلسبلمي
أن بعض اإلشارات من تونس تبدو مشجعة أكثر مما صدر عن مصر، فجماعة النيضة في تونس قاموا ببناء تحالفات 
حاكمة مع الخصوم فكرًيا من غير المسممين والعممانيين، وفضموا أن تكون مع التحرريين واليساريين، ال مع غبلة 

ظيار اختبلفيم عن السمفيين، والكشف عن االعتدال، ولو أن الصراع المحافظين السمفيين، كما اجتيد اإلخوان المسممين إل
عمى الدستور كشف عن شرخ بين السمفيين واإلخوان المسممين من جية، وبين الجماعات ذات الميول التحررية من جية 

أبعد عنيم أخرى، حيث اصطف اإلخوان المسممين مع السمفيين في االستعجال بصياغة دستور آثار الجدل األمر الذي 
قطاًعا ميًما من المصريين، بالرغم من إمكانية سير األمور في اتجاىات مختمفة بعد أن خرج المبليين من الناس إلى 

 3الشارع، وفييم من صوت لئلخوان المسممين في البداية، مطالبين باستقالة محمد مرسي، وطمبوا من العسكر إزاحتو.
ية في وجية نظرىا بشأن طبيعة العبلقة بين الدين والدولة في ظل الحراك الشعبي مما سبق يمكن تقسيم التيارات اإلسبلمو 

 4العربي إلى ثبلث اتجاىات رئيسية:
 :الدولة االسالميةاتجاه  -
وىي جميع التيارات التي تؤمن إيماًنا راسًخا بفكرة الحاكمية اإلليية وتطبيق الشريعة، ووجود دار اإلسبلم، ودار الكفر،    

وضرورة تحقيق الدولة اإلسبلمية التي تجمع فييا األمة اإلسبلمية في كيان سياسي واحد ويمثل ىذا االتجاه جزء من 
 وأنصار الشريعة وحزب التحرير اإلسبلمي وغيرىا.السمفيين، وخاصة السمفيين الجياديين 

 اتجاه مدني بمرجعية إسالمية: -

خمد رشاد الصفتُ، مرجع صابق الذكر، ص  -1                                                           
 
 072جمال صود الشٍِدي، ا

 .290، 290مؤصشة الفكر الػربُ، مرجع صابق الذكر، ص ص  -2
 .70، 70فٍاز جرجس، مرجع صابق الذكر، ص ص  -3
خمد رشاد الصفتُ -4

 
 .072، 073، مرجع صابق الذكر، ص ص جمال صود الشٍِدي، ا



 نموذجا العربي المغرب دول العربي: الربيع ثورات وبعد قبل السياسي واإلسالم الدولة إشكالية مجموعة مؤلفين

 

  ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  02
 

ويضم ىذا االتجاه التيارات التي تعمن تأيدىا لمدولة المدنية شرط أن تكون ذات مرجعية إسبلمية  وىو تيار عمد في    
الت اإلسبلمية، وتكييفيا مع المفاىيم مواجية المأزق التاريخي الذي يعيشو الفكر اإلسبلمي إلى تأجيل كثير من المقو 

واآلليات الحديثة لمدولة من وجية نظره، أي أن ىذا التيار ألزم نفسو باحترام الشريعة والشرعية مًعا، فأقام أحزابو عمى أساس 
 ديني مستفيًدا من التغيير السياسي  حيث تعد جماعة اإلخوان المسممين نموذًجا واضًحا ليذا االتجاه.    

 جاه مقاصدي:ات -
ويمثل ىذا االتجاه تيارات وحركات سياسية تؤكد بشكل واضح وصريح تأييدىا لمدولة المدنية متأثرين بتجربة حزب العدالة  

والتنمية في تركيا، ويمثل ىذا االتجاه كل من حزب حركة النيضة والتقدميون في تونس، وحزب الوسط في مصر، وحزب 
  العدالة والتنمية في المغرب.   

اآلتي نوضح الفئات الثبلثة المتمايزة في النظر لمسألة العبلقة بين الديني والمدني في الفكر ( 23رقم )وفي الجدول 
 اإلسبلمي المعاصر: 

 عالقة الدين بالدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر

الدولة اإلسبلمية في أشكاليا التاريخية القديمة، والمتمثمة أساًسا في دولة  تحصر ىذه الفئة نموذج الفئة األولى
 الخبلفة، والدولة السمطانية.

تسعى ىذه الفئة إلى أسممة الدولة الحديثة، معناه إضفاء الشرعية الدينية عمى ىياكميا الدينية وعن  الفئة الثانية
 القيمية التشريعية. ىياكميا المؤسسية البيروقراطية مع تصويب منظومتيا

 
 الفئة الثالثة

تتبنى ىذه الفئة الدولة الحديثة، ونمط العقمنة السياسية التي تقوم عمييا من منطق تصورىا اإلجرائي 
األداتي، الذي يتناقض جوىرًيا مع المرجعية اإلسبلمية الخاصة بالفئة األولى، بل تقبل شتى المقاربات 

 القيمية.

 
 الدين واليوية إشكاالت الصدام والحوار والسمطة،: من إعداد الباحث باالعتماد عمى المرجع: السيد ولد أباه، المصدر

 .02، 00، ص ص 2101بيروت: جداول لمنشر والتوزيع، 
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دارة الصراع حول اليوية الدينية والمدنية لمدولة عقب الحراك الشعبي العربي: -  آليات عمل انتقالية لحسم وا 
أن المجتمعات اإلسبلمية منذ بداية العيد النبوي  وطيمة تاريخيا، ظمت  Bernard Lewisألستاذ برنارد لويس يرى ا

 1مجتمعات ليا طبيعة مزدوجة سياسية ودينية ال انفصام بينيما.
في النطاقين العربي واإلسبلمي وبوصفنا شعوًبا شرقية عموًما ال بد لمديني أن يسيم في الحياة المدنية العامة بشكل أو   

بأخر، وال يمكن أن نعزل الحياة المدنية عن الدين تماًما، ىنا يمكننا أن نميز بين ثبلثة أنواع من المفاىيم تحتاج إلى 
 2تفصيل:

 الديني البحت:  -
ىنا المكونات الدينية التي تخص أىل الدين وحدىم، وليس ليا عبلقة ببناء الدولة وال قوانينيا، وىذا مثل مسائل ويعني 

العقيدة وقضايا الحبلل والحرام، وىذه المساحة ليست إسبلمية فقط، بل تخص الديانات األخرى، وأىل كل دين يختصون 
 بدينيم فييا.

 المدني البحت: -
ر كل ما يخص الدولة ومؤسساتيا الرسمية وشبة الرسمية، مما ليس لمدين تداخل مباشر معو، مثل ويوجد في ىذا اإلطا

شكل الدولة وتقسيم السمطات المختمفة، والقوانين المنظمة لمعبلقات بين األفراد والييئات والتجمعات مما ليس لو ذكر مباشر 
لدين اإلسبلمي عن طريق المبادئ والمقاصد الشكمية العامة، وتفصيمي في الدين، لكن ىذا ال ينفي تماًما أن لو عبلقة با

واألخبلق والقيم التي تحكم تعامل المواطن وتصرفاتو وتصوراتو، وذلك من دون أن ُيمزم أن يعبر عن ىذه المبادئ والقيم في 
في اإلسبلم تحت المقاصد  أحكام تفصيمية أو قوانين بعينيا، وىذه المبادئ كالعدل والمساواة والحريات المختمفة مما يدخل

العامة الكمية والمبادئ األخبلقية والحقوق المشروعة، فيأتي من أراد إلى ىذه المساحة من خمفية فمسفية إنسانية وعقبلنية 
مجرة، ويأتي من أراد إلى المساحة نفسيا من خمفية إسبلمية تشترك في ىذه المساحة في قيميا ومبادئيا ولكنيا مساحة 

 .مدنية خالصة
 ديني مدني:  -

وىنا يختمط الديني بالمدني أي أن لمدين فييا أحكاًما تفصيمية خاصة تتعمق بالدولة أو بمؤسسة من مؤسساتيا أو عبلقات 
المواطنين الخاصة بشكل مفصل، وىذه األحكام الدينية األصل فييا أن تتحول إلى قوانين عامة ُتمزم الجميع، ومن ىنا تأتي 

مدني ألن تحويل األحكام الشرعية إلى قوانين ممزمة تمزم المسمم فقط أو أن تمزم المسمم وغير المسمم عمى إشكالية الديني وال
 حد سواء.

المدني( إلى ثبلثة أقسام يمكن أن تشكل إطاًرا مشترًكا  -وبالتالي يقترح األستاذ جاسر العودة تقسيم ىذه المساحة )الديني   
ا حاًدا تكون حصيمتو وخيمة في المجتمعات التعددية في مرحمة ما بعد الحراك واسع القبول حتى نستطيع تجنب صراعً 

باى،  -1                                                           
 
 .04، مرجع صابق الذكر، ص الدِن والٌٍِة إشكاالت الصدام والدٍار والشلعةالشّد ولد ا

صئلة لمرخلة ما بػد الحٍراتجاصر غٍدة،  -2
 
بداث والوشر، 3، طبّن الشرِػة والشّاصة ا

 
، بّروت: الشبكة الػربّة لال

 .42-40، ص ص 3002



 نموذجا العربي المغرب دول العربي: الربيع ثورات وبعد قبل السياسي واإلسالم الدولة إشكالية مجموعة مؤلفين

 

  ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  33
 

الذي يسري  الديني المدنيالذي يمكن لكل أىل دين أو مذىب التحاكم فيو إلى دينيم،  : الديني المدنيالشعبي العربي وىي
 1و الجميع.الذي ال يتوافق عمي الديني المدني عمى الجميع بناء عمى توافق مجتمعي، وثالثًا

فالنظام العام كما تم اقترحو من قبل الباحث جاسر عودة في التقسيمات السابقة ال بد من أن يبنى عمى المدني المتوافق    
 2عميو عمى أن ال يتعارض بأي حال من األحوال مع التوافق المجتمعي الذي ىو أساس عممي وشرعي ال مفر منو.

 اآلتي يوضح الديني والمدني بين التقاطع والتمايز:  (4رقم )وفي الشكل          
 
 
 
 
 
 

 .01مرجع سابق الذكر، ص  الشريعة والسياسة أسئمة لمرحمة ما بعد الثورات،بين المصدر: جاسر عودة، 
 وطرح المفكر عبد اإللو بمقزيز مجموعة قواعد عمل انتقالية إلدارة العبلقة بين الديني والمدني، والتي رأى أن 

 
 
 

 .01لذكر، ص مرجع سابق ا بين الشريعة والسياسة أسئمة لمرحمة ما بعد الثورات،المصدر: جاسر عودة، 
 

 وطرح المفكر عبد اإللو بمقزيز مجموعة قواعد عمل انتقالية إلدارة العبلقة بين الديني والمدني، والتي رأى أن 
النخب السياسية العربية اإلسبلمية والمدنية عمييا اليوم يمكن أن ينظم الصمة بين الديني والسياسي في المنطقة  توافق

 3العربية عقب أحداث الحراك الشعبي: 
وذلك من خبلل النظر  التسميم بحق أي حركة سياسية في أن تستميم من الدين القيم المؤسسة لمشروعيا السياسي: -أ

إلى ذلك االستميام بوصفو اجتيادا فكرًيا وسياسًيا ينطق باسم الجية المستميمة ال باسم الدين، ويقبل الدحض بما ىو رأي 
نسبي، ويكون الشعب ىو مصدر السمطة والحكم والفيصل في األخذ بو أو استنكاره، كما عمى العممانيين أن يدركوا أنو ال 

لقدرة عمى أن يمنع الناس من تأسيس السياسة عمى الدين، فمقد جربت نخب حاكمة قبميم منعيم من ذلك يوجد أحد يممك ا
من خبلل سن مجموعة من القوانين والتشريعات، وفي بعض األحيان استعمال العنف، لكن الذي حدث ىو أن ثبلثة أرباع 

لمتعمد، وبداًل من ركوب ىذا المركب الذي أتى عمى الحركات اإلسبلمية في المنطقة العربية  تأسست في ظل ىذا المنع ا
 .42، 42الذكر، ص ص  مرجع صابق -1                                                           

 .42هفس المرجع، ص  -2
 .20-23،  مرجع صابق الذكر، ص ص الدولة والدِن فُ االجتماع الػربُ اإلصالمُغبد اإللي بكزِز،  -3

 

 

 

 

 الديين البحتالديني -المدنيالبحت       املدين

 

 دائرة املدين                                                                                        دائرة الديين
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مجتمعاتنا بنتائج مخيبة لآلمال، يجب عمى جميع القوى السياسية التسميم بيذا الحق وتنظيمو عن طريق حوار توافقي بين 
 الجميع. 

ن الديني التشديد عمى الطابع المدني غير الديني لكل تكوين حزبي في المجتمع لحفظ الفارق في الطبيعة بي -ب
يجب عمى غير اإلسبلميين التسميم بأن الحركات  والسياسي، بين المطمق والنسبي، بين مجال العقائد ومجال المصالح:  

اإلسبلمية حركات سياسية، وليست دينية يمنع عمييا ممارسة األنشطة السياسية، وفي المقابل عمى الحركات اإلسبلمية أن 
لعمل الحزبي ومستمزماتو، ومثال ذلك ما قامت بو حركة النيضة التونسية التي قامت تكيف مبادئيا وبرامجيا مع منطق ا

قحام الدين في الصراعات السياسية.   بتسيس الخطاب السياسي وكفو عن التجييش الديني، والتبلعب بالمقدس، وا 
ا سواء لجية معاداة الدين احترام الطابع المدني لمدولة وعدم اإلستقواء بميزان القوى االنتخابي لتغيير ىويتي -ج

الدولة كيان اجتماعي عام ومجرد يعمو عمى مكوناتو من القوى  واحتوائو، أو لجية إحاللو محل الناظم ليا والحاكم:
االجتماعية األخرى، وال توجد ىناك دولة مؤمنة ودولة ممحدة، مواطنوىا ىم من يؤمنون أو ال يؤمنون، وليس ىي من 

م أو عدم إيمانيم، وال تقوم مقام السماء في ذلك، إن النظر إلييا بيذا المنظار تعاِل بيا عن يحاسب الناس عمى إيماني
دارتيا، وبحث عن  مجاليا الموضوعي النسبي الذي استمزم وجودىا، والمتمثل في التعبير عن المصمحة العامة الجامعة وا 

 غاية خارجة عنيا.   
اإلطاحة بالقواعد التي يقوم عمييا، والمواعيد السياسية التي ينتظم بيا  احترام النظام الديمقراطي التداولي وعدم -د

يدخل ضمن ذلك احترام النظام األساسي لمدولة )الدستور( وعدم التصرف فيو بالتعديبلت الرامية إلى حد تداول السمطة فيو:
أو ما شابو ذلك من أشكال الفساد  الحريات، أو إلى وضعو وفق مزاج النخب الحاكمة، أو لمتكثير من الواليات الرئاسية

 السياسي، وتغميق المجال السياسي، التي يمكن أن تجري بالوسائط الدستورية، وباسم الشرعية الديمقراطية والشعبية.
إذن يعكس التجاذب الديني المدني حالة الصراع اإليديولوجي السياسي الذي بدأ يطبع بقوة الحقل السياسي في البمدان    

ت الحراك الشعبي، ولذا فمستقبل التغيير السياسي النوعي في المنطقة العربية يتوقف عمى مدى قدرة األطراف التي شيد
 1المتصارعة عمى ضبط ىذا الصراع سممًيا، وعمى احتوائو في قوالب التداول الفكري التي تتيحيا الحريات العامة. 

وحمايتو من االلتفات اليقظ إلى  2100النتقالي لما بعد حراك كما أن الطريق التي يمكن أن تساىم في تحصين الطور ا    
ذا أدركنا جيًدا مبلبسات السياق  نوعية التفاعبلت التي يولدىا ىذا الطور، في كل ما ينتجو من صعوبات ومآزق  وا 

تحديث والتقميد في التاريخي العام، المؤطر لمحراك الذي عرفتو المجتمعات العربية  والمتمثل أساًسا في استمرار جدلية ال
 2فكرنا ومجتمعنا، أدركنا أىمية اليقظة المطموبة  وأىمية مبدأ المراجعات الكبرى.

 
 

باى،  -1                                                           
 
، لبوان: جداول للوشر 0، طالحٍرات الػربّة الجدِدة المشار والمصّر ٍِمّات من مشٌد متٍاصلالشّد ولد ا

 .003، ص 3000والتٍزِع، 
، 0، طالػربُ فُ زمن المراجػات الكبرى مداوالت فُ تػكل تدٍالت الراًن الػربُكمال غبد اللعّف،  -2

بداث ودراصة الشّاصات، 
 
 .22، ص 3002بّروت: المركز الػربُ لال
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 الخاتمة:
من أن الرىان في مرحمة  برغمالإن كان ثمة من خبلصة فمنقل أن طريق حسم الصراع حول ىوية الدولة مزروع باألشواك، ف

ما بعد الحراك الشعبي كان منصًبا عمى بناء دولة مدنية دولة القانون والمؤسسات، إال أن ذلك لم يحدث بالشكل المأمول 
الذي طالب بو الناس منذ ستة سنوات، كما أن الصراع حول ىوية الدولة لم يكن حاسًما، األمر الذي يتطمب المزيد من 

ط التوافق بين مختمف التيارات اإلسبلمية والحركات السياسية المنافسة ليا، وما الشك فيو أن القول بيذا الحوار وتعزيز نقا
قناع النخب الدينية والمدنية بضرورة  الرأي أسيل بكثير من العمل بو، ولن يتأتى القيام بو إلى بعد القيام بثورة فكرية، وا 

 تجاوز األمور الخبلفية لصالح الدولة واألمة.
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 اإلسالم السياسي والسمطة: القيمة النظرية والخمفية اإليديولوجية

Political Islam and Authority:Theoretical value and ideological 
background. 

ثمجةبدرة   

3جامعة الجزائردكتوراه باحثة في  

badra.talja@hotmail.fr:البريد اإلليكتروني 

 :الممخص

بموقع الدين في الفكر والسياسة والحياة  االىتمامويتزايد  اإلسالمتشغل قضية الدين حيزا كبيرا في الفكر والواقع العربي   
 تناقش إشكالية اإلسالم السياسي والسمطة .تنظيرات وحوارات ، وىو ما أدى إلى بروز باستمراراليومية 

و السمطة والمفيوم  لتنظيري لمفيومي اإلسالم السياسيعميو سنحاول في ىذه الورقة البحثية دراسة الجانب ا وبناء   
اإلجرائي ليما، ومحاولة التعرف عمى مواقف وأراء بعض التيارات الفكرية حول مسألة اإلسالم السياسي والسمطة ، وذلك 

الحوار التنظيري والذي بدأت نقطة انطالقو بعد عقد الثمانينات حين من خالل الكشف عن طبيعة العالقة اإليديولوجية ليذا 
 بدأ االىتمام بظاىرة الحركات الدينية والمد الديني  .

 الديني المد  –السمطة -اإلسالميةالتيارات  -السياسياإلسالم الكممات المفتاحية:

Abstract 

The issue of religion occupies a great place in the Arab-Islamicthought and reality, 
and the interest of the position of religion in thought, politics and daily life 
isconstantlyincreasing, leading to the emergence of debates and dialogues thatdiscuss 
the problèmes of political Islam and power. 

Accordingly, wewillattempt to study the theoreticalside of the concepts of political 
Islam, power and the procedural concept of them, and try to identify the positions and 
views of someintellectualcurrents on the issue of political Islam and power,By revealing 
the nature of the ideologicalrelationship of thistheoretical dialogue, 
whichbeganitsstarting point after the eighties whenhebegan to pay attention to the 
phenomenon of religiousmovements and religious covenants. 

Key words : Political Islam - Islamiccurrents - Authority - The religioustide 
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 مقدمة:

تحتل ظاىرة اإلسالم السياسي حيزا ىاما في كتابات الباحثين والدارسين ليذا الموضوع، وخاصة بعد التحوالت العميقة التي 
عمى يد" كمال اتاتورك "وماقام بو من  1924انية سنة مست المجتمعات العربية واإلسالمية بعد سقوط اإلمبراطورية العثم

الكامل لدولة إسالمية محاذية لمدول العربية اإلسالمية، وىو ماجعل العالم العربي يتعرض  االغترابأعمال تشف عن 
 األجنبي. واالحتاللألشكال من الغزو 

والثقافية لممجتمعات العربية، اشتد واالجتماعيةمست البنية السياسية وفي ظل ىذه األزمات والصراعات اإليديولوجية التي 
 اشتعال المعارضة بينيما . إلىدخل اإلسالم في قمب الصراع وىو ماأدى اع السياسي مع األنظمة الحاكمة وأالصر 

المي منذ سنة من ىذا المنطمق برزت تيارات فكرية والتي طفت عمى مسرح السياسي تندد بفك الحصار عن الدين اإلس
ساىمت بشكل كبير في صناعة األسس والمبادئ، التي من  انتصارات الثورة اإليرانية وماحققتو من تاريخ نجاح وىو 1979

 شأنيا حل مختمف المشكالت التي تعاني منيا الدول العربية بصفة خاصة واإلسالمية بصفة عامة.

تغييرات  أحداثتتجو نحو فكرة محورية وىي  ىذه التيارات الفكرية اإلسالمية ىي من أكثر القوى الفاعمة، فكانت وباعتبار
 ورفضيا األفكار التقميدية البدائية وثقافة الخضوع. أىدافيافي المشيد السياسي لتحقيق 

لمدين اإلسالمي، وتجديده في مختمف ميادين  إعادةاالعتباروعميو أصبحت ىذه الحركات ترفع راية اإلسالم السياسي ألجل 
 الحياة.

 أىمية الدراسة:

، وتنبع ىذه األىمية من كونيا تتناول إشكالية ميمة نحاول من خالليا تحميل طبيعة عالقة تكتسي دراستنا أىمية بالغة األثر
ىذا الموضوع من المواضيع الساعة وأحد اإلشكاالت المطروحة في الساحة  باعتباربين ظاىرتي اإلسالم السياسي السمطة، 

 السياسية .

ح في معرفة موقف مختمف التنظيرات الفكر الديني وخاصة بعد انتشار المدارس الفكرية كما تكمن أىمية ىذا الطر 
اإلسالمية التي سعت منذ نشؤىا من أجل النيوض بالعالم اإلسالمي من سباتو وتخمفو  معتمدة عمى الدين كحل لمخروج 

 من األزمة .

 أىداف الدراسة:

عالقة الجدلية بين السمطة واإلسالم السياسي، باإلضافة إلى معرفة  إن اليدف األىم ليذه الدراسة ىو الرغبة في تفسير
 مجموعة من النقاط ىي:

 تبيان السيرة والنشأة التاريخية لمفيوم اإلسالم السياسي منذ عيد النبوة إلى الوقت الراىن . -
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 ومي اإلسالم السياسي والسمطة .يالتعريف بمف -

 اإلسالمية ودورىا في الدفع بالمد الديني.تحديد تصنيفات التيارات الفكرية  -

 وتحميل طبيعة العالقة بين ظاىرتي اإلسالم السياسي والسمطة  بين رافض ومؤيد ليا. إبراز -

 الدراسات السابقة:

بالرجوع إلى الدراسات السابقة نجد أن الذين تناولوا موضوع اإلسالم السياسي العالم األمريكي "نعوم تشومسكي" في مقالة 
 العالم اإلسالمي ". اتجاهديثة والتي وردت عبر صفحتو اإللكترونية الموسومة ب "السياسة األمريكية ح

 أما في الجزائر فقد تناول العديد من الباحثين موضوع اإلسالم السياسي والحركات اإلسالمية ومن ضمنيا:

سالمية لمحركات اإلسالمية" والتي ركز فييا عمى رسالة دكتوراه لمباحث سالمي العيفة والتي جاءت تحت عنوان" التجربة اإل
 الدور الذي تمعبو التيارات اإلسالمية في السياسة وباألخص تجربة الجزائر في التسعينات الماضية .

 11إشكالية القطيعة اإلبستمولوجية لإلسالم السياسي بعد أحداثوأيضا رسالة دكتوراه لمباحث يوسف جحيش بعنوان" 
حيث كانت دراستو تعنى بالقطيعة اإلبستمولوجية لإلسالم السياسي كونو  العالم العربي واإلسالمي"في  2001سبتمبر 

وأنصار التيار اإلسالمي يتطمعون من خاللو لمتغيير وحل مختمف ، حقيقة اجتماعية في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية
عامة، حيث أشار الباحث في بحثو عمى أحداث  مشاكل  التي يعاني منيا المواطن العربي بصفة خاصة والمسمم بصفة

 والتي كانت المنعرج الحاسم في تشكيل صورة حول قضية اإلسالم والعالم اإلسالمي . 11/09/2001

 إشكالية الدراسة:

إن قضية اإلسالم السياسي من أىم القضايا المثارة لمجدل وخاصة مع تنامي الوعي السياسي لدى األفراد وبروز الحركات 
سالمية مطالبة بضرورة إقحام الدين في الشؤون السياسية كوسيمة يمكن عمى أساسيا تعزيز وتوسيع النظام السياسي اإل

 لمدولة اإلسالمية، ومن ىنا تندرج إشكالية بحثنا فيمايمي:

معات العربية ماىي طبيعة العالقة بين اإلسالم السياسي والسمطة؟ وىل يصمح المفيومان لتفسير األوضاع السائدة في المجت
 اإلسالمية؟

 منيج الدراسة :

والتيارات الفكرية اإلسالمية المعمومات والوقائع التاريخية المرتبطة باإلسالم السياسي  السترجاعنستعمل المنيج التاريخي 
ظاىرتي العالقة بين طبيعة وتحميم من أجل وصفالتحميمي  الساحة السياسية، كما أستعين بالمنيج الوصفيفي  ةالمؤثر 

 .اإلسالم السياسي والسمطة
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 دراستنا وفقا لممحاور التالية : يذا المنيج سنقسموتبعا ل

 : اإلسالم السياسي: المفيوم والنشأة. المحور األول

 .: البعد اإليديولوجي لمفيوم السمطةالمحور الثاني

 تصنيفات التيارات الفكرية اإلسالمية ونظرتيا حول اإلسالم السياسي. المحور الثالث

 : عالقة اإلسالم السياسي بالسمطة. المحور الرابع

 .المفيوم والنشأةالسياسي: اإلسالم  -األولالمحور 

 :سباب وبدايات طرح المفيوم:أأوال

السياسية بين المسممين منذ عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم لكنيا لم تكن خالفات فكرية أو عقائدية، االختالفاتأت ظاىرة بد
 اإلستخالف والحكم.بعد وفاتو حول أسموب  االختالفاتولكن سرعان ما تفاقمت ىذه 

عمى أساس أن أدنى  طالب والتي تقوم وعمى رأسيم اإلمام عمي بن أبيبنو ىاشم بنظرية الوراثة  عندما أقروىذا ماحدث 
 الناس إلى النبي بقرابة الدم )أل البيت( ىم أحق بخالفتو .

وقد خالف أبابكر وعارض ىذه الفكرة بقوة منذ وفاتو صمى اهلل عميو وسمم لما أطمق الشعار القائل،" بأن التجتمع النبوة 
 .1مو عمر بن الخطاب رضي اهلل عنوىو الخالفة وحجبيا عن بني ىاشم وفعل مثتولى والخالفة في بيت واحد" وحينيا 

عفان ىذا مالم يحدث عندما اختير عثمان بن خميفة المسممين و  اختيارأما األنصار فكانوا يريدون أن تتم مشاورتيم في 
بأن يكون األنصار وزراء بعدما كانوا قد اقترحوا  "سقيفة بني ساعدةوه في"وعدم الوفاء بالوعد الذي قطع، خميفة لممسممين

 .2أمير من أنصار بعد أمير قريش، وىو مارفضو أبوبكر الصديق حينما قال نحن األمراء وأنتم الوزراء

تفككيم إلى قبائل وطوائف،  وكان خالفيم يدور حول مسألة الخالفة ولمن  إلى حيث أدت ىذه الخالفات بين المسممين
 األكثرية فقد صار النزاع دينيا. اعتقادبماأن اإلسالم دين ودنيا حسب تكون السمطة و 

بين  معاوية بن أبي سفيان بالثأر لمقتمو وتفاقم الخالف اقتراحوظل الخالف قائما وباألخص بعد مقتل عثمان بن عفان و 
 ىو الحل. أنصار معاوية وعمي وكان الحرب

                                                           
 .100،لبنان، دون سنة النشر،ص رلمدراسات والنش األبحاثدار ،جبران شامية، اإلسالم ىل يقدم لمعالم نظرية لمحكم1
 .15،ص 2011-2010،جامعة الجزائر،ماجستيررسالة ، 2004-1989اإلسالم السياسي في الجزائر  اهلل،أمينة سرير عبد  2
 الفة يقصد بمصطمح الشيعة: والتي تعد أحد المذاىب الدينية مثل المذىب الحنبمي والشافعي والمالكي أوالحنفي والتي كانت تطالب بأن تكون الخ

ي، رالي، دار الفكر العربمحمد الجوىري حمد الجوىري، النظام السياسي اإلسالمي والفكر الميبأنظر إلى المرجع  بالوراثة لعمي بن أبي طالب
 .102،ص 1993،القاىرة
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لعمي بن أبي  ويستدلون ذلك عمى أن وصية النبي ،شيعة أو شيعة عميوكان نياية الخالف انقسام إلى أنصار عمي إلى 
 من كنت مواله فعمي مواله "وقولو"أقضاكم عمي".طالب ومن أمثمتيا "

 .1باألمانة والطاعة جزء من اإليمان االعترافويعتبر ىؤالء أن 

الفكرية في وجيات النظر عمى أن ىذه الفرق انشأت مذىبا سياسيا كان محور خالفاتو حول السمطة  االختالفاتتظير ىذه 
ومن يتواله حيث حاولت كل واحدة أن تبرز أفكارىا واتجاىاتيا وأنيا صاحبة األحقية في تولي زمام السمطة أو اإلمامة 

 نظام لمحكم. إلىأخذ مسار سمطويا وتحويل اإلسالم مستعممة الحجج والبراىين، وعميو ركزت ىذه التشكيالت عمى ضرورة 

 .والعيد العباسي الممكي من العيد األموينظام وظل ىذا الشأن إلى أن تحول نظام من نظام الشورى إلى 

قام "مصطفى كمال اتاتورك" بتأسيس جميورية عد انييار الدولة العثمانية فقد ظير بسالم السياسي بمفيومو الحديث، أما اإل
وقام بحممة تصفية ضد الكثير من رموز الدين  03/03/1924روبي وألغى الخالفة اإلسالمية بتاريخ و يا عمى أساس أترك

وىنا كانت النكسة لمعالم اإلسالمي وخاصة بعد وقوع العديد منيا تحت انتداب الدول الغربية المنتصرة من  ،والمحافظين
 .2الحرب العالمية األولى

الحركات القومية العربية عمى يد القوميون العرب بمثابة النكسة الثانية لإلسالم في العصر واعتبر البعض نشؤ 
أقامت إيران أول دولة إسالمية في التاريخ، وىو مفيوم حيث عقد الثمانينات أي عقد الثورة اإليرانية ،إلى غاية 3الحديث

ما يفترض  أن تكون عميو الدولة اإلسالمية بالفعل وأثارت ىذه الدولة مجموعة من األسئمة تدور ع سابقةحديث ليس لو 
 .4لإلىتمام بالحركات الدينية والمد الديني، وحذت حذوىا دول إسالمية أخرى في السودان وأفغانستان في السنوات الالحقة

ومما سبق ومن خالل دراستنا لتطور مفيوم اإلسالم السياسي نستنتج انو مر بالعديد من المحطات التاريخية منذ وفاة النبي 
صمى اهلل عميو وسمم والتي تمثل بداية الوعي السياسي في المجتمع اإلسالمي إلى غاية العيد العباسي وصوال إلى خالفة 

ستفاقة 1979سنة العثمانية الى غاية قيام دولة إيران   الحركات الدينية وعودتيا إلى مسار التنظير السياسي اإلسالمي . وا 

 مفيوم اإلسالم السياسي.ثانيا:

 :ومن أىم التعاريف الواردة نذكر ،التي حاولت إعطاء مفيوم اإلسالم السياسي واتجاىاتتعددت وتباينت الرؤى 

                                                           
 .129، مرجع السابق، ص اميةشجبران 1
 13:14عمى الساعة  10/12/20117تاريخ التصفح http://or.wikipedia.orgفي الموقع اإللكتروني: 2
3

 المرجع نفسه.
 .46،ص2006ياض،اسي ومستقبمو، دار العبيكان، الر غراىام إي فولمر، ترجمة محمد محمود التوبة،اإلسالم السي 4

http://or.wikipedia.org/
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لإلسالم السياسي والتي تعمل في ميدان العمل اإلسالمي في إطار  يطمق لفظ اإلسالم السياسي عمى تمك الحركات المنتسبة
نظرة شمولية لمحياة البشرية وتجاىد إلعادة صياغتيا لتنسجم مع توجيات اإلسالم وتضطمع إلحداث تغيير وفق مبادئ 

 .1اإلسالم

لتوصيف حركات التغيير السياسي والتي تؤمن بفكرة أن  استخدمويشير مدلول اإلسالم السياسي بأنو: مصطمح إعالمي 
 نظاما سياسيا لمحكم . باعتبارهاإلسالم 

كما جاء في تعريفو بأنو مجموعة من األفكار واألىداف السياسية النابعة من الشريعة اإلسالمية والتي تؤمن بفكرة أن 
 .2وثقافي واقتصادي عيواجتمااإلسالم ليس مجرد ديانة وفقط بل ىو عبارة عن نظام سياسي 

 االجتماعيىو اإلسالم الذي يتجاوز اإلصالح الفردي إلى اإلصالح حيان يكون تعبير اإلسالم السياسي وفي أغمب األ
 .3واإلصالح الحضاري، والتغيير الكوني

ية التي تيدف وكتعريف إجرائي لمفيوم اإلسالم السياسي نستطيع القول بأنو" مصطمح يشير إلى تمك الحركات والقوى الدين
إلى تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية في السمطة، وتصبوا أن تكون الشريعة اإلسالمية ليست مجرد ديانة فقط بل نظاما  

 سياسيا لمحكم .

 يديولوجي لمسمطة.البعد اإلالمحورالثاني:

 واالصطالحييمكن أن نعرف مفيوم السمطة من خالل  التعريفين المغوي 

 فظ السمطة :لم واالصطالحيالمعنى المغويأوال:

 المعنى المغوي: -1

نما وردت بمفظ سمط والذي ينالكريم أو في المعاجم المغوية العربية القديمة ليذه المفظة الصري القرآنلم ترد في  طوي حة وا 
 عمى معنى ) الغمبة، والقوة والقير( .

( والمنحدرة عن أصل التيني والذي pouvoirالفرنسية )( المأخوذة من المغة powerحيث يقابميا بالمغة اإلنجميزية لفظة )
 يعني السطوة في معناىا المطمق.

                                                           
 .47ص ،1993حيدر ابراىيمعمي،أزمة اإلسالم السياسيي السودان الجبية اإلسالمية القديمة نموذجا، موفم صاد،دون بمد النشر،1
 
 السابق.، المرجع http://or.wikipedia.org: في الموقع اإللكتروني2
 .17مصطفى محمود، اإلسالم السياسي والمعركة القادمة ، دار أحبار اليوم ، القاىرة ، دون سنة النشر، ص  3

http://or.wikipedia.org/
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سمطة والذي ينطوي عمى داللة سياسية أو قانونية فيقال مثال )سمطة سياسية(أو)سمطة دينية( لمتعبير عن المعنى الثاني لم
 .1أو المكنة ، اإلستطاعة في الجانب السياسي أوالديني شكل القدرة

 :االصطالحي لمعنىا -2

فيشير مفيوم السمطة إلى الممارسة الشرعية لقوة الردع في تصريف الشؤون العامة أي التي تتجاوز األفراد إنطالقا من 
 . 2خالف األسر وصوال إلى أعمى ىرم الدولة المركزية

، اجتماعية، والموزعة عمى وظائف تراتبية، قائمة عمى فئة أو عدة فئات اجتماعيةفالسمطة تعني القيادة المتبمورة في ىيكمية 
 . 3متغيرة وفق األنظمة

السياسي بين  االختالفيعبر مفيوم السمطة عن أحد األركان التي تقوم عمييا الدولة ماىي إال تجمع من البشر تحكمو فكرة 
 أفراده.

ر السمطة السياسية وفئة من المحكومين ماعمييم سوى الخضوع لما ولذلك  نجد أن السمطة  تنشأ فئة من الحكام تتولى أم
 يتمقونو من أوامر من قبل الحكام.

) االجتماعيةفجوىر السمطة واحد وىي السمطة السياسية رغم تعدد أشكاليا ووظائفيا بيد أن العالقة بين السمطة والبيئة 
ام بال إضافة يشير إلى السمطة باإلضافة يحدد في السياسة( عالقة جدلية، وأضحى مصطمح السمطة في المدلول الع

 . 4المدلول الخاص بالسمطة الدينية وغيرىا

 كالسمطة السياسية والسمطة الدينية مسألة ميمة تفريق بين أنواع السمطة العديدة ومن ىنا أضحى ال

والتنسيق التي تتمتع بيا مؤسسات الدولة يقصد بالسمطة السياسية سمطة الدولة، وبذلك فإنيا سمطة التنبؤ والدفع والقرار و 
 5لقيادة البالد

ية، إذ بغير السمطة وتأسيسا لذلك فالسمطة ىي حجر األساس بالنسبة لمدولة ومايوجد فييا من مؤسسات وأنظمة سياس
 .6ة وال تكون ىناك أنظمة سياسية وال حياة سياسيةالتوجد الدول

                                                           
 . 25ص، 2012، 01بعة طالعواد عباس الحردان، فقو السمطة عند الطوائف والفرق اإلسالمية )دراسة مقارنة( ، مكتبة السنيوري، بغداد، 1
 . 25/03/2008 06نبيل خمدون قريسة، أسس وأفاق السمطة السياسية والمجتمع المدني في تونس،مقال بجريدة العرب، العدد  2

3Freund, julien, l.essencedu politique, editionsirey, paris,1978,page108. 
 .36عواد عباسالحردان،المرجعالسابق،ص  4
،دون سنة 02المؤسسة الوطنية لمكتاب،الجزائر،الطبعة  سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية 5

 .72النشر،ص.
 .72،ص 2017محمد حسن دخيل، عمم إجتماعالسياسي،مكتبة السنيوري،بيروت،6
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فيوم السمطة يتجمى في الخضوع لممحكومين وموافقتيم فحيث ما وجدت السمطة وانطالقا مماسبق، فإن البعد اإليديولوجي لم
تكون المسؤولية السياسية،  فالسمطة ال تعني في جميعيا في جميع أحواليا القير المادي أو القوة المادية بل ىي في الحقيقة 

 تعني الطاعة فال قيمة لمسمطة مالم تطع من أفراد األمة . 

 اإلسالمية ونظرتيا لإلسالم السياسي : تصنيفات التيارات الفكرية المحور الثالث

يرى بعض الباحثين عمى أن التيارات الفكرية التي تدرس موضوع اإلسالم السياسي تتشابو في كثير من حاالت  
شعار اإلسالم مع  بل وتعتبر أحيانا كيانا واحدا وترتيبا مماثال إال أن ىذا التشابو ظاىري ويشمل المنطمقات الفكرية وىي

الرؤى والسبل وعميو فإنو يجري تصنيف ىذه التيارات  اختالففي اإليديولوجية وتركيبة والمنيج،  مما يؤدي إلى  اختالف
 إلى فئتين أساسيتين:

 اإلسالمية./ الحركات1

 .ذات البرنامج اإلسالمي االجتماعية/ الحركات السياسية 2

 الدينية:الحركات اإلسالمية أواًل:

الكريمة تنظر من خالليا لألفراد والمجتمعات والدول من  القرآنيةوىي تمك التي تقوم عمى قراءة معينة لإلسالم والنصوص 
 فحين التمقي اىتماما يذكر إلى مادون ذلك . فقطمنظور صحة العقيدة 

إليمان بالنسب لألفراد والمجتمعات ، وبالتالي فإن حقيقة اىي إقامة التوحيد والعبودية هلل والقضية الرئيسية لتمك الحركات
 والدول تظل بالنسبة ليا المبحث الوحيد الذي تتحرك ضمنو وأفعال تمك الفئة من الجماعات .

والنبوية وبعض أثار السمف بالنسبة لتمك الحركات المعين الوحيد لجمب األفكار  وفي ىذا السياق تمثل النصوص القرآنية
 . 1فسير تمك النصوص بطريقة حرفيةوالخبرات التنظيمية وىي تقوم بت

 وتنقسم ىذه الحركة إلى فئتين أساسيتين :

: تتفق تمك الحركات عمى أن المجتمعات المعاصرة في حالة أقرب لحالة المجتمع الجاىمي الحركات المتطرفة السمميةأ/
ن بعد لمعمل السياسي أو بناء الدولة والكافر في مّكة بعد البعثة النبوية وقبل اليجرة إلى المدينة، وترى أن الوقت لم يح

 االسالمية أو ممارسة القتال أو الجياد حسب مصطمحو.

 كما تذىب ىذه الحركات إلى عدم ممارسة أي أفعال عنيفة أو قتالية ضد المجتمعات والدول.

                                                           
، ، أطروحة دكتوراهفي العالم العربي واإلسالمي 2011سالم السياسي بعد أحداث سبتمبر يوسف جحيش، إشكالية القطيعة اإلبستمولوجية لإل -1

 .  63، ص.2011-2010، 3جامعة الجزائر
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 وتنقسم ىذه الحركة إلى نوعين: 

والتي ترى أن المجتمعات تشبو مجتمع مكة قبل اليجرة : وىي تضم كل الحركات والمجموعات ير واليجرةفكحركات الت -1
 ولم يعد أمل أن تيتدي وينبغي ىجرىا.

والتي ترى أن المجتمعات تشبو مّكة بعد اإلعادة البعثة،  الحركاتالمجموعاتوىي تضم كل  :ةحركات إعادة الدعو  -2
 .1وينبغي دعوة الناس لإلسالم

حركات عمى أن المرحمة التي يعيشيا العالم اليوم يمكن مقارنتيا بمرحمة اليجرة تتفق ىذه ال الحركات الجيادية العنيفة: -ب
إسالم إلى المدينة وما تالىا، وىي تمك التي اندمجت فييا العقيدة الدين بالدولة، وبالنسبة ليذه الحركات فإن المجتمعات قد 

وبالتالي البد من إعادة أسالمة المجتمع والدولة عادت إلى حالة الجاىمية والتي سبقت ظيور اإلسالم واألفراد جزء منيا، 
 .2وتأسيسيا عمى القواعد نفسيا التي أسست عمييا الدولة المدينة، والعنف الديني ىو الوسيمة لتحقيق ىذه األىداف

 :   3وىي مقسمة إلى ثالث أقسام

ة إسالمية بدال من الدولة سيس دولاإلسالمي ، ويسعى إلى تأ موجودة في بمدان العالم العربي حركات محمية الطابع: -
 يتنتمي إلييا ومن أمثمتيا الجماعة اإلسالمية في مصر.يالت

توجد في مناطق األقميات المسممين بداخل الدول غير اإلسالمية ومن أمثمتيا تمك التي  :االستقالليةاالنفصاليةالحركات  -
 . االتحاديةتوجد بإقميم كاشمير باليند والشيشان بروسيا 

: تعد ىذه الحركات الفئة الثالثة في الحركات الجيادية العنيفة ، وقد نشأت ىذه الحركات في الحركات دولية المجال -
مجال دولي خالل العقدين األخيرين في عديد من المناطق العالم مثل البوسنة والشيشان وقبميا في أفغانستان وىي خميط 

 بمدان العالم اإلسالمي وغير إسالمي .من إسالميين ذوي النزعات الجيادية من مختمف 

 ذات البرنامج اإلسالمي: االجتماعيةالحركات السياسية ثانيًا: 

ية، حيث تنظر إلى كل تنطمق تمك النوعية من الحركات من قراءة مختمفة لإلسالم عن تمك التي تتبناىا الحركات الدين
 غير ناقصي العقيدة . األفراد والمجتمعات والدول اإلسالمية عمى حقيقتيم كمسممين

وتيدف ىذه الحركات إلى تنظيم المجتمعات عمى أسس إسالمية توجد حسب رؤيتيا في الشريعة اإلسالمية، وعميو فيي 
 . 1تتبنى برامج تقوم عمى أساس الشريعة

                                                           
 .153، ص.2011-2010جامعة الجزائر،  ، أطروحة دكتوراه،سالمي العيفة، التجربة السياسية لمحركات االسالمية -1
 .65يوسف جحيش، المرجع السابق، ص. -2
 . 154لمي العيفة،  المرجع السابق، ص. سا -3
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 وتنقسم إلى نوعين :

امجيا السياسي واإلجتماعي ذي : وىي حركات تسعى لموصول إلى السمطة لتطبيق برنأ/ الحركات السممية الساعية لمحكم
 طابع إسالمي ومن أبرز األمثمة في العالم العربي إسالمي حركة اإلخوان المسممين بمصر.

ذات برنامج إسالمي دفعتيا  واالجتماعية: ىي جزء من حركة السياسية  ب/ حركات التحرر الوطني المسمحة اإلسالمية
 .2حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أمثمتيمااألجنبي لبالدىا لتبني برنامج التحرر الوطني ومن  االحتاللظروف 

ومماسبق نستنتج أن القيمة الفكرية ليذه الحركات تكمن في أىميتيا اإلصالحية ال في أىدافيا وعمميا الفكري، فعمى الرغم 
أنيا تسعى تجاوزىا فيي التسعى غمى قمب المجتمعات بل  الجوىرية التي تعترضيا في بعض األحيان إال االختالفاتمن 
عادة صياغة انساقيا. إلى  خدمتيا وا 

 وقد اجتمعت ىذه الحركات ألجل الدعوة إلى اإلصالح وفتح باب اإلجتياد في المجال السياسي واعتبارىا من األولويات.

إال أنيا تحظى بأىمية بالغة فيي تسيم في نيضة  وبغض النظر عن اإليديولوجية التي تقوم عمييا ىذه التيارات اإلسالمية
 الدول في مختمف الجوانب الفكرية والمعرفية .

 عالقة اإلسالم السياسي بالسمطة المحورالرابع:

في الحقيقة إن دراسة اشكالية العالقة بين مفيومي اإلسالم السياسي )الدين( ومفيوم السمطة )السياسة( تثير ردود فعل بين 
 ليذه الفكرة، وىذا اإلختالف ىو محل جدال محتذم منذ زمن قديم.مؤيد ورافض 

 3حيث قام الحديث عن عالقة الظاىرة الدينية والظاىرة السياسية  عمى فرضيتين أساسيتين

الفرضية األولى: ترى عممنة المؤسسة السياسية في الدول العربية الحديثة لكونيا قائمة عمى نفس النسق الغربي، لذا يجب 
بين الدين والسياسة، وىذه الفرضية تمثل نموذجا مرجعيا خارجيا )فرنسا( ومن خاللو تنطمق في رسم حدود المجالس  الفصل

السياسية في الواقع العربي، متناسبة خصائص ىذا المجتمع وموقع الدين اإلسالمي فيو، وتمثل ىذه الفرضية التيار 
 العمماني بكل فصائمو.

عة الواقع القائم في المجتمع العربي برىانا عمى صحة ما يذىب إليو، فوجد العممانيون في ىذا يرى أنصار ىذا التيار أن طبي
 الواقع دليال عمى أن إقحام الدين في الشؤون السياسية سبب ليذا التخمف الذي أصاب المجتمع العربي.

                                                                                                                                                                                     
 . 69يوسف جحيش، المرجع السابق،ص  1
 .70،ص مرجع نفسوال2
 .60،ص 2014، 01بعةطالبيروت، ،لنيضةالمعاصرة، دار االسياسية العربيةوليد سالم محمد، المشاركة السياسية لمحركة اإلسالمية في النظم 3
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لتالزم في العالقة بين الدين والسياسة في المقابل، يرتكز أنصار ىذا االتجاه عمى الفرضية الثانية القائمة بأن : وجوب ا
وترفض الفصل بينيما وىذه الفرضية تنطمق من نموذج مرجعي تاريخي عمى غرار الدولة اإلسالمية في العيد النبوي 

 والخالفة الراشدة مع األخذ بالنظر اعتبار مستجدات العصر.

نة معو إذ نظر إليو من وجية مظيره العممي وقيس فالنظام الذي أقامو النبي صمى اهلل عميو وسمم والمؤمنون في المدي
 بمقاييس السياسة في العصر الحديث، يمكن وصفو بأنو سياسي بكل ما تؤديو ىذه الكممة من معنى.

عتبار ىي النظر في أىدافو ودوافعو واألساس إلاي نفس الوقت بأنو دين إذا كانت وجية وىذا ال يمنع من أن نصفو ف
 .1ميوالمعنوي الذي يرتكز ع

يمكن وصف النظام االسالمي بأنو فكر شامل وكمي، وال يكفي أن يكون المجتمع مؤلف من إسالميين بل ينبغي أن يكون 
 .2إسالميا في أسسو وبنيتو، بحيث نجمع بين أعمال اإلنسان في حياتو الدنيا والدنيوية

ى عناء كبير إلقامة البرىان، فيي مؤيدة وىذه الحقيقة عن طبيعة اإلسالم قد أصبحت من الوضوح، بحيث ال تحتاج إل
 لكثير من الحقائق التاريخية وكانت عقيدة المسممين في كل العصور السالفة.

وقد بدأ يدركيا جميور من المستشرقين بالرغم من عدم قربيم من البيئة اإلسالمية في مقابل ذلك نجد أن ىناك نفر من 
دون يجاىرون بأفكار ليذه الحقيقة ويدعون إلى أن اإلسالم ليس إال مجرد أبناء اإلسالم ممن ينعتون أنفسيم بأنيم مجد

 .3)دعوة دينية( ويرون أنو ليس إال مجرد صمة روحية بين العبد وربو ومن أقوالو "أن الدين شيء واإلسالم شيء آخر"

العبادات بل يتجاوزه ليكون  كما يرى بعض الدارسين الغربيين والمسممين عمى حد سواء إلى أن اإلسالم ال ينظم فقط مجال
 4مخططا أو برنامجا لنظام اجتماعي يشمل كافة ميادين الحياة بما فييا الدولة والقانون

إن تحميل لنظام الدولة التي أسسيا الرسول صمى اهلل عميو وسمم يقطع بأنيا كيان سياسي اجتماعي قام منذ البدء عمى  
ة متعصبة، فكانت دولة إسالمية تضم بين جنباتيا أقواما ال يدينون باإلسالم رابطة دينية إسالمية وليس عمى رابطة مذىبي

كالييود والمسيحيين وضمن ليم اإلسالم حق البقاء واالحتفاظ بدياناتيم وفي ذلك يقول اهلل تعالي في محكم تنزيمو "ال إكراىا 
 .5في الدين"

                                                           
 .19، ص.1979اإلسالمية،دار المعارف،مصر، النظريات السياسيةضياءالريس، حسن محمد -1
 .   42، ص.1996أوليفيييروا، تر.نصير مروة، تجربة اإلسالم السياسي، دار الساقي، بيروت،  -2
 .19محمد حسن ضياء الريس، المرجع السابق، ص. -3
 .2، ص.2000، 11اسية، مجمة إنسانيات، العدد محمد فريد عزي، اإلسالم والتماثالت السياسية: دراسة ميدانية حول التدين والثقافة السي -4
 . 255القرآن الكريم، سورة البقرة، اآلية  -5
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وعامة والتي حددت اآلليات الرئيسية لعمل ىذا النظام وتمثمت كما وردت في القرآن آيات وأحاديث أخرى توصف بأنيا مرنة 
، وقولو تعالي "وأمرىم شورى 2، وقولو تعالى : "وشاورىم في األمر"1في قولو تعالى "يا داود إن جعمناكم خميفة في األرض"

 .4، وقولو تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك ىم الكافرون"3بينيم"

دايات أو منطمقات أساسية لبنية النظام السياسي، وتوصف بأنيا قواعد ثابتة تمتاز بالمرونة والعموم ىذه اآليات شكمت ب
جراءات الرسول صمى اهلل عميو وسمم، فإنيا أوجدت بذلك فضاءا واسعا لإلجتياد  واستكممتيا السنة النبوية الشريفة بأقوال وا 

يجاد الحمول واألحكام الشرعية لممستجدات الحادثة   5التي ال نص فييا لتصبح كل ذلك مرجعا أساسياوا 

 لذلك نجد اإلرتباط بين اإلسالم السياسي والسمطة، فاإلسالم ييدف إلى إقامة دولة  

ن كانت المسيحية الغربية ناضمت ضد الكنسية فأوجدت نفسيا، فإن اإلسالم ناضل من   في العيدين النبوي والراشدي، وا 
قامة دولة إسالمية  .أجل بقائو وا 

وكخالصة ليذا التحميل نستطيع القول أن مسألة العالقة بين اإلسالم السياسي والسمطة تشير إلى أن الممارسات السمطوية 
كانت في أغمب األحيان ال تخرج عن اإلطار الديني، ومن ىنا نستشف عالقة إمتزاج بين الظاىرة الدينية والسياسية، فالدين 

مي مرتبط إرتباطا وثيقا بالتطور السياسي وبالتالي ال فصل بين الدولة واإلسالم، ومنذ عصور طويمة من التاريخ العال
 فالسياسة تبقى جزء من الدين بل من متطمبات قيامو.

 الخاتمة:

تم تناول موضوع البحث الذي تمحورت إشكاليتو حول طبيعة العالقة بين ظاىرتي اإلسالم السياسي والسمطة، ومدى 
 وضاع السائدة في المجتمعات العربية اإلسالمية.مساىمتيما في تفسير األ

 قد امتدت معالجة ىذه اإلشكالية إلى أربعة محاور من أىم النتائج المتوصل إلييا:

من خالل ماتم التطرق إليو في المحور األول يتبادر لنا أن دراسة موضوع  اإلسالم وتاريخ اإلسالم السياسي شكمت نقطة 
ل وفي مختمف األقطار وعمى جميع األصعدة )المحمية،اإلقميمية،الدولية( ، وىذا مرده لممكانة ميمة لمباحثين في ىذا المجا

العممية التي يحظى بياىذا الموضوع في تاريخ الفكر السياسي بوجو عام والفكر اإلسالمي بوجو خاص، وىذا من خالل 
 ابراز تجربة الدولة اإلسالمية في العيدين النبوي والراشدي ومابعدىما.

                                                           
 . 25القرآن الكريم، سورة ص، اآلية  -1
 . 159القرآن الكريم، سورة آل عمران، اآلية  -2
 . 35القرآن الكريم، سورة الشورة، اآلية  -3
 . 46القرآن الكريم، سورة المائدة، اآلية  -4
 .62وليد سالم محمد، المرجع السابق، ص. -5



مؤلفينجموعة م  نموذجا العربي المغرب دول :العربي الربيع ثورات وبعد قبل السياسي واإلسالم الدولة إشكالية 

 

ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  58  

 

و المحور الثاني فتم التركيز عمى قضية السمطة التي تعد أحد األركان األساسية التي تقوم عمييا الدولة وأحد المواضيع 
 والمذاىب اإلسالمية .السبب في نشؤ التيارات الفكرية  التي كانت

السياسية من خالل ابراز أىم أما المحور الثالث فتم طرح أفكار وتوجيات التيارات الفكرية اإلسالمية في األنظمة 
 التصنيفات واألدوار التي تمعبيا في المجتمعات كونيا العب ميم في الساحة السياسية .

والمحور الرابع خصص لدراسة طبيعة العالقة بين ظاىرتي اإلسالم السياسي والسمطة والتي كانت محط خالف بين 
والسمطة )العممنة ( وبين مؤيد ليذه الفكرة وضرورة التالزم بين المفكرين بين رافض لفكرة الفصل بين اإلسالم السياسي 

 الدين واإلسالم السياسي كوسيمة تستطيع بيا المجتمعات الخالص من التخمف الذي تتخبط فيو .

 من خالل الدراسة نخمص بالتوصيات التالية:

الراشدية التي أقامت دولة إسالمية بكل ينبغي العودة إلى التاريخ اإلسالمي الحافل بالمحطات وخاصة فترة الخالفة  -
ماتحممو الكممة من معاني مبدأىا الشورى كأساس لمحكم  وىذا ألجل اإلستفادة من التجربة  السابقة ومحاولة تطبيقيا والبناء 

 عمييا في الوقت الحالي.

وجعميا من األولويات في  اإلسالمقضية ضرورة تضافر جيود الحركات اإلسالمية في كل النواحي ألجل الدفاع عن  -
 .  العصر الراىن

 .في المجال السياسي بما يتوافق ومتطمبات العصر ومستجداتو واالجتيادوالتجديد الدعوة إلى اإلصالح  -

في الطروحات اإلسالمية  لموصول إلى نظام  واالنسجامبما يضمن التوافق والتعددية السياسية  االنفتاحينبغي الدفع نحو  -
 د من أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء.عصري مستم

 قائمة المراجع:

 الكتب والمؤلفات :

موفم صاد، دون بمد ي السودان الجبية اإلسالمية القديمة نموذجا،أزمة اإلسالم السياسحيدر ابراىيم عمي،  .1
 .1993،47النشر،

(، مكتبة السنيوري، ، فقو السمطة عند الطوائف والفرق اإلسالمية )دراسة مقارنةالحردان عواد عباس  .2
 . 2012، 01بغداد، ط 

، ديوان المطبوعات الجامعية المؤسسة الوطنية القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بوشعير،  .3
 ، دون سنة النشر.02لمكتاب،الجزائر،الطبعة 
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 الدولة اإلسالمية وجو العالقة بين اإلسالم والدولة: دراسة في الظاىرة والمفيوم.    

 .: صبرينة مزياني، نكر اليدل لفتاحةلباحثتي الدكتوراه

 المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية.

 الممخص:

الفكر السياسي منذ القدـ كالتي عادت مف يعد مفيـك الدكلة اإلسالمية كاحد مف المفاىيـ األساسية التي شغمت اىتماـ 
خاصة في ظؿ التغيرات التي عرفيا العالـ  ،داخؿ األكساط السياسية كاألكاديمية كجدؿ جديد لفرض نفسيا كبقكة كمحكر نقاش

جماعة اإلخكاف مثالك مصرك تكنس  في  اإلسالميةالعربي تحت مسمى ثكرات الربيع العربي كرغبة الكثير مف الجماعات 
ما أثار العديد مف التساؤالت عف ىذه الدكلة المراد ،كتجسيدىا عمى أرض الكاقع اإلسالميةبناء ما يعرؼ بالدكلة  فيالمسمميف 

-المركبة،كالفيدرالية... –ليست أحد أشكاؿ الدكؿ المتعارؼ عمييا خاصة كأنيا ؟،  مدنية دينيةحكؿ طبيعتيا: فيؿ ىي بنائيا 
نما ىي  كىنا تكمف صعكبة الدراسة فكيؼ لنا أف ننظر  ،بيف اإلسالـ كديف كالدكلة كظاىرة اجتماعية العالقة جكىر عفير تعبكا 

 عمى كصؼ العالقة الحقيقة التي تجمع اإلسالـ بالدكلة.إلى الدكلة اإلسالمية بالمنظار المناسب الذم يساعدنا 

 الديف. : الدكلة، اإلسالـ، الدكلة اإلسالمية،الكممات المفتاحية

Abstract:  

The concept of the Islamic State is one of the basic concepts that has preoccupied 
political thought since the foot, which has returned again to impose itself and remain as a 
discussion and debate within the political and academic circles, especially in the light of the 
changes that the Arab world has known under the name of the Arab Spring revolutions and the 
desire of many From the Islamic groups in Tunisia and Egypt, such as the Muslim Brotherhood, 
to build what is known as the Islamic State and to embody it on the ground, which has raised 
many questions about the state to be built around its nature: is it a religious civilization?, 
especially since it is not one of the traditional forms of States — the composite, The Federal...-
it is an expression of the essence of the relationship between Islam as a religion and a state as 
a social phenomenon, and here lies the difficulty of studying how can we look at the Islamic 
State with the appropriate telescope that will help us describe the true relationship that Islam 
brings to the state? 

Keywords: state, Islam, Islamic State, religion. 
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 مقدمة

بعد  ،يثير مكضكع الدكلة اإلسالمية في األدبيات السياسية كاألكاديمية العديد مف التساؤالت خاصة في اآلكنة األخير
التغيرات التي عاشتيا المنطقة العربية تحت طائمة الربيع العربي كعكدة الحركات كالجماعات اإلسالمية لمحياة السياسية مف 

حياء الدكلة اإلسالمية مف جديد بكؿ المبادئ األحكاـ التي كانت سائد مف قبؿ، األمر الذم يثير  ،جديد كرغبتيا في عكدة كا 
ات التي لحقت بطبيعة الدكلة اليـك مف حيث الكظائؼ كاألدكار، الخصائص كاألسس، كحتى في الجدؿ مف منطمؽ كؿ التغير 

 .تعامالتيا الداخمية منيا كالخارجية

ىذا ما دفعنا لمبحث في إشكالية مفيـك الدكلة اإلسالمية ىذه الظاىرة التي تعددت زاكيا دراستيا كتحميميا مف تخصص 
إلى أخر كمف مفكر إلى الثاني، نظرا الختالفيا بشكؿ كبير مف مرحمة إلى أخرل مف حيث كظائفيا كأشكاليا تبع لمتغيرات التي 

، خاصة كأف دكلة اإلسالمية يتبكب مكقع ميـ في قمب الصراعات الدينية كالسياسيةكالتي جعمت مكضكع ال ،المجتمعيعرفيا 
فضال عف اإلشكاؿ  ،السائدةكؿ اختالؼ عف باقي أنظمة  مف حيث مبادئو كقيمو كركائزه النظاـ السياسي اإلسالمي يختمؼ

 الديف اإلسالمي أـ أنيا مظير بال جكىر. المطركح إذا ما كانت الدكلة اإلسالمية المشار إلييا اليـك تعمؿ فعال كفؽ مبادئ

 ،التغير في بيئة التفاعالت التي حدثت في الكطف العربي بصفة عامة كدكؿ المغربي العربي بصفة أخصك لمكاكبة
 عمى التساؤؿ التالي: جاءت دراستنا ليذا المكضكع مبنية

الحديث عن تواجد فعمي لدولة إسالمية تعبر في ظل التطورات الحاصمة في النظام الدولي اليوم، إلى أي مدى يمكننا 
 عن العالقة بين اإلسالم كدين والدولة كظاىرة اجتماعية؟

 التالية :المحاكر أك المستكيات التحميميةكلدراسة ىذا المكضكع كاإلجابة عف اإلشكالية المطركحة اعتمدنا 

البحث في مفيـك الدكلة يكالذم سنحاكؿ مف خالل :مقاربة مفاىمية لمدكلة اإلسالمية: األولالمستوى التحميمي 
، .nation state modern عف غيرىا مف أشكاؿ الدكلة القكمية الحديثة ىااإلسالمية، فضال عف الكقكؼ عند أبرز ما يميز 

 اجتماعية. سياسية ك كديف كالدكلة كظاىرة اإلسالـالعالقة بيف بيدؼ تحديد 
أزمة بناء تسميط الضكء عمى سيتـ  خالؿ ىذا المستكل مفإشكالية بناء الدكلة اإلسالمية:  :انيالمستوى التحميمي الث

الحضارية كالثقافية، كاألزمة سياسية، زمة مف منطمؽ التطرؽ إلىما يعرؼ باأل الراىنةفي ظؿ التغيرات الدكلية دكلة إسالمية 
 .األخالقية أزمة اجتماعيةناىيؾ عف 

 مقاربة مفاىمية لمدولة اإلسالمية : المستوى التحميمي األول

يعّد الحديث عف الدكلة اإلسالمية في ىذه المرحمة مف أسئمة المحظة الراىنة الصعبة، التي أخذت زخمان كبيران بعد الثكرات 
 حيث ثّمة.مكضكعان مطركح لمجدؿ كذك أىميةكصعكبة في التعريؼالعربية، ذلؾ أف ميكعة المفيـك كتعدد تشابكاتو جعمت منو 

إجماع ككنّي بيف أعالـ فكر العالـ بمكضكعو عمى ىذه الحقيقة المتعمقة بدراسة ظاىرة مف أىـ الظكاىر السياسية كالمعركفة في 
المتضاربة )الدكلة(. كىذا ما نممسو مف خالؿ مستكل التحميؿ ىذا كالذم سيناقش النظرة  األبعادحد ذاتيا بالظاىرة ذات 

 جية كالمقاربة المفاىيمية التفسيرية مف جية أخرل.التاريخية لدكلة اإلسالمية مف 
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  –نظرة تاريخية  –جذور الدولة اإلسالمية وبوادرىا في الفكر اإلسالمي  .1
 

قبؿ الحديث عف نشأة الدكلة اإلسالمية كاف عمينا الحديث عف أصؿ نشكء الدكلة في حد ذاتيا بغض النظر عف دكلة 
 إسالمية أك غربية.

o :أصل نشأة الدولة 

اختمؼ عمماء القانكف كاالجتماع كالتاريخ حكؿ أصؿ نشأة الدكلة كترتب عمى ىذا االختالؼ ظيكر العديد مف األفكار 
 كالنظريات التي كضعت لتفسير أصؿ ىذه النشأة لعؿ أبرزىا:

 النظريات التيوقراطية )التي ترجع مصدر السمطة إلى اهلل(  (1

بأنيا نظريات دينية مع أف المعنى الحرفي لممصطمح الفرنسي ال يعني درج الفقياء في مصر عمى كصؼ ىذه النظرات 
 النظريات الدينية، بؿ يعني النظريات التي تنسب مصدر السمطة إلى اهلل.

كليس مف الضركرم أف تككف ىذه المذاىب دينية، بؿ قد تككف مخالفة لمديف، فميس مف المناسب أف تنسب ىذه 
ب دينية لمجرد أف أصحابيا كالمنتفعيف منيا ينسبكنيا لمديف، كتنقسـ ىذه المذاىب إلى ثالثة المذاىب لمديف كتكصؼ بأنيا مذاى

 أقساـ:

 .نظرية تأليو الحاكـ 
 .نظرية الحؽ اإلليي المباشر 
  1 –التفكيض اإلليي  –نظرية الحؽ اإلليي غير المباشر. 
 تتراكح ىذه النظريات بيف: النظريات التي ترجع نشأة الدولة إلى البشر: (2
 ترجع ىذه النظرية أصؿ نشأة الدكلة إلى كاقعة التغمب، حيث أف القانكف الطبيعي يعني أف نظرية التغمب والقوة :

 البقاء لألقكل.
 رائد ىذه النظرية الفيمسكؼ اليكناني أرسطك فيك يرل أف اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو، ال نظرية التطور العائمي :
أف يعيش منعزال فيك يشعر بميؿ غريزم لالجتماع، فيمتقي الذكر باألنثى مككنيف بذلؾ كحدة اجتماعية صغيرة كىي يستطيع 

 األسرة، كتتفرع األسرة كتتشعب مككنة عائمة، فالعشيرة، فالقبيمة، فالمدينة التي تككف نكاة لدكلة.
 أف الدكلة مجرد كاقعة اختالؼ سياسي، فالدكلة : رائد ىذه النظرية العالمة دكجي فيك يرل نظرية التطور التاريخي

تكجد في كؿ مرة يكجد في الجماعة اختالؼ سياسي مف أم نكع كاف، كمف ثـ فيي كاقعة تاريخية بيا تتحكؿ جماعة بشرية 
 معينة إلى دكلة.

                                                           
، جامعة أنصار السنة الدكتكراه في الحقكؽرسالة لنيؿ شيادة " ،  الخالفة اإلسالمية بين نظم الحكم المعاصرةجماؿ أحمد السيد جاد المراكبي، "  -1

 .23ق ، ص  1414المحمدية ، 
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ف كانت القكة ىنا أعـ، فال يشترط ككنيا عممية نز   اع أك صداـ حربي.كتقترب ىذا النظرية مف نظرية التغمب كالقكة، كا 
 :ظيرت فكرة العقد االجتماعي قديما كأساس لنشأة المجتمع السياسي عند السفسطائييف  نظرية العقد االجتماعي
، فالنظاـ السياسي في نظرىـ ىك نظاـ اتفؽ األفراد عمى تككينو لمسير عمى مصالحيـ، كمف ثـ فال يجكز أف يككف اإلغريؽ

 .2بحقكقيـ الطبيعية، كال يتقيد األفراد بالقانكف إال إذا كاف متفقا كىذه الحقكؽ الطبيعيةىذا النظاـ حائال دكف تمتعيـ 

بعد أف استعرضنا بصكرة مكجزة أىـ النظريات التي جاءت لتبرير نشأة الدكلة، يثكر تساؤؿ ىاـ عف نشأة الدكلة 
في ضكء ىذه النظريات أك أصؿ نشأة الدكلة اإلسالمية كىذا ما سنعرفو مف خالؿ تتبع التطكر التاريخي الذم أدل  اإلسالمية

 .اإلسالميةإلى نشأة الدكلة 

o  التطور التاريخي لنشأة الدولة اإلسالمية 

إلى أف انتقؿ إلى  ـلإلسالكاف العصر األكؿ مف تاريخ اإلسالـ، أم منذ قياـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بالدعكة 
الرفيؽ األعمى، كالذم دعى بعصر النبكة أك عصر الكحي، لو مف صفات تميزه عف غيره مف العصكر، فقد كانت تمؾ الفترة 

بأكمؿ معانييا، كقد انقسمت ىذه الفترة إلى فترتيف فصمت بينيما اليجرة. كقد  لإلسالـالمثالية التي تحققت فييا المثؿ العميا 
األكلى بأنيا ميدت لكجكد الفترة الثانية. ففي األكلى كجدت نكاة المجتمع اإلسالمي كقررت قكاعد اإلسالـ كصفت الفترة 

األساسية بصفة عامة، كفي الثانية: تـ تككف ىذا المجتمع كفصؿ جيدا مف قكاعد، كاكتمؿ التشريع بإعالف مبادئ جديدة كبدء 
 .3ىيئة اجتماعية ككحدة منسجمة عاممة تيدؼ إلى غايات كاحدة بتنفيذ كتطبيؽ المبادئ جميعا حتى ظير اإلسالـ في

النظر في طبيعة دعكة الرسكؿ المكية نجد أنيا تستمـز تغيير الكالء السياسي كالمرجعية السياسية ، حيث  إمعافعند 
تكدعا لسيادة قيـ استمر الرسكؿ في دعكتو مكاجيا حياة قريش العامة كالخاصة مدركا بأف أىمية الدكلة تكمف في ككنيا مس

الشريعة، كمف أجؿ حماية ىذا القيـ كاف الرسكؿ يعرض نفسو عمى القبائؿ طالبا منيا أف تؤمف بدعكتو ليييئ أرضية الدكلة، 
كقبؿ شيكر مف ىجرة الرسكؿ مف مكة إلى المدينة ، تـ تأسيس ىذه الدكلة بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كبيف قادة األكس 

ـ، فكانت بيعة العقبة األكلى، ككانت عقدا سياسيا كعسكريا كاجتماعيا حقيقيا ، ال افتراضيا ، لتأسيس الدكلة كالخزرج كممثميي
 اإلسالمية األكلى في التاريخ . 

لقد بينت ىذه البيعة كنصت عمى بنكد تأسيس دكلة المدينة ففييا تـ االتفاؽ عمى ىجرة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
نة ليككنكا مع أىميا أمة جديدة لميا سمطانيا المكحد الجديد، متعاىديف أف يحمكا القائد كدعكتو كأف تككف القكة كصحبو إلى المدي

 المقاتمة لمكياف السياسي كاالجتماعي الجديد.

نت كعميو كانت بيعتا العقبة نقطة التحكؿ في تاريخ اإلسالـ كلـ تكف اليجرة إال إحدل النتائج التي ترتب عمييما، بؿ كا
 حجر الزاكية في بناء الدكلة اإلسالمية.

                                                           
 .29، 28، 27 ، صذكره مرجع سبقجماؿ أحمد السيد جاد المراكبي،  -2
دة رسالة لنيؿ شيا،–" دراسة تأصيمية لمفيوم إدارة الدولة في الفكر السياسي اإلسالمي –إدارة الدولة في اإلسالم " محمد عمي محمكد صبح،  -3

 .82، ص  2011جامعة النجاح الكطنية ، كمية الدراسات العميا، الماجستير، 
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المدينة، تبدأ مرحمة إرساء قكاعد الدكلة كبناء مجتمع األمة المسممة كقد  إلىمع كصكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
الي كرس ليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف التكجيو كالبعد السياسي كاإلدارم المستمر، مما أىؿ الدكلة لمنضج، كبالت

أفرزت مياديف لمعمؿ السياسي كاإلدارم كالتنظيمي، كقد برز ذلؾ بالمياـ التي قاـ بيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كالمتمثمة 
 في: 

 .بناء مسجد 
 .المؤاخاة بيف المياجريف كاألنصار 
 .الصحيفة 

 عمماء السياسة كىي: كبذلؾ يتضح أف دكلة المدينة قد اكتممت فييا مقكمات الدكلة كأركانيا المعركفة لدل 

 .الشعب 
 .كجكد إقميـ 
 4تكافر سمطة حاكمة تتمتع بالسيادة. 
o  :نشأة الدولة اإلسالمية في ضوء النظريات 

إلى نشأة الدكلة اإلسالمية  األفبعد أف استعرضنا نظريات نشكء الدكلة كالتطكر التاريخي لنشأة الدكلة اإلسالمية كصمنا 
ىذه النظريات، بداية نقكؿ أف مف الصعب أف تنطبؽ إحدل ىذا النظريات عمى نشأة الدكلة اإلسالمية، كذلؾ ألف  إلىاستنادا 

 كاضعييا لـ ينظركا في الغالب إلى ىذه الدكلة كلـ يضعكىا في حساباتيـ.

 مية.لكف ىذا ال يمنع مف أف نتممس بعض األكجو التي تقرب بيف بعض النظريات كبيف نشأة الدكلة اإلسال

لعؿ الكثير مف الباحثيف يعترضكف عمى ىذه التسمية مف الناحية الشكمية ألنيا تكىـ أوال/ الدولة اإلسالمية دولة دينية: 
أف الدكلة اإلسالمية دكؿ تيكقراطية، كىذا غير صحيح فكمنا ندرؾ أف اإلسالـ ديف كدكلة، فال غمكض اذف مف كصؼ الدكلة 

 يدة مف نكعيا.اإلسالمية بأنيا دكلة دينية فر 

فمؤسس ىذه الدكلة رسكؿ اهلل، كاليدؼ الذم قامت ألجمو ىذه الدكلة ىك الدعكة إلى اهلل سبحانو، دستكرىا أنزؿ مف اهلل 
سبحانو منياجا ىاديا كما أف السمطات العامة فييا نابعة مف ىذا الدستكر اإلليي، تطبقو كتنفذه كال تحيد عنو، كؿ فرد مف 

 .5ائيا بالسمع كالطاعة كلزـك الجماعةأفرادىا يشارؾ في بن

 كؿ ىذه المظاىر تؤكد أف الديف ىك األساس الذم قامت عميو الدكلة اإلسالمية، كتقـك عميو دكف سكاء.

نجد أف نشأة الدكلة اإلسالمية قد سبقيا تعاقد حقيقي كفعمي، كأف ىذا التعاقد قد أتى ثانيا/ الدولة اإلسالمية دولة عقدية: 
ىي دكلة اإلسالـ بالمدينة، كىنا نممس التشابو بيف ىذه البيعات كنظرية العقد االجتماعي التي تحدث عنيا  بثمرتو التي
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، حيث اعتبر حيث اعتبر فالسفة السياسة في العصكر الحديثة أف ىذا العقد ىك األساس كأمثالوالفيمسكؼ )جاف جاؾ ركسك( 
ثير مف السياسييف أف ىذا العقد كاف مجرد كىـ أك خياؿ. أما العقد الذم الذم قامت عميو الحككمات. كبالمقابؿ فقد اعتبر الك

حصؿ في تمؾ البيعات فيك عقد تاريخي، كىك حقيقة يعرفيا الجميع فقد تـ فيو االتفاؽ بيف ارادات إنسانية حرة كأفكار كاعية 
 ناضجة مف أجؿ تحقيؽ رسالة سامية. 

خالليا أيضا تفسير نشأة الدكلة اإلسالمية عمى غرار نظرية القكة  باإلضافة إلى ىذه نظريتيف ىناؾ أخرل يمكف مف
كالتغمب مف منطمؽ أف الدكلة اإلسالمية نشأة ال شؾ نتيجة صراع دب بيف أىؿ االيماف كالمشركيف، حيث كاف الصراع في 

 .6بدايتو تعبيرا عف كاقعة اختالؼ فكرل عقائدم، ثـ تبمكر في صكرة خالؼ سياسي

 إلسالمية: قراءة لعالقة اإلسالم بالدولة:مفيوم الدولة ا .2

إّف مفيـك الدكلة اإلسالمية مف المفاىيـ الممتبسة في الفكر السياسي العربي، يتداخؿ في تحديد داللتيا 
اإليديكلكجيبالسياسي بالمعرفي..، الشيء الذم يجعؿ منيا مفيكمان غير منضبط، كحّماؿ أكجو، كفي بعض األحياف فاقدان 

مستكل التكاصؿ أم الفيـ كاإلفياـ، كىك ما يقتضي كقفة نقدية متأنية، تتكخى رفع ىذا االلتباس في ضكء مااستجّد لمكظيفةعمى 
 .مف معارؼ كأكضاع

فمفيـك الدكلة اإلسالمية الذم ندفع بو في ىذه الدراسة ىك مثاؿ لقراءة مزدكجة ككذا حدكد العالقة بيف مفيكمي الخالفة 
 .ةالراشدة كالدكلة اإلسالمي

الخالفة ىي اإلمامة بالمفيـك السياسي بغض النظر عف االختالؼ العقائدم بيف الُسّنة كالشيعة، الخالفة الراشدة:  -
، كألّف الخمفاء األكائؿ، كمف قبميـ «بإماـ الصالة في اّتباعو كاالقتداء بو »كالقائـ بيما ُيسّمى الخميفة أك اإلماـ، كذلؾ تشبييان لو 

ان، األمر الذم جعؿ الكثيريف يربطكف بيف إمامة الصالة كبيف الحكـ، كُسّميت النبي، كانكا يؤّمكف الناس في الصالة أيض
الخالفة سمطانان عندما انتشر التعدد فييا كعقدت البيعة لكّؿ متغمب، كيرل ابف خمدكف أّف الخميفة ىك خميفة رسكؿ اهلل فقط 

الؼ مف جانب آخر يككف في حّؽ الغائب، أّما كليس خميفة اهلل، كيستدؿ برفض أبي بكر ليذا الكصؼ مف جانب، كألّف االستخ
جعؿ »اهلل فال خميفة لو ألنو حاضر ال يغيب،  إال أّف ابف خمدكف يخالؼ رأيو ىذا في مكضع آخر إذ يرل أّف اهلل تعالى 

حكـ إلى كيتأكد ذلؾ في تقسيمو لم«  مضاربيـالخميفة نائبان عنو في القياـ بأمكر عباده ليحمميـ عمى مصالحيـ كيرّدىـ عف 
 أنكاع: الخالفة كالممؾ الطبيعي كالممؾ السياسي .

لى ظيكر  إّف الخالفة الراشدة مف منظكر تاريخي ىي كصؼ قيمي متأخر لدكلة ما بعد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كا 
 .7الدكلة األمكية، يشيد ليا )أم ىذا الكصؼ( بالرشد كالتفكؽ األخالقي

سالمية التي بناىا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كانت تجاكزان راديكاليان لالنتظاـ القبمي، : إّف الدكلة اإلالدولة اإلسالمية -
ؿ رئيسي في بناء العضكية أك المكاطنة عمى التزاـ تعاقدم يستند إلى جممة مف المصالح، ال عمى ككتجمى ىذا التجاكز بش

الحكادث كالتطكرات السياسية المرتبطة بالصراع بيف الجماعة رابطة الدـ، التي أمست ضعيفة كال يمتفت إلييا. غير أّف عددان مف 
اإلسالمية كقريش، أفقرت ىذه المكاطنة، كأضعفت محتكاىا التعددم دينيان كسياسيان، كخاّصة بعد تكرط الييكد في مؤامرات 
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ة بمظير الدكلة الدينية التي تستيدؼ أمف دكلة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كىك ما أّدل في النياية إلى ظيكر الدكلة اإلسالمي
 .8ألىميا مف الممة المسممةسكل ال تعترؼ بالمكاطنة الكاممة

 مرتكزات الرؤية اإلسالمية في بناء الدولة اإلسالمية: .3
تستند مرتكزات الدكلة اإلسالمية إلى المنظكمة التشريعية الشمكلية لكؿ مناحي الحياة، كالتي قد كضع معالميا كقكاعدىا 

في القرآف الكريـ، ثـ قاـ رسكلو الكريـ كاألئمة مف بعده بتفصيميا كتبيانيا لمناس، لكي يسيركا عمى ىدييا نحك بناء  اهلل تعالى
 .الدكلة اإلسالمية 

 كتقسـ ىذه المرتكزات إلى ثالث ركائز أساس في الفقو اإلسالمي عمى النحك التالي: 
 اهلل تعالى مصدر السمطات جميعا:  -1

المطمؽ بأف اهلل تعالى ىك مصدر السمطات جميعا، كىكة  اإليمافيقـك التشريع اإلسالمي عمى ركيزة أساس كأكلية أال كىي 
 المصدر الذم يستمد منو الدستكر شرعيتو، كتشرع عمى ضكئو القكانيف في بناء الدكلة.

 المرجعية الرشيدة )الولي الفقيو(: -2
تعتبر المرجعية الدينية حقيقة اجتماعية مكضكعية في األمة، كتقـك عمى أساس المكازيف الشرعية العامة، بمعنى أف 

عميو الصالة كالسالـ مف الناحية  اإلماـالمرجعية الرشيدة ىي المعبر الشرعي عف اإلسالـ، كالمرجع ىك النائب العاـ عف 
 الشرعية، كلو الكالية عمى تطبيؽ الشرعية. 

 تتصؼ ىذه المرجعية الرشيدة بمجمكعة مف الصفات منيا: 
 االجتياد الفقيي المطمؽ. -
 العدالة كالكفاءة. -
 بالدكلة اإلسالمية كضركرة حمايتيا. اإليماف -

 تتكلى المرجعية الرشيدة كظائؼ عدة منو: 
 المرجع ىك الممثؿ األعمى لمدكلة كالقائد األعمى لمجيش. -
 ترشيح الفرد الفائز بمنصب رئاسة السمطة التنفيذية.المرجع ىك الذم يرشح أك يمضي  -
عمى المرجعية البث في دستكرية القكانيف التي يعينيا مجمس أىؿ الحؿ كالعقد )مجمس الشكرل اإلسالمي( كذلؾ لمؿء  -

 منطقة الفراغ التشريعي.
 دور األمة )الشعب(:  -3

فاألمة ىي صاحبة الحؽ في ممارسة ىاتيف السمطتيف  أسندت السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية ممارستيا إلى األمة،
 .9بالطريقة التي يعينيا الدستكر اإلسالمي، كبيذا ترتفع األمة كىي تمارس السمطة إلى قمة شعكرىا بالمسؤكلية

 أركان الدولة اإلسالمية وخصائيا: .4
o :سنستعرض أىـ ىذه األركاف كالتي ذكرىا المفكركف كالفقياء اإلسالميكف المعاصركف:  أركان الدولة اإلسالمية 
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يرل السيد محمد باقر الصدر أف أرض الدكلة اإلسالمية تمثؿ ما يسكنو المسممكف، لذلؾ فيك لـ يحدد  األرض: -1
ة العقيدة اتسعت معيا مساحة األرض مساحة خاصة كإقميـ لمدكلة كترؾ األمر مفتكحا متحركا كحركة العقيدة، فكمما اتسعت رقع

 التي ستشكؿ أرضا لمدكلة اإلسالمية، لذلؾ عرؼ السيد الصدر الكطف اإلسالمي بأنو " ما يسكنو المسممكف مف أنصار العالـ ".
محمد حسين كىي الركف الثاني مف أركاف الدكلة في الفكر اإلسالمي المعاصر. حيث عرؼ  األمة: -2

عـ كاشمؿ فبالنسبة لو األمة: " جماعة يجمعيا مقصد كاحد " ، كيختمؼ الفكر اإلسالمي عف األمة بتعريؼ االطباطبائي
المذاىب الفكرية كالسياسية األخرل التي تجمع عمى رأم كاحد ىك أف األمة تنشأ بسبب عكامؿ مادية كاالشتراؾ في األرض أك 

 .ي يقـك عمى األساس العقائدمالرغبة في العيش المشترؾ ، أما في اإلسالـ فاف األمة مجتمع إنسان
لذلؾ فاف األمة اإلسالمية كاف تككنت مف شعكب كقبائؿ كأقاليـ لكنيا تبقى مكحدة طالما أف العقيدة اإلسالمية ىي الرابط 
 المعنكم ليا كالمقـك األساس لكجكدىا، كالتي ساىمت في تكحيد اذكاقيا كمشاربيا كقيميا بؿ كحتى آدابيا فيي مكحدة في أفكارىا

 كمفاىيميا ككجيتيا كمشاعرىا كأحاسيسيا. 
كفي ىذا الصدد يعتقد )محمد المبارؾ( أف اإلسالـ في بعده السياسي ساىـ في بمكرة مفيـك لألمة يتجاكز األطر التقميدية 

ف ىذا المفيـك السائدة في عصره مف القبمية كالقكمية، مف خالؿ التأكيد عمى العقيدة اإلسالمية التي ترتكز عمى مبدأ الحرية، كا
 .مرف كمالئـ لتطكر التاريخ كحركتو، كيتجاكز التقسيمات اإلقميمية الجغرافية كالقبمية كالقكمية كالعنصرية

تمثؿ الركف الثالث مف أركاف الدكلة، كتنبع أىمية السمطة كالحككمة عند اإلسالمييف مف اف ذات  السمطة: -3
اإلنساف تبقى دائما بحاجة إلى تكجيو كارشاد كتأديب، كسكؼ لف يصؿ اإلنساف إلى درجة العصمة في يـك مف األياـ، كلذلؾ ال 

 .10الحد أك العقكبة، كىذا الجياز ىك الحككمة بد مف جياز يقـك بتحكيـ حدكد اهلل سكاء بطريؽ اإلرشاد أك
o  :خصائص الدولة اإلسالمية 
 .الدكلة اإلسالمية دكلة دينية ليا عقيدة كاضحة كقيـ أخالقية نبيمة 
 .قامت الدكلة اإلسالمية عمى أسس قكية مف الحب بيف القائد كاألفراد 
 نماى أحد يخضع الجميع فيو. الحاكـ كالمحكـك لحكـ الشرع فال يتميز أحد عم لتقدمو في عممو  اإلنسافيؤىؿ عمؿ  كا 
نتاجو  .كا 
 .الشكرل أساس الحكـ 
 .دعائـ الدكلة ..... الحؽ..... كالعدؿ.... كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات 
 .كجكب بذؿ النصيحة بيف الجميع 
 .السمع كالطاعة عمى األفراد في الدكلة لمحاكـ العاـ 

 .11في الدنيا كاآلخرة ىي الغاية التي مف أجميا قامت ىذه الدكلة اإلسالمية اإلنسافإف تحقيؽ سعادة 
 :وظائف الدولة اإلسالمية .5

تختمؼ كظائؼ الدكلة باختالؼ االتجاىات األيديكلكجية التي تحكميا، فكظيفة الدكلة في اإلسالـ تنطمؽ مف فمسفة العقيدة 
اإلسالمية التي تقـك عمى أّف اإلسالـ ديف كدكلة كىي سمة بارزة تميزت بيا الدعكة اإلسالمية عف غيرىا مف العقائد. 
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لة اإلسالمية، كقد ذىب البعض إلى التفصيؿ في كظائؼ الدكلة اإلسالمية عمى النحك كاستنادنالذلؾ يمكف أف نحدد كظائؼ الدك 
 التالي كىي: 

كىي أىـ الكظائؼ كأكالىا، بؿ إّف إقامة اإلمامة نفسيا كظيفة دينية يقـك بيا مجمكع األمة  الوظيفة الدينية: -
قكؿ حجة اإلسالـ أبك حامد الغزالي: " مقصكد الشرع اإلسالمية. حيث إّف المقصد األكؿ مف إنزاؿ الشريعة ىك حفظ الديف، كي

مف الخمؽ خمسة، كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ كنفسيـ كعقميـ كنسميـ كماليـ"، فاالتفاؽ حاصؿ بيف العمماء عمى أّف الديف لو 
أكلى كظائفيا المرتبة األكلى بيف ىذه الضركرات، كلما كاف كاجب الدكلة أف تحقؽ المصمحة بحفظ ىذه الضركرات، كاف مف 
 . حماية الديف كنشره، كبذلؾ يتحقؽ نشر عقيدة التكحيد التي تحرر البشرية مف العبكدية لغير اهلل تعالى بكؿ صكرىا

: كتتجسد ىذه الكظيفة في تنظيـ حياة المجتمع، كذلؾ بإزالة المنكرات التي تفسد األخالؽ، حيث الوظيفة الخمقية -
بالناس خمقينا كتيذيب نفكسيـ. كىذه الكظيفة ىي التطبيؽ العممي ألصؿ جامع كبير،  رتقاءلالتقـك الدكلة بتييئة الجك الصالح 

 كىك األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كعميو يتكقؼ صالح أمر الديف كالدنيا. كقد دلت آيات كأحاديث عديدة عمى ذلؾ.
قكاعده كمبادئو، حيث يشاكر كلي األمر  : فالدكلة مسؤكلة عف تطبيؽ النظاـ السياسي، كتنفيذالوظيفة السياسية -

يفاد السفراء كعقد المعاىدات  أىؿ الحؿ كالعقد، كال يقطع أمرنا دكف مشكرتيـ، ككذلؾ تنظيـ العالقات مع الدكؿ األخرل كا 
 .كالحفاظ عمى أمف الدكلة الداخمي، كأف تكفؿ لرعاياىا الحياة المستقرة اآلمنة العزيزة القكية

: إذ يجب عمى الدكلة إيجاد الكسائؿ التي يتحقؽ بيا العمراف كالحضارة، كتكفر أسباب المعيشة  الوظيفة االجتماعية -
الطيبة الكريمة لمناس، كبيا تكثر الثركة كينمك اإلنتاج، كىذا مما يدلؿ عمى أّف اإلسالـ ديف إنشاء كتعمير كتيمو شؤكف الدنيا 

 في إطار الديف.
تقـك الدكلة بتييئة كؿ أسباب التعميـ كالثقافة، كتربيتيـ عمى المبادئ اإلسالمية،  : كىي أفالوظيفة الثقافية والتربوية -

كمف ىنا أكجب عمماء اإلسالـ القياـ بكثير مف فركض الكفاية فيما يتعمؽ بالجانب التربكم كالتعميمي، كتكفؿ الدكلة القياـ بيذه 
 .الفركض، فتنشأ المدارس كالمعاىد كالجامعات

كىذا يعني الدفاع عف الديف كالكطف، كتحرير اإلنساف مف كؿ عبكدية لغير اهلل )الدفاعية(: الوظيفة الجيادية -
تعالى، كتعد ىذه الكظيفة مف أىـ الكاجبات لمدكلة اإلسالمية، فالدكلة تقـك بيذه الميمة مستيدفة حماية نشر العقيدة اإلسالمية، 

 .كتأميف حدكد الدكلة مف أم اعتداء خارجي
قامة العدلالوظيفة  -  : فقد أكجب اإلسالـ عمى المسمميف أف يعدلكا في شئكنيـ كميا، حتى مع األعداء.القضائية وا 
: حيث تقـك الدكلة بنشاطيا اإلدارم، كيشمؿ بصفة عامة جميع أكجو إقامة المصالح كجمبيا كمنع الوظيفة اإلدارية -

 .باألعماؿ اإلدارية المحضة، كمشارفة األمكر كسير العمؿالمفاسد كدرئيا، كذلؾ سكاء باألعماؿ ذات الصبغة القضائية أك 
دارتيا،  الوظيفة االقتصادية: - كتقـك الدكلة اإلسالمية بالكظيفة االقتصادية في حدكد كضمف ضكابط بجباية المكارد كا 

تأميف الحاجات كاإلنفاؽ العاـ، كتنظيـ الحالة االقتصادية لتحقيؽ مصمحة الفرد كالجماعة، كتحقيؽ التكافؿ االجتماعي ك 
 .12األساسية لمعيشة األفراد كالتخطيط لتنمية االقتصاد كالمكارد في الدكلة

                                                           
 . 82، 81، 80، ص ذكره مرجع سبقمحمكد صبح، محمد عمي   -12
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مف خالؿ عرض التطكر التاريخي لمدكلة اإلسالمية ك كؿ مف أركانيا، خصائصيا ككذا كظائفيا تتكضح لنا معالـ ىذه 
 األخيرة كاالتي:

 
 
 

 
 

 –مف اعداد الباحثتيف  –معالـ الدكلة اإلسالمية 
 

 الفكر اإلسالمي والفكر الوضعي: نظرة مقارنة: .6
عند المقارنة بيف الفكر اإلسالمي كالفكر السياسي الكضعي ضمف المجاؿ الفقيي القانكني الدستكرم، يتبيف لنا أف ىناؾ تباينات 

كف مالحظتو مف خالؿ كاختالفات متعددة فيما بينيما، سكاء عمى مستكل الرؤية األيديكلكجية أـ األىداؼ كالغايات، كىذا ما يم
 : 13الجدكؿ التالي

 الفكر الكضعي الفكر اإلسالمي 
يرفض الفكر اإلسالمي جميع  مف ناحية تككف الدكلة كنشكئيا

النظريات المفسرة ألصؿ النشأة 
التاريخية لدكلة كيؤمف بأف الدكلة ىي 
ظاىرة نبكية بدأت في مرحمة معينة 

يتبنى الفكر السياسي الكضعي في 
نشأة الدكلة النظريات العقدية كنظرية 
العقد االجتماعي كالنظريات غير 
العقدية كنظرية القكة كالتغمب كنظرية 
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 دكلة عالمية 

 دكلة مبادئ كأخالؽ 

 دكلة لحماية الضعفاء

 دكلة ىداية ال جباية

 دكلة دستكرية شرعية 

مدنية  دكلة
مرجعيا 
 االسالـ 
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التفكيض اإلليي االجبارم، كنظرية  مف حياة البشرية.
 تطكر الدكلة عف العائمة(. 

مف ناحية كظيفة الدكلة تجاه الفرد 
 كالمجتمع

مف  يرفض الفكر اإلسالمي كال
المذىبيف االقتصادييف الكضعييف ) 
المذىب الرأسمالي، المذىب االشتراكي 
( في تحديد كظيفة الدكلة بينما في 
المقابؿ جاء اإلسالـ ليحدد كظيفة 
الدكلة في تطبيؽ شريعة السماء التي 

 كازنت بيف الفرد كالمجتمع.
 

تبنى الفكر الكضعي فكرة كظيفة 
 الدكلة انطالقا مف مذىبيف : 

مذىب الرأسمالي القائـ عمى مبدأ ) ال
أصالة الفرد ( أم الدكلة في خدمة 

 الفرد دكف المجتمع.
المذىب االشتراكي: القائـ عمى مبدأ ) 
أصالة المجتمع ( أم الدكلة في خدمة 

 المجتمع دكف الفرد.
يرفض الفكر االسالمي األنظمة  مف ناحية شكؿ الحككمة كمؤسساتيا

ممكية أك السياسية القائمة عمى ال
الفردية )االستبدادية( بكؿ أشكاليا، أك 
األنظمة االرستقراطية بالمقابؿ يطرح 
شكال لمحكـ يحتكم عمى كؿ النقاط 
اإليجابية في النظاـ الديمقراطي، مع 
فكارؽ تزيد الشكؿ مكضكعية كضمانا 

 لعدـ االنحراؼ

يتبنى فكرة األنظمة السياسية 
األرستقراطية، األنظمة الرئاسية، 

ديمقراطية التي تقـك عمى أساس ال
 الفصؿ بيف السمطات 

 الباحثتيف إعدادمن
 -األزمات–المستوى التحميمي الثاني:  إشكالية بناء الدولة اإلسالمية 

كلمخكض أكثر في ثنايا المكضكع الذم أصبح يحظى باىتماـ كاسع ، بعد دراسة الدكلة اإلسالمية كظاىرة كمفيـك
مف جديد  اإلسالميةبصفة خاصة بعد عكدة طرح الدكلة  إفريقياالنطاؽ في كطننا العربي بصفة عامة كالمغرب العربي كشماؿ 

كتغيرات عميقة في ىيكؿ الدكؿ  األمر الذم أدل إلى كجكد تحكالت ،العربي بقيادة التيارات اإلسالميةبيع نظرا لتتابع مكجات الر 
كمف جية أخرل التغيير عمى المستكل  ،ىذا مف جية كمصر، تكنس، ليبيا، اليمف سكريا كىك ما حدث فعال في بعض الدكؿ
 .-فكرة اإلسالـ فكبيا -سالـ كديف كربطو باإلرىابالدكلي نظرا لتنامي الكره الغربي لإل

بالمعنى الذم قدمو اإلسالـ في عصرنا الحالي أمر في غاية الصعكبة يحيط بو العديد مف  إسالميةكيعتبر بناء دكلة 
كليذا سنطرؽ مف خالؿ ىذا المستكل التحميمي إلى دراسة مختمؼ األزمات التي   كالعكائؽ التي تحكؿ دكف قياميا، ،التحديات

نصفيا بأنيا  أزمة بنيكيك عميقة متعددة األنساؽ كالمسارات  مرت بيا الدكؿ العربية اإلسالمية في الكقت الحالي كالتي يمكننا أف
 متجسدة في:

 ثقافية:والحضاريةالاألزمة
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في خمؽ فجكة حضارية كثقافية كبيرة داخؿ العالـ العربي  ساىمت العكلمة كرغـ تحقيقيا لطفرة تقدمية تكنكلكجية 
ألنيا عممت عمى تكريس ظاىرة التنميط الثقافي كالحضارم  أدت إلى انشطاره عف كؿ مبادئو كمكركثاتو اإلسالمية ، ،اإلسالمي

تأثيرىا مس أكثر شيء ييدد ىكية الفرد ثقافتو ، فضال عف ككف بيدؼ فرض السيطرة كاالحتكاء كخمؽ نكع مف التبعية
 .14كحضارتو

  بة تجسيد لذلؾ أصبحت المجتمعات العربية اإلسالمية تعاني مف أزمة حضارية كثقافية خطيرة جدا تؤكد عمى صعك
الطرح القائؿ ببناء دكلة إسالمية  في عصرنا الحالي، األمر الذم أدل إلى خمؽ صراعات داخمية بيف الفئة الرافضة كؿ ما ىك 

كاعتباره مكركث رجعي كبيف مف اتخذ منحى إسالمي متطرؼ رافض مف خاللو لكؿ فكرة أك تصكر يظف أنو يخالؼ  إسالمي
تيار أخر يحاكؿ استغالؿ النصكص الشرعية اإلسالمية ليبرر أنماط فكرية كاجتماعية غربية بركز ، في أسسو اإلسالميالديف 

 .15ما يخمؽ حالة مف االندماج كالتفاعؿ تصعب فيما بعد إدراؾ المجتمع لما ىك أصمي كما ىك الدخيؿ

ي تجعؿ منيا حمقة مفرغة كنظرا لتفشي ىذه األزمة في مجتمعاتنا العربية ىناؾ مجمكعة مف األسباب المرتبطة بيا كالت
 تحكؿ دكف الكجكد الفعمي لدكلة اإلسالمية، تتمثؿ ىذه األسباب فب:

 .عدـ احتراـ الخصكصية الحضارية اإلسالمية العربية 
  عدـ قدرة المجتمعات العربية اإلسالمية كفي ظؿ االنفتاح الثقافي مكاجية االبتالع الثقافي الحاصؿ في العالـ

 .16اليـك
   االنتماء لألمة كالقكمية العربية لدل المكاطف العربي مف خالؿ إذابة ىذا االنتماء كاستبدالو نظريان باالنتماء تراجع

، إذا ضاعت ركح االنتماء العربية اإلسالمية فكيؼ يمكننا بناء دكلة إسالمية كاحدة كمكحدة التعاليـ 17لممجتمع اإلنساني
 كاألحكاـ كالمبادئ.

 التحديات التي تصعب مف بناء دكلة إسالمية حقيقة، فقد أصبحنا نعيش في عالـ ميزتو  كجكد صراع لغكم مف بيف
الرئيسية اندثار المغة العربية لغة اإلسالـ كالتحكؿ محكؿ صراع لغكم بيف المغة األـ كالمغات األجنبية اإلنجميزية أحسف مثاؿ 

 عمى ذلؾ.

                                                           
 /http://www.alukah.net/culture/0/58838، في: العولمة واإلسالمسيؼ صفاء عبد الكريـ الدكرم،    -14
(01/12/2017 ،12:45.) 

 .09، ص2013، المكتب المصرم الحديث، الدولة بين اإلسالميين والعممانيينكائؿ محمد يكسؼ،   -15
، مداخمة مقدمة  في الممتقى الكطني الثالث حكؿ الثقافة المحمية بين واقع الغزو المعموماتي واسعاف المواجيةزينب دىيمي، نعيمة رحماني،   -16

des-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-https://manifest.univ-اليكية كالعكلمة   جامعة كرقمة، في: 
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-humaines/79-sciences-et-sociales-sciences

%D8، (01/12/2017 ،13:42.) 

https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-في:  ،العولمة عمى الثقافة العربية تأثيرمحمد صايؿ نصرهلل الزيكد،  -17
alrbyte-althqafte-ly-alwlmte-amte/tathyr-alajtma/mwady( ،01/12/2017 ،15:53.) 

http://www.alukah.net/culture/0/58838/
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/79-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8،
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/79-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8،
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/79-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8،
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/79-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8،
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/tathyr-alwlmte-ly-althqafte-alrbyte
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/tathyr-alwlmte-ly-althqafte-alrbyte
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/tathyr-alwlmte-ly-althqafte-alrbyte
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 مف ىنا أصبح المجتمع العربي يعاني مف أزمة لعالميةضياع اليكية العربية اإلسالمية تحت كطئ ككىـ اليكية ا ،
جعمتو غير قادر عمى مكاجية التحديات المختمفة الداخمية منيا كالخارجية، األمر الذم افضى إلى كجكد مجتمعات ىوية ثقافية

ذات ىكيات مختمفة داخؿ الكطف الكاحد، كىذا ما يطرح تساؤؿ كيؼ يمكف أف نبني دكلة أساسيا كاحد اإلسالـ كىي تعاني اليـك 
 ما يعرؼ بالتعددية الثقافية.

 ىك: قياـ بعض اىر المؤكدة عمى كجكد األزمة الحضارية الثقافية داخؿ مجتمعاتنا العربية اإلسالمية مف أبرز المظ
أحسف مثاؿ عمى ذلؾ الشرطة كالجمارؾ في الجزائر ال تقبؿ  18القطاعات الحككمية مف استبعاد المحجبات مف الكظائؼ

 كية اإلسالمية كانتشار الثقافة الغربية بشكؿ سريع.بالمحجبات كمكظفات في ىذه القطاعات األمر الذم يعد تعدم عمى الي

البد مف احتراـ الخصكصية الحضارية كالثقافية اإلسالمية ألنيا المعيار األىـ في نجاح أم كىذا ما يؤكد عمى أنو 
ال كاف مصيره الفشؿ كىك ما حدث  ألغمب مشركع إصالحي ألف ىذا األمر البد أف يككف نابع مف ذاتية األمة كالحضارة كا 

 المشركعات اإلصالحية التي مر بيا العالـ اإلسالمي.

 :األزمة السياسية

يعيش العالـ العربي اإلسالمي اليـك أزمة سياسية كانت بدايتيا مع نياية الحرب الباردة كسقكط االتحاد السكفياتي، 
أيف دخؿ العالـ في معترؾ ما سماه ىنتغتكف كتحكؿ النظاـ الدكلي إلى عالـ القطب الكاحد بزعامة الكاليات المتحدة األمريكية 

 بصداـ الحضارات الذم تحكؿ عمى إثره اإلسالـ إلى عدك لمغرب بديال عف الشيكعية.

كصمت إلى حد التصفية العرقية في  كىنا زادت حدة الصراعات المبنية عمى أساس ديني كعرقي بيف المسيحية كاإلسالـ
فضال عف ما حممو الربيع العربي عمى الدكؿ ،19البكسنة مثال، كأصبح ينظر لإلسالـ عمى أنو قنبمة نككية متجسدة في اإلرىاب

 صعب مف عممية بناء دكلة إسالمية حقيقية في تعامالتيا السياسية مع الدكؿ العربية مف أزمات أىميا السياسية،األمر الذم 
 الغربية، ألنيا ستتعرض لصداـ مستمر حكؿ المبادئ كاألسس التي تحكـ العالقات الدكلية ىؿ نتعامؿ بمبادئ اإلسالـ؟ أـ ال؟.

 كتتجسد مظاىر األزمة السياسية في:

تعيش معظـ الدكؿ العربية بعد الربيع العربي تكتر كاضح في العالقة ما بيف المدني كالسياسي، القانكني كالديني  -
 .20كالسياسية أك في ميداف الممارسة العمميةعمى صعيد المقاربات النظرية الفكرية  سكاء

االختالؼ الكاضح في طبيعة النظاـ السياسي في اإلسالـ مف حيث األركاف كالمبادئ كبيف طبيعة األنظمة الغربية  -
لدخكؿ في  الدينية خاصة لتغيير مبادئيـ ، ما دفع العديد مف دكؿ الغربية إلى دعكة الدكؿ العربيةالرأسمالية السائدة اليـك

                                                           
-  كية الثقافية  كؿ الجكانب الحياتية االقتصادية كالسياسية، الحضارية كاالجتماعية ألعضاء الجماعة المكحدة التي ينتمي إلييا األفراد.تمثؿ الي 

شكالية االبتعاد عف الديف: بيف مطرقة األصالة كسنداف العكلمة  -18 العموم مجمة قراءة  نفس اجتماعية،  -ىناء بكحارة، لميف كادم،  أزمة اليكية  كا 
 .2016، ديسمبر 157 -143، ص ص4، عاإلسالمية والحضارة

 .2002،  175-161، ص ص3، عمجمة العموم اإلنسانيةمصطفى بخكش، مضاميف كمدلكالت التحكالت الدكلية بعد الحرب الباردة،  -19
التيارات اإلسالمية إلى الحكم  دراسة مقارنة بين مصر المقاربة  الحديثة لمدنية الدولة في الحال العربية  بعد وصول محمد عبد اهلل ابك مصر،   -20

 .345، ص2016، في اإلسالميكف كقضايا الدكلة كالمكاطنة،  المركز العربي ألبحاث كدراسة السياسات، جزء األكؿ،  طبعة األكلى، وتونس
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المشتركة لالتحاد  االستراتيجية"الكثيقة المسماة ما يعرفب ىيشراكات كعالقات سياسية كدبمكماسية، كأحسف مثاؿ عمى ذلؾ 
ـ. كتشػير الكثيقة صراحة إلى سعي 2000األكركبي في المتكسط"، كالتي أصدرىا مؤتمر قمة االتحاد األكركبي في يكنػيك سػنة 

 .االتحاد إلى تغيير بعض القيـ الدينية في الدكؿ العربية المطمة عمى البحر المتكسط بحيث تتكافؽ مع القيـ األكركبية
 ضد اإلسالـ، كدخكؿ ىذا األخير في إطار الدفاع عف عقيدتو في حالة صراع دائـ كمستمر.كجكد حرب معمنة  -
تنامي المنظمات اإلرىابية التي تتعامؿ تحت شعار الدفاع عف الديني اإلسالمي، كىذا ما أدل إلى كجكد سكء  -

 .21-لمسمميف لإلسالـمشكمة نظرة غير ا -ادراؾ كتمييز بيف اإلسالـ كديف كما تقـك بو المنظمات اإلرىابية
ىناؾ صعكبة مطمقة في أف تككف تشريعات كقكانيف الدكؿ العربية اإلسالمية نابعة مف اإلسالـ، نظرا لكجكد  -

 -كىي في كثير مف األحياف تتعارض مع الشريعة اإلسالمية -اتفاقيات دكلية تحكـ سير العالقات في المنظكمة الدكلية
 كالخركج عنيا يعرض الدكؿ لعقكبات.

انتشار الركح العممانية، كاعتبار أف فصؿ الديف عف الدكلة الكجو الكاضح لمظاىر الديمقراطية السياسية، األمر   -
الذم جعؿ ىناؾ ابتعاد كاضح عف معالـ اإلسالـ التي أساسيا الديمقراطية مف خالؿ فكرة الشكرل، كيعتبر ىذا الطرح أساس 

 ار العمماني.الصراعات الداخمية بيف التيار اإلسالمي كالتي

باإلضافة  نجد بأف: القكانيف كالشركط المكضكع لتنظيـ العالقات الدكلية ىي شركط غربية، ىيكؿ النظاـ الدكلي ىك 
األمر الذم يؤثر عمى قياـ دكلة إسالمية بسبب تناقض المبادئ األساسية األمر الذم ال يساعد عمى خمؽ التفاعؿ  ىيكؿ غربي
بية اإلسالمية تحديات غير مسبكقة أرىقتيا حيث لـ فرضت عمى الدكؿ العر  التغيرات السياسية الدكلية، كىذا يعني أف بيف الدكؿ

، كىذا راجع إلى كجكد 22كأدخمتيا في نياية المطاؼ إلى أزمة حادة لـ تترؾ ليا مجاؿ لتيرب تسطع التكيؼ معيا أك مكاجيتيا
 كقكمي ليبرالي كماركسي التكجو. إسالميت العربية بيف ما ىك اختالفات جكىرية بيف الخطابات اإليديكلكجية في السياسا

حػداث تجزئة داخمية في كؿ بمد عربي أك إسالمي، حتى إفتطكرات ما بعد الربيع العربي مف الناحية السياسية أدت إلى 
كىذا معناه بعثرة الشعكب المسممة  ،ينشغمكا بأنفسيـ كينسكا تمامان أنيـ أمة عربية كاحدة، ينتمكف إلى جامعة إسالمية كاحدة

كتفرقيا، كالقضػاء عمى مقكمات الكحدة كالتضامف اإلسالمي، كتفريغ المنظمات كالتجمعات اإلسالمية مف مضػامينيا الحقيقػية 
شركع حتى تبقى عاجزة عف تحقيؽ آماؿ كأماني المسمميف كلتصبح أداة طيعة في خدمػة المخططات االستعمارية الغربية. إذان الم

إلى تجمعات  -الدكؿ-السياسي لمنظاـ العالمي الجديد الذم انتيت إلػيو العكلمػة ىك: تفتيت الكحدات كالتككينات السياسية
بيف التيارات الدينية كالكطنية العممانية  الككارث كالمجاعات كالصراعات الداخميةتعاني مف كدكيالت صغرل ضػعيفة كميػزكزة، 

 .23كؿ الحقؿ السياسي، كالدستكرم، كالحقكقي، كفؽ أسس كمرجعيات دينيةكتخكؼ ىذه األخيرة مف تش

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهسيؼ صفاء عبد الكريـ  الدكرم،   -21

،  المركز العربي لألبحاث كدراسة اإلسالمية أزمة األسس وحتمية الحداثة ) مساىمة في تأصيل الحداثة السياسية(مفيوم الدولة امحمد جبركف،   -22
 .270، ص2014السياسات ، 

 .345، ص مرجع سبق ذكره محمد عبد اهلل ابك مصر، -23
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فضال عف ذلؾ نجد معاناة بعض  الدكؿ العربية  مف إمكانية الدخكؿ في مرحمة الدكلة الفاشمة في ظؿ تراجع السمطة 
دارتيا النظاـ المؤسسي  انييار، لبيا كالتي أصبحت تصنؼ كدكلة فاشمة بعد 24كاليمف المركزية عمى السيطرة عمى أراضييا كا 

حالؿ تراجع قدرتيا  ، مصر، تكنس، الجزائر كمشكمة أمف حدكدىا األمر الذم يؤكد عمى -دكلة القبيمة -انو النظاـ القبميمك كا 
أزمة كحدة الدكلة العربية ككيؼ ليذا األخير أف يؤثر عمى طرح تكاجد عمى االضطالع بدكرىا الكظيفي كىذا يدؿ عمى كجكد 

 .اإلسالميةالدكلة العربية 

 :واقتصادية األزمة األخالقية اإلجتماعية

في ظؿ الطفرة التكنكلكجية كالمعمكماتية التي عصفت بالعالـ أسره كمف ضمنو الكطف العربي، دخمت مجتمعاتنا عمى 
مف  كاألخالقية االجتماعيةالتي عممت عمى تفكيؾ المجتمع كعزلو عف كؿ مبادئو  اقتصادية تماعيةدكامة أخالقية اج فيإثره 

 خالؿ انتشار:

 ظاىرة الحرية الزائدة التي كانت كراء تحرر الفرد مف كؿ القيكد األخالقية كالدينية كاألعراؼ. -
 العربية اإلسالمية كظاىرة الشذكذ الجنسي كتأثيراتيا. مجتمعاتناانتشار ظكاىر لـ نكف نسمع بيا مف قبؿ في  -
تفاكت الكبير بيف الشماؿ كالجنكب ىذا مف جية، داخؿ الكطف العربي كىذا راجع إلى ال االجتماعيةغياب العدالة  -

مف جية أخرل بحيث لـ تعد ليا القدرة عمى تكفير الحمكؿ الكافية لمقضاء عمى  االجتماعيكتراجع دكر الدكؿ 
 .25المشاكؿ االجتماعية كالفقر كالبطالة

صعكبة الحصكؿ عمى المكارد المالية الكافية في ظؿ الكضع االقتصادم الحالي الذم يعاني مف أزمات اقتصادية  -
كصندكؽ النقد الدكلي القركض مف المؤسسات المالية خطيرة ما جعؿ الدكؿ العربية كتكنس كمصر تسعى لطمب 

يذه المؤسسات في شركطيا كقكاعدىا، كىذا كالبنؾ العالمي األمر الذم يجعميا كبحكـ المصمحة االقتصادية تابعة ل
 يؤدم تمقائيا إلى تدكيؿ النظاـ االقتصادم الرأسماليالذم حمؿ انعكاسات سمبية كبيرة عمى الكطف العربي تمثمت في:

 .ارتفاع حجـ مديكنية الدكؿ العربية 
 .غياب االستقرار في النظاـ االقتصادم العربي بسبب تبعيتو لمنظاـ االقتصادم العالمي 
 

كفي األخير نستنتج بأف الدكؿ العربية اإلسالمية مرت بتغيرات كثيرة في تاريخيا أخرىا ما شيدتو البعض منيا الربيع 
باألزمات التي أدت إلى كجكد تكزيع جديد في عنصر القكة في المنطقة العربية بصعكد العربي الذم أرخ لتاريخ جديد مميء 

 .كنزكؿ القكل العربية اإلقميمية دكليا
                                                           

، في: أزمة الدولة في الوطن العربي حسيف عبد العزيز،   -24
-/2011/9/22/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86 
(02/12/2017 ،15:27.) 

 .113 -97،  ص ص المستقبل العربيكجيو ككثراني، أزمة الدكؿ في الكطف العربي،   -25

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/9/22/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/9/22/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/9/22/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/9/22/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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كما يمكننا القكؿ بأف ىذه األزمات ساىمت في خمؽ تعارض كبير بيف مشركع اإلصالح في الدكؿ العربية  مف حيث 
ة كظاىرة اجتماعية كاإلسالـ كديف، فضال عف غياب رؤية شرخ كبير بيف الدكلمبدأىا الرئيسي كىك اإلسالـ بمعنى أخر حدكث 

 مستقبمية لمتكجو نحك ايجاد حمكؿ لمخركج مف ىذه األزمات.

 خاتمةال

ميـ في سجاؿ الفكرم كالسياسي الراىف بعد المرحمة كفي الختاـ نستنتج بأف الدكؿ اإلسالمية تتخذ مكقعا كمحكرا 
بعد عدـ قدرة بالدكلة في ىذه الدكؿ  اإلسالمياالنتقاليةالتي يمر بيا الكطف العربي ما طرح تساؤؿ عف مستقبؿ عالقة الديف 

ترسيخ لمقكمات الدكلة اإلسالمية، الذم جعؿ الدكؿ  ىذه األخيرة عمى تحديد مكقع الديف في سياستيا األمر الذم حاؿ دكف
عاقتو عف العربية كاإلسالمية تعيش في خضـ م كجة الربيع العربي تحديات كأزمات تيدؼ إلى كسر معدالت التاريخ العربي كا 

 استئناؼ مسيرتو لتطيح بمككناتو الحضارية.

 قائمة المراجع:

 أوال: الكتب:

 ـ. 2011، جمعية المعارؼ اإلسالمية الثقافية، نظرية الدولة في اإلسالمباقر الصدر محمد ، -1
 .2017يناير  05، مؤمنكف بال حدكد، قسـ الدراسات الدينية،  اإلسالمالدولة في حنفي عاصـ ، -2
المقاربة  الحديثة لمدنية الدولة في الحال العربية  بعد وصول التيارات اإلسالمية إلى محمد عبد اهلل ابك مصر،   -3

بي ألبحاث كدراسة السياسات، ، في اإلسالميكف كقضايا الدكلة كالمكاطنة،  المركز العر الحكم  دراسة مقارنة بين مصر وتونس
 .2016جزء األكؿ،  طبعة األكلى، 

 .2013، المكتب المصرم الحديث، الدولة بين اإلسالميين والعممانيينيكسؼ كائؿ محمد ، -4
 ثانيا: الرسائل الجامعية:

الدكتكراه في  رسالة لنيؿ شيادة" ،  الخالفة اإلسالمية بين نظم الحكم المعاصرةالسيد جاد المراكبي جماؿ أحمد ، "  -1
 ق . 1414، جامعة أنصار السنة المحمدية ، الحقكؽ

دراسة تأصيمية لمفيوم إدارة الدولة في الفكر السياسي  –إدارة الدولة في اإلسالم محمكد صبح محمد عمي ،  "  -2
 .2011جامعة النجاح الكطنية ، كمية الدراسات العميا، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير، ،–"  اإلسالمي

 ثالثا: المقاالت:

 .2002، 3، عمجمة العموم اإلنسانيةبخكش مصطفى ، مضاميف كمدلكالت التحكالت الدكلية بعد الحرب الباردة،  -1
شكالية االبتعاد عف الديف: بيف مطرقة األصالة كسنداف العكلمة -2 قراءة   -بكحارة ىناء ، كادم لميف ،  أزمة اليكية  كا 

 .2016، ديسمبر 4، عاإلسالمية والحضارةمجمة العموم نفس اجتماعية، 
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،  مفيوم الدولة اإلسالمية أزمة األسس وحتمية الحداثة ) مساىمة في تأصيل الحداثة السياسية(جبركف امحمد ،  
 ،.2014المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات ، 

مفيـك الدكلة " الدكلة اإلسالمية " " ، ممؼ بحثي تحت عنكاف قراءة جديدة لعالقة اإلسالم بالدولةجبركف محمد ،  -3
 .201511 – 01 – 29دكلة الخالفة" ، 

 .43، مجمة العمـك السياسية، عمفيوم الدولة وأركانيا في الفكر اإلسالمي المعاصرحسيف بتكؿ ، -4
 ، دار النشر االلكتركني.نظام الحكم في اإلسالمالرفاعي عبيد منصكر ،  -5
 .المستقبل العربيمة الدكؿ في الكطف العربي، ككثراني كجيو ، أزمة الدكؿ في ، أز  -6
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م 02و 91التطور التاريخي لمسار تحديث الدولة بالمغرب خالل القرنين   

The historical progress of the path that challenged the state of morocco in the 19 th en 20 th 

centuries 

أستاذ باحث  -حمد الصافي د. م   

المملكة  –جهة كلميم واد نون أكاديمية                                                                                            

    المغربية

essafi_10@hotmail.com         

:الملخص  

تي ة المثمت التحوالت السياسية التي عرفيا المغرب منذ العصر الوسيط حتى السنوات التي أعقبت االستعمار في ترسيخ التركيبة السياسية، بالصور      
بل، لقد جعمت سمطة الدولة تتقدم واالنقسام يخف، فالمعارضة التي كانت تعمنيا القبائل الطرفية لمحكم المركزي بدأت تضعف وتقل نجاعتيا عن ذي ق

لية، حيث نجحت ممكيات القرن السادس عشر والسابع عشر في تثبيت نفسيا في السمطة وىي التي ركزت الحدود الجغرافية لممجتمعات السياسية الحا
ذ الشخصي ساىمت القيادات المحمية في المغرب بتركيز سمطة المخزن وذلك بإزالة المؤسسات المحمية ذات الطابع الجماعي، واستبداليا بنوع من النفو 

نفسو مرغوبا ومشبوىا، وقد والمستبد، كما حاولت ىذه الزعامات في كل مرة أن تحافظ عمى مجال من الحرية إزاء السمطان مما جعل تعاونيا معو في الوقت 
فوذ أثرت ىذه العوامل عمى طبيعة الحكم في المغرب، وظيرت السمطنة في مجتمع مبني عمى التعدد اإلثني والقبمي، وواجيت أنماط مختمفة من الن

وذلك حتى يضمن وحدة السمطة، ولعب المجتمعي، سواء في صورة قبائل وزوايا أو قيادات وسطية، ولذلك أخذ الحكم طابع الباحث عن التوازن والوساطة، 
أن نعرفيا  اإلسالم دورا ميما في ىذا المضمار عبر احتكار السمطان لمسمطة الدينية، ويتضمن اإلسالم تراثين من التأويل في التقميد السياسي، يمكن

في الجمع بين ىذين النمطين من التقميد السياسي في الوقت بالشرعية الضمنية والشرعية التعاقدية، ويمثل المغرب البمد اإلسالمي الوحيد تقريبا الذي نجح 
 ودعموا مواقفيم في المدن عبر بيعة العمماء ليم.إبراز انحدارىم من فرع نسبي واحد، نفسو، فقد نجح العمويون في مشروعيم السياسي ب

 الدولة، المخزن، العمماء، الدستور، الشرعي  الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

     The political transformations that Morocco has known since the Middle Ages until the years after the colonization represented 
the consolidation of the political structure, in a way that made state authority progress and division subsides. The opposition 
announced by the peripheral tribes of the central government began to weaken and become less effective than before. The 
properties of the sixteenth century And the seventeenth in establishing itself in power, which focused on the geographic 
boundaries of the current political communities. Local leaders in Morocco contributed to the concentration of the power of the 
storehouse by removing the local institutions of a collective nature and replacing them with some kind of personal and 
authoritarian influence. At the same time, these leaders influenced the nature of governance in Morocco. The Sultanate emerged 
in a society based on multi-ethnic and tribalism and faced various types of social influence. In the form of tribes and corners or 
leaders of the middle, and therefore took the judgment of the nature of seeking balance and mediation, so as to ensure the unity 
of power, and played an important role in this role through the Sultan's monopoly of religious authority, and includes two traditions 
of Islam in the interpretation of political tradition, With implicit and legitimate legitimacy Morocco is the only Muslim country that 
has successfully combined these two types of political tradition. At the same time, the Alawites have succeeded in their poli tical 
project by highlighting their descent from one relative branch and supporting their positions in the cities through their scholars' 
allegiance. 

key words: Country, The store, Scientists, the Constitution, Legitimacy  
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 قدمة :م
 ازداد وقد لعدة دراسات، عممية مادة والفقيية واالقتصادية تاريخيةال مالبساتيا بمختمف الدولة ظاىرة شكمت لقد

 ميكانيزمات مختمف عمى االستعمارية األدبيات ركزت حيث عشر، التاسع القرن منتصف في خاصة الظاىرة بيذه االىتمام
 و واالقتصادية التاريخية الجوانب مختمف بتناول الدولة إشكالية عن الحديث بدأ االستقالل وبعد العربي، بالمغرب الدولة

 التي والكيفيات تحديثيا إشكالية حول الجدل وكثر األخيرة اآلونة بالدولة في االىتمام تضاعف كما ،الدستورية و السياسية
 .ذلك عمى العوامل المساعدة من مجموعة تبمور مع خصوصا العربي بالمغرب الحق والقانون دولة ترسيخ بواسطتيا يمكن

 أن بعد ليا مثيل، يسبق لم بشكل الوطنية الدولة منظومة ظيرت حيث الدولة عصر بحق العشرين القرن يعتبر و
 القرن منذ الوطنية الدولة قد أسس لمعالم الغربي العالم كان ، وٕاذا1648واستفاليا  اتفاقية بعد عميو كانت عما تتطور أخذت
 بعد الحديثة الوطنية الدولة معالم تأسيس د بدأ يحاولق خصوصا العربي والوطن عموما الثالث العالم نإف عشر السابع

 بالخصوصية األول التراث ارتبط أساسيين، تراثين بوجود تأثرت المغاربية نجد أنيا الدولة عن الحديث وعند فقط، االستقالل
 مستمر تواصل في وبنائي حضاري تخمف من تنتجو وما القبمية التقميدية لمذىنية شكل ترسبات في حممتيا التي التاريخية

 المستعمرة بأشكال الدولة عمى وتبعات توجيات من االستعمارية التركة خمفتو الذي األثر جانب إلى الزمن الراىن، ىذا إلى
 العربي.  المغرب في وبناء الدولة تكّون إشكاليات إرساء في كبير بشكل التراثان ىذان امتزاج ساىم وبذلك مختمفة،

 تحممو وما ربعد االستعما ما فترة في الحديثة المغاربية الدولة عمى الضوء تسميط مىع سنعمل المنطمق ىذا من
 من خالل نموذج حالة المغرب، البناء الدولتي عممية في أخرى جية من واختالف وتباين ،جية من وتداخل توافق من

 قطعتيا التي المرحمية األشواط حول رؤية وضع مع العربية باقي الدول عن التي تميزىا التاريخية مسيرتيا إضافة إلى إبراز
 مظاىر ذلك مقابل والتحديث، وفي البناء عممية في واالجتماعية االقتصادية السياسية، التوجيات أىم وتبيان الدولة بالمغرب

 . المغربية الدولة في والتمركز الييمنة
 النموذج من انتقاليا كيفية و بالمغر  في الدولة تطور سيرورة تحميل و رصدوتكمن أىمية ىذه الدراسة في 

 عمى الكبير األثر الدولية الساحة عمى كان لممتغيرات حيث تواجييا، التي التحديات ظل في التحديثي النموذج إلى التقميدي
 من األوربي لمفكر التنظيمي باإلطار تمسكيا ومحاولة عمى استقالليا المستعمرة الدول حصول بعد خاصة الدولة ظاىرة
 نتيجة انتقالية بمرحمية يمر الدولة موضوع أن إلى إضافة أخرى، جية من الثقافية والحضارية خصوصيتيا راعاةوم جية،
 التطور االقتصادي حاجات عن تخرج ومقتضيات رغبات وفق عمى وىيكمة تعريف إلعادة وخضوعيا التغيير العالمي تسارع

 اإلشكالية تتمثل األساس ىذا عمىو  .الثالث العالم تمعاتمج وعموم بل العربية المجتمعات في والسياسي واالجتماعي
 : اإلجابة عمى التساؤالت التالية في الدراسة ليذه الرئيسية

 م؟19مختمف الظروف المحيطة ببناء الدولة الحديثة بالمغرب خالل القرن  ىي ما ـ
 مى حدة؟وما خصائص كل مرحمة ع؟ االستقالل بعد المغرب في الدولة بناء ما أىم مراحل ـ
 وأين تكمن تجميات مبدأ الشرعية في النظام السياسي المغربي؟ ـ



ؤلفينممجموعة  شكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي :دول المغرب العربي نموذجا إ   
 

  األماني -برلين– واالقتصادية والسياسية اإلستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 78

 

 قضية في ميمة جوانب عمى تنطوي بيا سنقوم التي الدراسة ألنفي بحثنا ىذا سوف نتبع مناىج عممية متعددة 
 سنعتمد عمى المناىج التالية: وبالتالي، المغربية لمدولة التطوري البعد

تتبع اليياكل المؤسساتية التي تمثل البنية األساسية ألي دولة، والتعرف عمى تطورىا وشرعيتيا المنيج الوظيفي: يسعى ل ـ
 وأدوارىا، وتقييم مدى فاعميتيا ومستويات نموىا.

 أوجو حيث من البعض بعضيا مع مقارنتيا خالل من الظواىر، تحدث ولماذا كيفالمنيج المقارن: يقوم عمى معرفة  ـ
 والنموذج المخزني اإلرث في الممثل التقميدي النموذج بين المقارنة خالل منالدراسة  دعم في لدوره كوذل واالختالف، الشبو

 .محددة مراحل وفترات شكل في المتغيرات والمؤشرات من مجموعة خالل من ربيةالمغ الدولة في يتبمور بدأ الذي يالتحديث
 حديثة بالمغرب خالل القرن التاسع عشرالمبحث األول: الظروف المحيطة بمحاولة بناء الدولة ال ـ

م لبناء دولتو الحديثة نموذجا متميزا يطرح معو الكثير من 19تشكل المحاولة التي قام بيا المغرب خالل القرن 
التساؤل حول األسباب التي أدت إلى وقوع ىذه اإلصالحات في ىذه الفترة بالضبط، وحول نوعية اإلصالحات المقترحة 

الذي طرأ عمى بعض العقميات آنذاك، وكذا إدراك قيمة اآلخر الغالب بدل البحث عن إصالح ذاتي  والتحول الحاسم
 محض، أي أن النموذج األوربي أصبح اآلن ىو المستيدف.

لقد ظيرت فكرة تحديث الدولة بمختمف مرافقيا كضرورة ممحة إثر انيزام المغرب في معركة إيسمي ضد فرنسا سنة 
، وىكذا 1م، فانكشف بذلك ضعفو وتخمفو وعجزه عن حماية نفسو1860ضد اإلسبان سنة  م وفي حرب تطوان1844

فالتفكير في ىذه العممية كانت نتيجة ضغط خارجي وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، وليس نتيجة لتطور داخمي فكري 
نب اآلخر القوي لالقتباس منو، أو اجتماعي أو اقتصادي، وليذا األمر خطورتو، إذ أن اإلصالح سيتجو بنظره إلى الجا

 م، لكن لماذا؟19وىذا شيء جديد وقع خالل القرن 
سيتضح لنا ذلك من خالل استعراضنا ألحداث معينة مماثمة، فقد غزت العالم اإلسالمي قوات أوربية خالل 

الذاتي، دون العصر الوسيط، وأعقب ذلك ردود فعل إصالحية ظمت دائرة داخل المنطق المعيود لإلصالح اإلسالمي 
التفات إلى ما عسى أن يقتبس من اآلخر المتفوق من أشياء تفسر تفوقو وتصمح ألن تؤخذ ضمن مشروع إصالح مقترح، 
وىكذا فقد وضع الغزالي مشروعا لإلصالح ضمن كتابو "إحياء عموم الدين" وقد وضعو أثناء الحممة الصميبية األولى التي 

ييا القدس، ومع ذلك فقد بقي الغزالي يعمل عمى القوى اإلسالمية الداخمية )الشيعة انتيت باحتالل أراضي إسالمية بما ف
خاصة واإلسماعيمية باألخص(، وال يقول شيئا عن القوى األجنبية الغالبة، فاإلصالح دائما يكون حسب المنطق المعيود، 

أي افتراق المسممين فرقا متصارعة، أي إرجاع الحافز إليو إلى خمل داخمي حل باألمة وتفسير ىذا الخمل بالخالف، 
. ونفس الرأي نجده بالمغرب خالل 2والتماس الحل في توحيد الدىن والسياسة، وطريق ىذا كمو العودة إلى اإلسالم األصل

م( مثال في العيد الوطاسي، إذ يقول في 1514ىـ/920القرن السادس عشر عند محمد ابن يجبش التازي )توفي سنة 
بطمبتكم"، أما سمعتم قول موالنا جل وعال  -إن شاء اهلل  -تيدوا في جمع كممتكم ينجح رأيكم وتظفروا مشروعو: "... واج

                                                           
 يس فقط عن أوربا ولكن حتى عن بعض األقطار العربية كمصر أو اإلسالمية كتركيا، فبدأ يرسل بعثاتو إلى ىناك ألجل التكوين.أصبح واضحا أنو متخمف ل ـ 1
 .223، ص. 2005، دار ابن حزم، بيروت، إحياء عموم الدينأبي حامد الغزالي،  ـ 2
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وىو أصدق القائمين: "فاتقوا اهلل، وأصمحوا ذات البين بينكم وأطيعوا اهلل ورسولو إن كنتم مؤمنين"، وقال عز وجل: "وال تفرقوا 
في ىذا الخطاب كما نرى إلحاح عمى الوحدة ، 1وة فأصمحوا بين أخويكم"واذكروا نعمة اهلل عميكم"، "إنما المؤمنون إخ

باعتبارىا الحل الوحيد لمواجية الغزو األجنبي دون االلتفات إلى الغير الغالب، أي أن مشروعو يبقى في إطار اإلصالح 
 الذاتي دونما حاجة إلى الغير.
التقميدي لم يعد كافيا لمواجية الطوارئ، وبالتالي م صار االقتناع بأن الخطاب اإلصالحي 19غير أنو في القرن 

البد من االلتجاء إلى التحديث، لكن ىذا األخير كان يطرح ضرورة تجاوز التنظيمات السمفية التقميدية والمجوء إلى االبتكار 
تمنحو حرية  والخمق، وبالتالي قد يثير المعارضة لدى العمماء، فالتجأ السمطان إلى ىؤالء لمحصول عمى رخصة شرعية

العمل في ىذا التحديث، غير أن ما يثير االنتباه ىو طبيعة األجوبة التي قدميا العمماء حول تحديث الجيش خالل القرن 
م، فقد استفسر كل من السمطان عبد الرحمان وخمفو محمد الرابع وخمفو الحسن األول العمماء عن حكم ىذا التحديث 19

أجوبتيم عمى الجيش وتحديثو وطبيعة ىذا التحديث ركزوا فييا عمى تقديم مخطط واضح  وصورتو، لكنيم بدل أن يركزوا في
ومفصل لتحديث الدولة بمختمف مرافقيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، بحيث جعموا قضية تحديث الجيش جزئية 

 ن االنييار. أدخموىا ضمن القضية الكمية األساسية وىي ضرورة اإلصالح الكمي لمبالد وٕانقاذىا م
وىكذا جاءت األجوبة التي قدموىا حول تحديث الجيش عبارة عن كتب ورسائل وبحوث تمثل عروضا مفصمة 

 ميمة جدا حول طبيعة ىذا اإلصالح والتحديث، وقد شممت ىذه األجوبة المحاور اآلتية:
 الجيشـ الفرع األول: 

من عناصر بناء الدولة الحديثة لمواجية التدخل قدم مجموعة من العمماء مشاريعيم لتحديث الجيش كعنصر ميم 
األوربي بالمغرب، ومن بين الرسائل رسالة سماىا صاحبيا "رسالة العبد الضعيف إلى السمطان الشريف"، ومما يدل عمى 

عوا في وعيو الكبير بالمخطط الفرنسي قولو: "بأن النصارى ممكوا الجزائر ووصموا إلى وىران وتممسان... وٕالى تافنا... وطم
، ويحثو عمى الجياد وٕاال فإن مصير المغرب سينتيي إلى 2الوصول إلى مدينة فاس التي ىي دار ممكك ومحل حكمك..."

 ما انتيت إليو الجزائر حتما.
م( اسمو 1852ىـ/1268ىناك كتاب آخر في موضوع تحديث الجيش وضعو محمد بن عبد القادر الكردودي )ت 

نظام حق عمى ىذه األمة"، أبدى إعجابو الشديد بالتنظيم العسكري األوربي: "واعتنى الروم "كشف الغمة في بيان أن حرب ال
، وكذلك "الجواب البسيط" وىو جواب عن أسئمة 3لوقتنا ىذا بأمر الصفوف وبالغوا في ترتيبيا وتسويتيا بما ال مزيد عميو"

ضرائب واإلعانات المفروضة عمى القبائل، وموقف القبائل لألمير عبد القادر الجزائري متعمقة بالجياد والمشاكل المالية كال
من الفرنسيين، وىي لإلمام عمي بن عبد السالم التسولي، وىو من الكتب السياسية الميمة التي تعرضت لضرورة اإلصالح 

لقبائل الكمي، حيث يؤكد عمى ضرورة تحديث الجيش ويقدم تصورا لطبيعة ىذا التحديث، وأكد عمى ضرورة إصالح وضبط ا

                                                           
 .139، ص. 1976دة، الدار البيضاء، ، مطبعة النجاح الجديأضواء عمى ابن يجبش التازيأبو بكر البوخصيبي،  ـ 1
 .12 ـ 11، ص. 1623، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم رسالة العبد الضعيف إلى السمطان األعظم الشريفابن عزوز،  ـ 2
 .6ص.  م،1886ىـ/1303، مخطوط طبع عمى الحجر بفاس سنة كشف الغمة في بيان أن حرب النظام حق عمى ىذه األمةمحمد الكردودي،  ـ 3
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وتوجيييا عمى المستوى الداخمي، في حين حدد عالقة الدولة بالتدخل األجنبي، حيث أفتى بجواز عقد اليدنة والصمح مع 
 الدولة المسيحية رغم تدخميا في البالد، إذا عجزت الدولة عن صدىا بالقوة ورأت في الميادنة مصمحة لألمة.

 ـ الفرع الثاني: الشورى
ن تحديث الدولة يرتكز أساسا عمى قيام نظام يعتمد الشورى، ألنيم يعتبرون أن تقدم أوربا ارتأى العمماء أيضا أ

راجع باألساس إلى تنظيم الجياز السياسي المعتمد عمى النظام النيابي، وىكذا سجل الصفار محمد بن عبد اهلل أثناء زيارتو 
 يع القوانين، وكذلك نظام الصحافة.لفرنسا زيارتو لمبرلمان، وبحث في نظامو واختصاصات أعضائو، وتشر 

م( السمطان محمد الرابع في كتابو 1872ىـ/1289كما دعا الغالي بن محمد الحسني اإلدريسي العمراني المجائي )
"مقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب االستعداد وحرب النظام" إلى ممارسة حق الشورى، مبينا باآليات القرآنية 

 .1نبوية ضرورة ضبط المصالح السياسية لألمة بواسطة نظام الشورى النظام النيابيواألحاديث ال
 ـ الفرع الثالث: السمطة

يسجل العربي المشرفي أن أغمب الذين بعثيم السمطان محمد الرابع إلى أوربا عادوا يستعظمون وينوىون بضبط 
تنفيذية انطالقا من السمطان إلى الوزراء والقواد والعمال، إذ وىكذا فقد توجو العمماء إلى السمطة ال . 2األحكام ونفوذ الكممة

أكدوا عمى التربية السياسية لمسمطان نفسو، وىاجموا بعض الوزراء والوالة لمتسمط الذي كانوا يفرضونو عمى الشعب، مثل 
ان وما يجب أن يكون عميو الغالي المجائي السالف الذكر في كتابو الذي ألح من خاللو عمى ضرورة التربية السياسية لمسمط

 . 3من عدل واستقامة وصبر وثقة بالنفس وعفو وسخاء
م( في كتابو "تاج الممك المبتكر ومداده من 1875ىـ/1312ونفس الشيء نجده عند أحمد الفالق السفياني )ت 

ة والشورى وعمى خراج وعسكر" الذي ألفو بطمب من السمطان محمد الرابع، إذ ركز فيو بالخصوص عمى العدل واالستقام
السياسة التي يجب أن يتوفر عمييا الممك من دىاء وحكمة وصبر، منددا باالستبداد والظمم والطغيان، كما تعرض لضرورة 

 .4استقامة الوزراء وٕاصالح العمال
 ـ الفرع الرابع: العموم التقنية

ن االختراعات العممية الحديثة، فينوه أصبح ىناك اقتناع جازم بالنسبة لفئة معينة من العمماء بضرورة االستفادة م
العربي المشرفي بالمبتكرات في المواصالت البرية والبحرية وبالمطبعة واألدوات المنزلية، ويخصص لذلك الباب السادس من 

غات كتابو "نزىة األبصار"، وبعده نشير إلى الشيخ إبراىيم التادلي الرباطي الذي كان ال يرى حرجا في تعمم مبادئ بعض الم
 . 5األجنبية الحية

                                                           
 .13، ص. 1030لخزانة الحسنية بالرباط رقم ، مخطوط امقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب االستعداد وحرب النظامالغالي المجائي،  ـ 1
 .321ك، ص.  2276، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم الحسام المشرفي في الرد عمى أكنسوسالعربي المشرفي،  ـ 2

3 - Abdallah Laroui, Les Origines Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocain: 1830 - 1912, Centre Culturel 
Arabe, Casablanca, 2001, p. 123. 

 .154، ص. 2502، مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم تاج الممك المبتكر ومداده من خراج وعسكرأحمد الفالق السفياني،  ـ 4
 .253 ـ 252، ص. 1985، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، 1، الجزء مظاىر يقظة المغرب الحديثالمنوني، محمد  ـ 5
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ويعرف أحمد الناصري قراء كتابو بما صارت إليو أوربا من القوة واالستعداد والتفنن في أنواع اآلالت الحربية، 
ويثير انتباه شعبو إلى مدى تقدم الغرب: "إن أمر ىؤالء الفرنج في ىذه السنين قد عال عموا منكرا، وظير ظيورا ال كفاء لو 

 .1التقدم والزيادة إسراعا متضاعفا كتضاعف حبات القمح في بيوت الشطرنج..."وأسرعت أحوالو في 
طالبا إلى  15وفعال توجيت عدة بعثات عممية إلى أوربا، فقد بعث الحسن األول عدة بعثات منيا بعثة مكونة من 

 م.1879و 1876م، وبعثات أخرى في سنوات 1874ىـ/1291إنجمترا وٕايطاليا وٕاسبانيا وفرنسا وبروسيا سنة 
كانت ىذه الجيود في مجموعيا ذات أىمية كبرى، ولكن لم تسند إلى عدد كبير من الخريجين مسؤوليات عامة 
في نطاق تخصصيم، إذ ظل التخطيط والتوجيو والرواتب المغربية وفقا عمى العسكريين واألوربيين، أضف إلى ذلك أن 

كافية، ولم تكن ىناك تنظيمات توحد شمال الميندسين والتقنيين  الوظيفة العمومية لم تكن منظمة وال الرواتب قارة أو
الوطنيين، فحالما يعودون إلى أرض الوطن يتوزعون بين المدن ويتركون لشأنيم، ومع األيام يذب اليأس إلى نفوسيم وينتيي 

 بيم األمر إلى ممارسة حرفة بعيدة عن تخصصيم.
فسو لم يكن منظما لذلك، لذلك لم يستطع استيعابيم خاصة أن ويرجع سبب فشل ىذه المحاولة إلى أن المجتمع ن

األمر يعصف باستقالل البالد، ويستند أنصار ىذا الرأي إلى اعتبار ما صارت إليو الدول األخرى التي قادتيا عمميات 
لتي كان ىميا اإلصالح إلى الوقوع في شرك الحكم األجنبي، وىذا رأي توافق عميو وتستغمو الدول االستعمارية نفسيا ا

إضعاف الدولة المغربية، في حين كان اإلصالح األساسي واألول يكمن في تقويتيا حتى تكون قادرة عمى مجابية التوغل 
 .2االستعماري ودفع خطره عن البالد

وعمى كل حال فيذه محاولة عرفيا المغرب خالل فترة معينة لبناء دولتو الحديثة، لكن حالت ظروف داخمية 
ون ىذه المحاولة وجعمتو يرضخ تحت نير اإلصالحات الشكمية إبان فترة الحماية، وقد كان رد فعل المغاربة قويا وخارجية د

واستطاعوا في كثير من األحيان االنتباه إلى النوايا الحقيقية من وراء حركة اإلصالح ىاتو، ووعوا في نفس الوقت جيدا 
 .3جتمع وأنو السبيل الوحيد واألساسي لبناء دولتيم الحديثةقيمة التنظيم السياسي واإلداري واالقتصادي لمم

 االستقالل بعد المغرب في الدولة بناء مراحل المبحث الثاني: ـ
 (6516 - 6591ـ الفرع األول: مرحمة وضع أسس بناء الدولة الحديثة )

 مستعمرة رىأخ لبمدان بالنسبة حدث كما ومدمرة طويمة حرب يخوض أن دون استقاللو عمى المغرب حصل
 منفاه، من الخامس محمد السمطان بعودة الحماية عيد نياية إعالن يمثل 1956 برننو  16 تاريخ وكانالجزائر،  خاصة
 الشعب إقرار بموجبيما يتم وطني وتعاقد اجتماعي عقد لتأسيس وسياسية تاريخية داللة بأنيا 4العودة ىذه عمى القصر أطمق

                                                           
، ص. 1997، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 9، الجزء اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصىأحمد بن خالد الناصري،  ـ 1

208. 
2 - Germain Ayache, Etudes d'histoire Marocaine, Société Marocaine des Editeurs Réunis, Rabat, 1979, p. 287. 
3 - Rivet Bernard, Histoire du Maroc, Fayard, Paris, 2012, p. 73. 

ل عمى االنفراد بيا، لكن رغبتو في حضور الممكية كقيمة رمزية تبر عن البد من اإلشارة إلى كيفية عودة الممكية إلى السمطة عمى الرغم من قدرة حزب االستقال ـ 4
حركة الوطنية، تاريخ المغرب كدولة وحضارة أفضت إلى اعتبار الراحل محمد الخامس كزعيم وطني حظي بشعبية كبيرة طوال فترة الحماية بوقوفو إلى جانب ال

 مما مكن الممك من ترسيخ الممكية في المغرب.والعمل عمى التصدي لمشروع التمييز بين العرب والبربر، 
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 واجتماعي سياسي نظام أي لبناء الشأن ىو كما المممكة تعرضت لكن، الشعب بقيادة بدورىا يةالممك وتمتزم ،والقيادة لمممكية
 لمتنمية نموذج وتحديد الديموقراطية بناء وعممية ،جية من والسمطة النفوذ عمى بالصراعات متعمقة لتحديات انتقالي

 .أخرى جية من وتطبيقو واالجتماعية االقتصادية
 تحالفات وكذلك وانشقاقاتصراعات  إلى الحماية إبان نفسيا الوطنية الحركة داخل الصراعات ىذه بوادر أدت

التعددية  دينامية عن تعبر جديدة سياسية تشكيالت ظيور إلى أفضت كما الحركة، ىذه من مباشرة المنبثقة األحزاب داخل
 في والديني والمغوي االثني التنوع اىمس وجيوي وقبمي إقطاعي مغرب مخمفات ظل في االستقالل بعد انطمقت التي السياسية
 .1رامبك المغربية الساحة عمى طرحيا

 ستة دامت لمغربيةا بالدولة الحكم إلرىاصات المؤسسة األولى المرحمة عن تعبر انتقالية فترة المغرب عاش بذلك
 الصمة ذات القوانين ووضع الحديثة الوطنية الدولة مؤسسات بناء في خالليا من التدرج تم(، 1962 ـ 1956) سنوات

 تعمق سواء العامة ونشاطاتيم األفراد حياة تقنن الدولة صبحتأ خاللو من الذي االطار وىو،  1958سنة العامة بالحريات
 .2رفضيا وأ الدولة بموافقة مرىونةظمت  الحقوق ىذه لكن جمعيات، نشاءإ أو التجمع حريةب مراأل

 الذي 1961 لممممكة األساسي والقانون 1960 سنة الدستور ومجمس 3عماالت إلى إداريا لبالدتم تقسيم ا كما
 وبذلك الثاني، الحسن خمفو إلى السمطة وانتقال الخامس محمد الممك وفاة بعد 187.61.1 رقم شريف ظيير بواسطة صدر
، 19624دجنبر  7 في عمييا المصادق الوثيقة ستتضمنيا التي الدستورية المبادئ من لمعديد مرجعيا إطارا القانون ىذا مثل
 األساسي النظام وسن 1958 سنة الصحافة قانون إصدار منذ قانونيا تنظيميا تم كما الصحافة، بحرية االعتراف وتم

 .1958 سنة العمومية لموظيفة
 نظام إقامة بضرورة الوطنية الحركة طالبت الحديثة الدولة بناء استراتيجية حول السياسي النقاش سياق وفي

 الُشروع وتم، بحتا ممكيا اختصاصاالتشريعي  العمل ظل بعدما المنتخبين األمة ثميملم فيو التشريعية السمطة ولتؤ  برلماني
 المبادئ عن اإلعالن تم كما االستقالل، منذ الجيدة لمحكامة دعامة يعد الذي الوطني والقضائي القانوني النظام بناء في

 وىي: البناء ىذا تقود أن المفروض من التي الموجية
 القضاء واستقاللية الجديد، النظام من الدينية أو اإلثنية االعتبارات وتنحية الحماية، عن الموروثة لالزدواجية تدريجي إلغاء ـ

 الفرنسي النمط عمى العام القانون بمحاكم ستعوض التي المخزن محاكم إلغاء إلى المبادئ ىذه وستقود ،السمطات وفصل
 سابقا تنعت كانت التي العرفية المحاكم إلغاء وٕالى ،(بالرباط االستئناف ومحكمة ،بتدائيةاال المحاكم الصمح، قاضي)

                                                           
1 - Gruner Roger, Du Maroc Traditionnel Au Maroc Moderne, Nouvelles Editions Latines, Paris, 1984, p. 87. 

 .331 ـ 330ص.  ، 2006، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، تطور الدولة في المغرب: إشكالية التكون والتمركز والييمنةمحمد شقير،  ـ 2
إلى  1959عماالت، من  5إقميما و 19إقميما إلى  13انتقل عدد األقاليم من  1956إلى  1955عرف التقسيم اإلداري لممجال المغربي عدة تعديالت: من  ـ 3

 16واليات و 6إقميما إلى  47دد األقاليم من انتقل ع 1997إلى  1984عماالت وواليتين، من  9إقميما و 39إقميم وعمالتين إلى  16انتقل عدد األقاليم من  1984
 جية.

ساواة بين المواطنين في من قبيل اإلشارة إلى عروبة المغرب وٕاسالميتو، واعتبار اإلسالم دين الدولة الرسمي وٕاقرار المغة العربية لغة رسمية، وتأكيد مبدأ الم ـ 4
 القضاء.الحقوق والواجبات، وٕاقرار مبدأ الفصل بين السمطات واستقالل 
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 األحوال قانون صدر ذلك عن وفضال ،األعمى والمجمس الشغلمثل محاكم  جديد قضاء وٕاحداث ،"البربرية المحاكم"ب
 .1960يونيو  23 بظيير لصادرا والقروية الحضرية المجالس وقانون 1957سنة  من ابتداء والمواريث الشخصية

 المغرب بنك بتأسيس المغربي االقتصاد تحرير استراتيجية عمى االستقالل منذ المغرب اعتمد فقد االقتصادية الجوانب ماأ ـ
 جية من 1المخزني لبنكا محل ليحل العممة صدارإ و  والقرض لمصرف وطنية مؤسسة بوصفو 1959 ماي 25 في

 .خرىأ جية من ينالمعمر  من األراضي واسترجاع
 (6599 ـ 6511ـ الفرع الثاني: مرحمة البناء الدستوري واالقتصادي )

 ـ البناء الدستوري: 6
 وطنية مبكرا استشارات أجريت حيث الدستور، حول متواترا ونقاشا دستورية حياة االستقالل منذ المغرب عرف

والجمعيات  العامة لمحريات مدونة بمثابة وقوانين أساسي قانون اعتماد ذلك سبق السياسية، القوى جميع بين ومتكررة واسعة
بجمعية  المطالبة اليسارية المعارضة من جناح ساند إذ السياسي، التوتر بعض الدستور إعداد كيفية أثارت كما، والصحافة
 أطمق ما المغرب انتيجلذلك. و  ضرورة ترى األخرى السياسية القوى تكن لم فيما لمبالد، األساسي القانون لوضع تأسيسية

 2السياسية األحزاب بإنشاء السماح مع لمشعب، التمثيمية المؤسسات ذات "واالجتماعية بالممكية الديموقراطية القصر عميو
 التنفيذي. الجياز عن والمسؤول الدولة، رئيس كونو منيا مستويات، عدة عمى حاسما دورا الممك فييا يمعب التي

 البناء قمب بوضعيا الممكية ىيمنة نيائي بشكل وكرس التالية الدساتير يكلوى ساسأ ليمثل 1962 دستور جاء
 بنمحو فالممك ،3والحكومة البرلمان حساب عمى والسياسية القانونية الناحية من عمىاأل السمطة منحيابو  لممغرب المؤسسي

 ومنح البرلمان وحل االنتخابات ائجنت لىإ الرجوع دون ضروريا ذلك رأى متى وعزليما والحكومة ولاأل الوزير تعيين سمطة
وحتى  1996، 1992، 1972، 1970 سنوات الدستور مراجعة تدخل ولم ،الطوارئ حالة في محدودة غير سمطات نفسو

 يذكر، تغيير أي والبرلمان الحكومة مع مشتركة صالحيات دخالإ رغم الممك محورية عمى كذلك حافظ الذي 2011تعديل 
 كانت الممكية لمسمطات المعارضين الفاعمين فييم بما الفاعمين مختمف لمشاركة مساحات وتوفير يةالسياس التعددية نأ غير
 .4المغرب في السياسية لمحياة ثوابت تمثل دائما

 من حتى الحكومة واستبعاد وحده الجيش عمى واالعتماد الدينية القاعدة يعزز استثناء 1970 ور سنةدست مثل كما
 عمىاأل القائد مسؤولية مباشرة بتحممو الممكية، بالمؤسسة مباشرة العسكرية المؤسسة ربط الممك نأ ، كماالتنظيمية السمطة
 شيدىا التي األحداث بسبب 1977 حتى مجمدا ظل الذي 1972 سنة دستور. بعد ذلك صدر 5المسمحة الممكية لمقوات

                                                           
 .1959وبنك التجارة الخارجية سنة  1959في نفس االتجاه أنشأت الحكومة بنك التنمية االقتصادية سنة  ـ 1
 .8، ص. 2006، مؤسسة كارنيغي لمسالم الدولي، شتنبر المغرب: من اإلصالح اليرمي إلى االنتقال الديمقراطيمارينا أوتاوي، ميريديث رايمي،  ـ 2
 .2، ص. 2011، مبادرة اإلصالح العربي، نونبر تعديل الدستور في المغرب: تطورات في سياق من التطوراتي، عبد اهلل التراب ـ 3
 .183، ص. 1982، ترجمة ماجد نعمة، دار الوحدة لمطباعة والنشر، بيروت، الممكية والنخبة السياسية في المغرببوري،  واتر جون ـ 4
، مطبعة النجاح 9، مجمة دفاتر وجية نظر، العدد مغرب: المخزن والمال والنسب والمقدس طرق الوصول إلى القمةصناعة النخبة بالعبد الرحيم العطري،  ـ 5

 .229 ـ 227، ص. 2006الجديدة، الرباط، 
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 بين المواجية تصاعد جراء من ،المغربية المدن بعض شيدتيا التي واالضطرابات التوتر أجواء مقدمتيا وفي المغرب
 .1األمن وقوى المعارضة أنصار

الدولة المغربية  طبيعة من غير عمل ىو 1962دستور  صدور مجرد أن فريدة، إذ تجربة المغربية التجربة تعد
والداخمية  واإلقميمية ةالتطورات الدولي إطار ، وفي2عمى األقل الكونية من نوع أو الكونية في المغربية المممكة اندمجت وبو
تمثمت  1996 ـ 1992تعديالت دستورية في سنوت  الدستور عمى طرأت فقد الماضي القرن من األخير العقد بداية منذ

التشريعية  السمطة منح والتنفيذية، تمثل التشريعية بين السمطتين التام غير التوازن من نوع تحقيق عمى العمل في محصمتيا
الممكية، بل أنيا بقيت  المؤسسة وركائز أسس الى تتطرق الوزير األول، إال أنيا لم صالحيات توسيع عن فضال القوة بعض

عن  باإلجماع  1996دستور  وٕاصدار الدستورية اإلصالحات تحقيق أدى وقد العممية السياسية، أوراق من لكثير محتكرة
مجاال  أتاح مما الممكية، المؤسسة حول النخبوي لشعبيا االلتفاف وٕالى المعارضة مطالب لبعض االستفتاء االستجابة طريق

 القائم. توازن القوى إطار في الممكية المؤسسة أىمية عمى اإلصالحات ىذه حافظت المغرب، وقد في السياسي لالنفراج
 ـ البناء االقتصادي: 1

األولية  المواد وتصدير حيةالسيا والتنمية التصديرية الفالحة حول متمركزة اقتصادية سياسة اتباع المغرب اختار
 دخل مصادر نحو متجية كانت المنتجة القطاعات نأ االقتصادي االختيار ىذا نتائج من وكان ،الصناعي القطاع وأىمل

 المغرب وباتجاه ،االستقالل بداية منذ البالد لتنمية كأولوية الفالحة تكريس تم فقد، 3فييا التحكم لممغرب يمكن ال خارجي
 أول خالل االستراتيجية ىذه تأكدت األخرى، الثالث العالم بمدان غمبأ اعتمدتيا التي الصناعية الخيارات مع الحسم نحو

 .1964 في والتخطيط الوطني لإلنعاش األعمى لممجمس اجتماع
 ،البيضاء الدار في أساسا مركزة صناعية بنية الحماية عن المغرب ورثأما في ما يخص الصناعة التحويمية فقد 

 أعطيت 1972 إلى 1950 سنة منوالنسيجية، و  الغذائية والفالحية والكيربائية والميكانيكية الفوالذية الصناعات فييا عتتجم
 معظم والنسيجية الغذائية الفالحية منيا والسيما الخفيفة التحويمية الصناعات تستقطبالتي  الواردات إلحالل األولوية

 موارد تقييم ىدف الزمت الصادرات لتنمية الممحة فالحاجة األسر، بطمب المرتبطة االستيالك قدرة منو تحد الذيو  المجيود،
والتحفيز  االحتراز وسائل الصناعية السياسة آليات استدمجت بذلك ارتباط وفي (،صيدية ،فالحية ،)معدنية الطبيعية البالد

 .4العمومي واالستثمار
 تجسدت أوسع، وطنية اقتصادية سيادة إطار في صديرالت صناعات تنويع الدولة قررت 1973 سنة من وابتداء

 واألشغال البناء قطاعات بمغربة الخصوص عمى قام الذي ، 1973في المغربة بقانون المتصاعدة االقتصادية السيادة ىذه
 :رعيتينف فترتين بين المرحمة ىذه في التمييز يمكن بذلك. و واإللكتروني الكيربائي والعتاد والسيارات والنقل العمومية

                                                           
 .120 ـ 114لقاىرة، ص. ، مركز البحوث والدراسات السياسية، كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة االمؤسسة التشريعية في المغربخالد السرجاني،  ـ 1
 .75، ص. 1985، دار توبقال لمنشر، الدار البيضاء، التجربة البرلمانية: داللتيا وأبعادىا في التجربة البرلمانية في المغربعبد المطيف المنوني،  ـ 2
 .19، ص. 2000، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المجتمع المدني والنخبة السياسية: إقصاء أم تكاملحسن قرنفل،  ـ 3
من السياسة سير عمى تطبيق ىذه السياسة مكتب الدراسات والمساىمات الصناعية الذي أحدث غداة اإلستقالل، فكان األداة المتميزة لبمورة ىذا الجانب  ـ 4

 الصناعية.



ؤلفينممجموعة  شكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي :دول المغرب العربي نموذجا إ   
 

  األماني -برلين– واالقتصادية والسياسية اإلستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز 85

 

 في عجزا االقتصاد انطالقة أظيرت حيث ،االستقالل من األولى السنوات وتمثل(: 1964 ـ 1956الفترة األولى ) ـ
 النفقات ارتفاع عن والتصنيع لمتجييز مخططات وضع أبان كما، الخام الداخمي لمناتج كمعدل%8,6  بنسبة الميزانية
وٕارضاء  اإلداري الجياز في األمور لتولي مكثف توظيف عمى الدولة ممتع بالتسيير، المتعمقة منيا والسيما ،العمومية

 .الفرنسيين مغادرة بعد االجتماعية المتطمبات
 لىإ تيدف استقرار مخططاتالعمومية  السمطات وضعت الميزانية، في (: شيدت عجزا1973 ـ 1965الفترة الثانية ) ـ

، كما قرر المخطط 1972 ـ 1968والمخطط الخماسي  1967 ـ 1965 المخطط إطار في ،العمومية النفقات من الحد
 نفقات شيدت لذا(، وجامعية مدرسية وبنايات وطرق سدود) مكثف تجييز برنامج تنفيذ 1977 ـ 1973الخماسي 
 .1977و 1975 بين ما %131 بنسبة ارتفاعا االستثمار

 (6551 ـ 6599ـ الفرع الثالث: مرحمة التوجو المحمي واإلصالح الييكمي لالقتصاد )
 لمتسيير حدا بذلك واضعا ، 1976رشتنب 30 ظيير بصدور جديد منحى بالمغرب الجماعية الالمركزية عرفت

 المحمية الجماعات اختصاصات بتعزيز المحمي الشأن تدبير مسار في حاسما تحوال شكل مما الجماعية، لممجالس المزدوج
، الخاص والقطاع العمومية والمؤسسات الدولة بجانب أساسي اقتصادي فاعل مرتبة إلى بالجماعة واالرتقاء تدريجية، بكيفية
 التي المنتخبة األجيزة لصالح والسمطات االختصاصات توزيع مستوى عمى تحوالت أحدثت جديدة بمقتضبات أتى حيث
 .المحمية التنمية شؤون تدبير في عام اختصاص لمجماعات أصبح كما التنفيذية، الميام رئيسيا تولى

 الذي الديموقراطي المسمسل تعطل بعد الالمركزي، النيج تعميق محاولة 1976 سنة الجماعي التنظيم ميثاق مثل
 االستثناء حالة فرض فإن، وبالتالي (1963)والبرلمانية  (1960) الجماعية االنتخابات خالل من نشأتو بوادر ظيرت
 .19701 سنة حدود إلى تام جمود في المؤسسات عموم أدخمت

 واختصاصات المشاركة حرية ىامش من بالممموس وسعت إصالحات 1976 لسنة الجماعي التنظيم قرأ
الراىن  الواقع متغيرات باالعتبار أخذا تصرفيم، تحت الجماعية اإلدارة وجعل التنفيذية السمطة رؤسائيا وتخويل المجالس

 حركة توسع عن خاصة الناتجة واالجتماعية صاديةاالقت المطالب سقف وكذلك التعميمي المستوى نسبيا تطور حيث ،آنذاك
 .2التمدن

 رئيس مقدمتيا وفي المنتخبة األجيزة لصالح المحمية السمطة من ميمة اختصاصات نقل عمى عمل ذلك عمى بناء
 بصرف اآلمر ميام المجمسلقرارات  الوحيد التنفيذي الجياز وىو الجماعة شؤون الرئيس يدير الخصوص بيذا ،المجمس

 األمالك إدارة والرسوم، الضرائب لوضع المناسبةاالجراءات  اتخاذ اإلداري، الحساب ووضع الميزانية تنفيذ الجماعة، انيةميز 
 زيادة ،القضاء أمام الجماعة يمثل كما ،والوصايا اليبات وقبول الخدمات وتقديم واألدوات األشغال صفقات إبرام الجماعية،

 اختصاصات (الدولة لصالح االختصاصات بعض يمارس أضحى فقد الجماعة لحلصا يمارسيا التي االختصاصات عمى

                                                           
1 - Cagne Jacques, Nation Et Nationalisme Au Maroc, Edition Al Maarif Al Jadida, Rabat, 1989, p. 607. 

)طرق كما نص عمى إحداث نظام المجموعات الحضرية في المدن المقسمة إلى جماعات من أجل التنسيق وتعميم الخدمات الجماعية عمى مستوى المدينة  ـ 2
االت المستقمة، الشركات ذات الفائدة المواصالت، النقل العمومي، التطيير، منشآت التبريد، اإلنارة العمومية، المجازر، أسواق الجممة، المساحات الخضراء، الوك

 المشتركة(.
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 اإلدارية المجنةيرأس و  ألصوليا الوثائق جميع مطابقة عمى اإلشياد وميمة المدنية الحالة ضابط وميام اإلدارية الشرطة
 االنتخابية(. الموائح في التقييد طمبات بحث في المختصة

 تخفيض من السياسة ىذه مكنت حيث لمدولة، المالية الوضعية وتطيير قشفالت سياسة انطمقت 1978 سنة فيو 
 ىذا المالي االستقرار تكريس مخطط، لكن الجارية النفقات تصاعد من والحد ، 1978سنة %40 بنسبة االستثمار نفقات
 أثمان ارتفاع: امني عدة عوامل بسبب المالي االستقرار تكريس نحو التوجو ىذا مخاطر مع بروز محدودة مدتو كانت

ء، البيضا بالدار 1981 يونيو في االجتماعية واالضطرابات المطرية التساقطات وضعف الفوسفاط، سعر وانييار البترول،
 القطاع وضعف االنخفاض، نحو 1981 خالل %2,5 ىإل وصل الذي لمنمو  واضح ميل مع متقمب طابع وعرف

 اإلصالحات من جممة 1983 منذ المغرب تبنى. وىكذا الكبير اخميالد الطمب المعاكسة، المناخية الظروف ،الزراعي
 المحمي الخاص القطاع دور وتفعيل الصادرات وترقية تنافسي سوقي اقتصاد بناء أجل من واسع نطاق عمى االقتصادية

 الناتج اليإجم من بالمائة 12.6 إلى الميزانية عجز وصل حيث اجتازىا التي االقتصادية األزمة بعد وىذا ،واألجنبي
 .1منو %13 إلى الجارية الحسابات عجز ووصل، الخام الداخمي

 أزمة أدت فقد والبنيوية، منيا الظرفية االقتصادية المغرب سياسات في منعطفا 1993 ـ 1983 الفترة شكمتو 
 اعتماد إلى االنحسار، عمييا يطغى دولية بظرفية( العالم في مديونية األكثر بمدا 15 بين من المغربالسبعينات ) فترة نياية

 .السوق قوى وتحرير الخارجي الدين من الحد بيدف ، 1983سنة الييكمي التقويم مخطط
 التسيير نفقات مواصمة بسبب ىشا ظل الذي العمومية المالية تقويم ىدف عمى الييكمة بالتركيز مرحمة تمت

 نفقات في لمزيادة ، ونظرا  1992سنة درىم مميار 36 النفقات ىاتو بمغت 1983 في درىم مميار 16,4 فبعد وتزايدىا،
 اإلجمالي الداخمي الناتج في نسبتيا انتقمت حيث نسبيا، طفيفا انخفاضا التسيير نفقات سجمت المرتفع مستواىا ورغم األجور

 ،عمران شغل،) االجتماعي الطابع ذات النفقات تقميص تم كما، 1992سنة %14,5  إلى 1983 سنة %16,5 من
الميزانية  عجز تمويل بنية تغيرت ذلك عمى وعالوة، 1987 سنة الدولةميزانية  من %0,4  سوى تمثل تعد فمم (،سكن
 .الييكمي التقويم بمخطط العمل منذ ىيمنة أكثر الداخمية التمويل موارد أصبحت الخارجية االقتراضات فعوض ،جذريا

 )العيد الجديد( 6551ـ الفرع الرابع: مرحمة ما بعد 
القطبية  الثنائية نظام نياية في تجمت الجوىرية التحوالت من جممة الدولي المنتظم شيد التسعينات عقد طمعم مع

 جانب إلى الديموقراطية لممسألة العالمي المد فانتشر ،جديدة ومفاىيم تصورات طياتو بين يحمل جديد عالمي نظام وبروز
االنفراج  اتجاه في ثالث بخطوات القيام عمى المغربي السياسي نظامال أقبل حيث، 2الكوني بمفيوميا اإلنسان حقوق إقرار

 .العامة الحريات مجال وتوسيع السياسي
 العودة عمى السياسيين المغتربين وطمأنة الرأي سجناء وتسريح العفو قرارات فيميم  تسارع حدث أول جانب فمن

 مجال في تدريجي اتساع حدث ثان جانب ومن، يالماض صفحة طي في الكافية الضمانات عمى الحصول مع البالد إلى
                                                           

شكالية االندماج في االقتصاد العالمي: دراسة حالة الجزائر، المغرب وتونسكمثوم كبابي،  ـ 1 ، مذكرة ماجيستير غير منشورة، جامعة باتنة، الجزائر، التنافسية وا 
 .135 ـ 134، ص. 2008

 .64، ص. 2004، السنة 64، مجمة فكر ونقد، العدد السياسية في مغرب التسعيناتاإلصالحات الدستورية و محمد زين الدين،  ـ 2
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 لحقوق االستشاري المجمس تأسيس عن اإلعالن تم الثالث الجانب ومن ،واألحزاب الجمعيات وتأسيس الصحافة حرية
 .19901 ربيع في اإلنسان

 لتحوالتبا عالقة لو ما منيا واالجتماعية واالقتصادية السياسية التحوالت من جممة التسعينات غربم شيد كما
 المطالب بعض مع التجاوب ضرورة منيا ،المغربي المجتمع ببنية أساسا مرتبط ىو ما ومنيا ،الذكر السالفة الدولية

مذكرات  تقديميا خالل من والسياسية الدستورية اإلصالحات من جممة بتحقيق تطالب أمست التي الكتمة ألحزاب التحديثية
 عمى لمحفاظ ومتطمعة شابة اقتصادية نخبة وبروز، بالمغرب المدني لممجتمع ذاتيال الوعي من نوع وظيور لمممك، دستورية

 ىذه كل ، إزاءالمغاربة لالقتصاديين عادل تمثيل إليجاد ثانية غرفة خمق سيأتي لذلك ،سياسية قنوات عبر مصالحيا
 .1992يف ص في توافقي بدستور انتيتالتي و  السياسي الدستوري اإلصالح في ساىمت التي المتغيرات

 :6551ـ مضمون المراجعة الدستورية لسنة  6
 ركود حالة في المغرب ظل حيث تعديالت، من تضمنتو لما  دستورا جديدا 1992 الدستورية لسنة المراجعة تعتبر

 عرفت مثمما عالميا، عمييا متعارف ىي كما3 اإلنسان بحقوق اإلقرار تم المراجعة ىذه فمع ،2التسعينات بداية غاية لىإ
 الجديدة التعديالت أىم، وجاءت البرلمان أمامومسؤولية  حركية الحكومي العمل شيد حيث نوعية، نقمة الدستورية المؤسسات

 في ما يمي:1992  دستور عمى
 كما اإلنسان بحقوق المغربية المممكة تشبث 1992 برشتن 4 مراجعة تصدير تضمن إذ ،اإلنسان حقوق بكونية االعتراف ـ

 لتقصي لجنة وتشكيل االنسان، بحقوق المتعمقة الدولية المعاىدات ىمأ عمى المصادقة مع، عالميا يياعم متعارف ىي
 .القسري االختفاء حاالت

 من إفراغيا إلى يفضي أن دون المغربية الدستورية المؤسسات مختمف شمل حداثيا معطا الدستورية المراجعة حممت كما ـ
 .االزدواجية ريةاستمرا سياق في التقميدانية حمولتيا

 يتعمق فيما أو الحكومة اتجاه في سواء سمطاتو وتقوية البرلمان اختصاصات توسيع إلى الدستورية المراجعة سعت كذلك ـ
 .أكثر الرقابة جانب عمى باألساس انصبت عممية وىي اجراءات لمقانون، الالزم باالحترام

 خالل من والقانون الحق دولة لتدعيم مؤسسة نشاءإ ىي الدستورية المراجعة بيا جاءت التي المستجدات ومن
 في تجمت المحدودية من كبير قدر عمى كشفت والتي األعمى، بالمجمس الدستورية الغرفة عوض الذي الدستوري المجمس

 .النواب لمجمس الداخمي والقانون التنظيمية القوانين مراقبة دستورية عمى اقتصارىا
 :6551 ـ مضامين الدستور المعدل لسنة 1

                                                           
 .50، ص. 2005، ضمن ندوة الديمقراطية واإلصالح السياسي في الوطن العربي، القاىرة، التجربة المغربية في التحول الديموقراطيسعيد بنسعيد العموي،  ـ 1
 .9سابق، ص. مارينا أوتاوي، ميريديث رايمي، المرجع ال ـ 2
، وقد لعب المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان دورا في مجال التحري حول 1992حيث تم التنصيص عمى إدراج ىذه الحقوق المعترف بيا دوليا في دستور  ـ 3

نخراطيا في االتفاقيات الدولية، وفي ممفات انتياكات حقوق اإلنسان، والنيوض باإلصالحات التشريعية، وكذا في تقديم االستشارة لمسمطات العمومية من أجل ا
أن ىذا المجمس ىو الذي تكوين الموظفين وتربية المواطنية عمى حقوق اإلنسان، وفي التعريف بتجربة المغرب وبتنمية التعاون الدولي في مجال حقوق اإلنسان. كما 

 وزارة لحقوق اإلنسان. 1993، وأنشأ المغرب منذ سنة 2004أدلى بتوصية إلنشاء ىيئة اإلنصاف والمصالحة سنة 
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 كونو سابقو عن يميزه ما أىم لكن ، 1992لسنة الدستورية لممراجعة امتداد 1996 لسنةالمراجع  الدستور جاء
 استيدفت 1996 لسنة المراجع الدستور خمق ودوافع أسباب وفي .االقتصادي والمعطى السياسي المعطى بين ربط

 واإلداري السياسي اإلصالح عممية استكمال محاولة وريةالدست المراجعة ىذه عمى اإلقدام وراء من الممكية المؤسسة
 اإلدارة تقويم بيدف واإلدارية االقتصادية اإلصالحات من جممة حاممةالمراجعة  ىذه فجاءت، لممغرب واالقتصادي

 .التعميم قضيةاالىتمام ب جانب إلى المغربيين واالقتصاد
 نقطة اليوسفي الرحمان عبد بقيادة المعارضة إلى يمياتشك ميمة وٕاسناد 1998 في التناوب حكومة قيام شكل وقد

 .الممكية والمؤسسة التقميدية المعارضة بين العالقة مسار في خرىأ تحول
 االصالحات، من موجة سيعرف عيده في المغرب بأن كبيرة وليةأ توقعات العرش الحالي الممك اعتالء واكب كما

 عدد عمى فرجأ فقد االنسان، بحقوق لمنيوض خاصا اىتماما الممكية عطىأو  ،الشعب مالقاة عمى وحرص الحداثة قيم فتبنى
 القانون كتغيير الدولية، المعاىدات مع المغربية القوانين لمالئمة التدابير من بمزيد وقام السياسيين، المعتقمين من كبير

 .التعذيب لتجريم الجنائي
 االنسان، حقوق انتياكات من وغيرىا القسري تفاءاالخ حاالت عن الدولة بمسؤولية فاالعترا يضاف إلى ذلك

 والمصالحة االنصاف ىيئة نشاءإضافة إلى إ ،السادس محمد بو جاء الذي الحداثي ورالتص سياق في سرةاأل مدونة وتعديل
ددية التع وٕاقرار ،المرأة قضية ومعالجة سرةاأل قانون وسن االنسان، لحقوق االستشاري لممجمس المنظم القانون ومراجعة
 .الثقافية

 تجميات مبدأ الشرعية في النظام السياسي المغربي المبحث الثالث: ـ
ىذه  يخدم واستغالليا بما اإلسالم في الشرعية لمقواعد استخداميم بعد الدولة دعائم المغاربة السالطين أرسى

الشرعية  فييم توفرت من عمى تقوم تيوال التعاقدية والشرعية شرط النسب يمتمكون فيم الضمنية، الشرعية خالل من الدعائم
وتوقيع  المغرب في الغربية االستعمارية األطماع ظيور وبعد البيعة، عمى ثم الحصول ومن بالخالفة أحق فيم الضمنية،
عن  اقصاءه ثم ومن لموقفو مناىضة حركة ، وقيام2عمى معاىدة الجزيرة الخضراء 1906سنة  1عبد العزيز السمطان

الشروط  بيعة مشروطة بعدد من 3م ومبايعتو في مدينة فاس1908يناير  04في  الحفيظ عبد السمطان خاهأ السمطة وتعيين
وعدم  المحتمة األراضي المغرب وتحرير عمى المترتبة األجانب ديون وٕالغاء 1906لعام  الجزيرة مؤتمر بقرارات كعدم االلتزام

التعميم،  وٕاصالح القضاء استقالل مع لمشعب مجمس الشعب، وٕانشاء الى بالرجوع إال الدول األجنبية مع اتفاقية أي توقيع

                                                           
م وتسمم الحكم وىو في العشرين من عمره، وكان ضعيف اإلرادة وقميل الخبرة، ويتسم بالخجل 1878ىو الممك عبد العزيز بن الممك الحسن األول، ولد عام  ـ 1

 م.1943 (، توفي سنة1902ـ  1894واإلىمال وانعدام األىمية في أداءه لميمتو، واستمر بالحكم ثماني سنين )
 10، ص. 1999، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم السياسية، جامعة بغداد، 6559 ـ 6511التجربة البرلمانية في المغرب: محمود صالح الكروي،  ـ 2
 .13 ـ
، مركز القاىرة ضايا التحول الديموقراطي في المغربقالبيعة: ىي الرابطة الدينية والثقافية والشرعية والسياسية بين الممك والشعب. انظر: محمد السيد سعيد،  ـ 3

 .143، ص. 2001لدراسات حقوق اإلنسان، القاىرة، 
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عد البعض ىذه البيعة المشروطة كأنيا عقد بين السمطة والشعب، وتيدف إلى تغيير نظام الحكم المغربي من الممكية  وقد
 .1الدستورية الممكية الى المطمقة

العصر  فيو المجال السياسي اإلسالمي قائما منذ يعد المغرب الوحيد من بين الدول العربية واإلسالمية الذي ظل
م ثم دولة 1149م ثم المرابطون إلى عام 873عام  األدارسة دولة من كل المغرب حكم عمى تناوب األول، إذ العباسي

م ثم حكم السعديون 1511عشر عام  السادس أوائل القرن إلى المرينيون ثم ومن عشر الثالث القرن أواسط الموحدين إلى
الشرعية  عمى تحصل المغرب في الحاكمة األسرة كانت وقد العمويين المعاصرة، دولة قامت م عندما1650ى عام إل

القبائل،  وشيوخ الحرف ورؤساء واألشراف والتجار والعمماء والعقد الحل بيعة أىل عن طريق البيعة نظام خالل من بحكميا
والموقع  أوال المكتوبة الخاصة البيعة عمى بالحصول إال الشرعية ةالصف يحممون ال المغرب في الحكم والحكام أن وبمعنى

المناطق واألقاليم  مختمف من الوفود قدوم طريق عن العامة بيعة والفقياء، والثانية والعمماء والعقد الحل أىل عمييا من
الوثيقة  أو العقد كانت بمثابة لب فقط، شكميا إجراء تكن لم البيعة ىذه أن كما األمير، أو لمممك الوالء وٕاعالن لمتينئة

العام  الشرط الوثيقة ىذه أن تتضمن عمى عمييا المتفق الشروط من مجموعة عمى صراحة أو ضمنا تنص التي الشرعية
 .2صفة الشرعية عميو يضفي ما وىو والسنة لمكتاب وفقا بالعمل االلتزام وىو

حكام  األمراء واألمراء عمى حكام )العمماء مبدأ سأسا عمى األمير وعمل لتصرفات المراقب بدور العمماء يقوم
 ـ 1912األجنبية ) والحماية فترة االحتالل في واستقاللو المغرب وحدة عمى األسس ىذه حافظت الرعية(، وقد عمى

فتحرير  حقيقي، تكميف عقد أصبح إذ البيعة، عمى مفيوم تغيرا المغرب إلى االجنبي الغزو امتداد أدخل (، وقد1956
األمر  ووصل عن أنيا تطورت فضال البيعة، عقد عمييا ينص وطنية المحتمة وٕانياء الظمم والحيف كميا مبادئ ناطقالم
شؤون  في األوربية التدخالت منعو لعدم الحفيظ عبد مكانو وعين العزيز عبد السمطان مع كما حصل البيعة سحب حد إلى

 .3المغرب في بداية القرن العشرين
من  الممك بين الصراع ينشب جعل مما اإلستقالل بعد السياسي التوازن تحقيق عدم إلى رنوت كانت فرنسا وقد
عن  االستقالل فيو معبر حزب والتاريخية، أما الدينية بالشرعية مدعوم أخرى، فالممك جية من الوطنية جية والحركة

عمل الممك صاحب  األوضاع هىذ خضم وفي الغربي، المحتل ضد النضالي التاريخ ذات الوطنية الحركة تطمعات
وايجاد أحزاب  الحزبية نظام التعددية منيا تكريس واالجراءات التدابير من مجموعة اتخاذ عمى لمسمطة الرمزية المقومات

إلى تمسك  وأدى بالحكومة المشاركة في حزب االستقالل دور أضعف ما القصر، وىو مع لمتعاون مستعدة سياسية وقوى
ويضفي عمييا  الممكية المؤسسة نفوذ يعزز بما االجراءات ىذه وقد كانت الواحد، الحزب نظام إلى وةبالدع االستقالل حزب

أن يكون  يجب الحكم بأن نظام اإلستقالل تحقيق بعد الوطنية الحركة ممثل اإلستقالل حزب نادى الشرعية، لقد الصبغة
كبريطانيا، أما المؤسسة  البرلمانية النظم في شرفيا كما رادو  الممك دور ويكون يحكم وال يممك الممك أن بمعنى مقيدة ممكية

                                                           
 .46 ـ 45محمود صالح الكروي، المرجع السابق، ص.  ـ 1
عربي، منتدى الفكر العربي، عمان، ، ضمن ندوة التعددية السياسية في الوطن الالتعددية السياسية في المغرب: أصوليا وآفاق مستقبميامحمد عابد الجابري،  ـ 2

 .3، ص. 1989
 نفسو، ن. ص. ـ 3
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بكل تفاصيميا، وأن  السياسية العممية في حاضرة تكون أن الممكية يجب أن رأت فقد الخامس محمد بالممك متجسدة الممكية
ما  قرون ونصف، وىذا ةثالث من أكثر منذ المغربية الممتدة الوطنية لمدولة االستمرارية التاريخية مع قطيعة ال يشكل ذلك
محمد  أصدر الممك اإلستقالل، كما بحزب ممثمة الوطنية والحركة بالممك الممثمة الممكية المؤسسة الخالف بين جسد

نظام  أن أفضل"فيو  أوضح الذي" الممكي العيد"المغربي  الشعب الى موجو خطاب في 1958ماي  8الخامس في يوم 
الممكية  في إطار الحكم الديموقراطي نظام ىو بنفسو لشؤونو وممارسا بسيادتو متمتعا المغرب ظمو في يعيش أن ينبغي حكم

عمى  والتي ترتكز ،"االنتخابات عن الديموقراطية المنبثقة التمثيمية المؤسسات إقامة في الشعب باشتراك وذلك الدستورية،
 .1قانون الحريات وٕاقرار السمطات بين والفصل الممكي المغربي النظام وٕاقرار الممك شخص في الشعب سيادة تجسيد

الصفة  إلى إضفاء الشرعية عن بحثيا في اتجيت المنطقة في الحكم أنظمة من كثيرا أن الصدد ىذا في يالحظ
مع  النظام لشرعية صبغة تقميدية اإلسالم مثل بالشرعية، حيث لمتمتع السياسي نظاميا أركان بعض عمى اإلسالمية
درجة  زادت كمما فإنو ىنا ومن الصفة، يمتمك ىذه ال الذي السياسي لمنظام المعارض الجانبب تشكيك كعنصر استخدامو

كمما  السياسية الممارسات في الدين عامل بو يقوم أن الذي ينبغي الدور بخصوص السياسية القوى مختمف بين االتفاق
في  البيعة نظام عمى يعتمد ربية اإلسالمية الذيالع الدول من الوحيد المغرب السياسي. ويعد لمنظام الدينية الشرعية زادت
مصدرين  خالل من عميو الشرعية إضفاء عوامل الحداثة في عمى ذاتو الوقت في النظام السياسي اعتماد مع الحالي الوقت

الثاني  اأم المغربية، واألعراف والتقاليد كالدين اإلسالمي المعنوية والرمزية المصادر األول من يتكون لمشرعية، أساسين
 .2النظام السياسي وفاعمية أداء عمى فيعتمد

ما  والسيادة والقدسية"، وىو بثالثية "الحكم محكومة طبيعة ذات المغرب في السياسية السمطة تجعل نواحي وتوجد
ما  تحركيا، وىذا مجال أو شرعية عمميا حيث من السياسية العممية أطراف باقي دور ييمش البناء، مما متداخمة يجعميا
والقدسية"  والسيادة الحكم"ثالثية  عمى الممكية القائمة واقع بين الجمع في تتركز المغربي النظام في المركزية اإلشكالية يجعل
مؤسسة  وىي السياسية المنافسة فوق الممكية يجعل المغربية السمطة السياسية جوىر إن الحقة، الديموقراطية تحقيق وبين

 .3السياسي مع كونيا جوىر العممية السياسية التنافس لقواعد قابمة لمخضوعا غير ما يعني أني وىو المؤسسات،
ففيما  في اإلسالم، الشورى أساس عمى القائم الحكم نظام صورة عمى السابقة العيود طيمة المغرب لقد حافظ

نظام  أن ذلك العيد، ةأو والي البيعة طريق عن السمطة إما الى يصل كان فقد "المؤمنين أمير "السمطان اختيار يخص
الكبرى  والبيعة لمحاكم، البمد في الحل والعقد أىل بعقدىا يقوم التي الصغرى البيعة مرحمتين: عمى يقوم المغرب في البيعة
وعمى ىذا فإن نظام البيعة يحقق لممحكومين المشاركة في الحكم  السمطان، اختيار عمى وموافقتو الشعب عموم بيعة ىي

 .4أىل الحل والعقدبيعة أو عدم القيام بيا بعد بيعة بالعن طريق القيام 

                                                           
 .75 ـ 68محمود صالح الكروي، المرجع السابق، ص.  ـ 1
 ، ص.1985، رسالة ماجيستير، كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة، القاىرة، مشكمة الشرعية السياسية في الدول الناميةحسنين توفيق إبراىيم،  ـ 2

66. 
3 - Abdallah Ben Mlih, Structures Politiques Du Maroc Colonial, Edition l’Harmattan, 1990, p. 124.  

 .60 ـ 55، ص. 1993، الشركة السعودية لألبحاث والنشر، الرياض، ذاكرة الممك الحسن الثانيايريك لوران،  ـ 4
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الفقو اإلسالمي  فييا ساد قانونية وحدة قرنا عشر اثني لمدة عرف قد المغرب فإن القانوني بالنظام يتعمق ما وفي
اإلسالمي  الشرع كان والقضائي الذي القانوني النظام شكمت التي المخزنية والمحاكم الشرعية المحاكم عن فضال والعرف،

عمى  االعتماد ساعد وقد والقضائي، النظام القانوني شكمت التي المخزنية الشرعية المحاكم في إليو يرجع الذي المصدر ىو
في  العمماء دور عن فضال وعقيدة، فقيا المالكي المذىب اإلسالمية ووحدة الديانة سيادة منيا أمور عدة اإلسالمي الشرع
التأكيد  مع السياسي النظام أركان تثبيت في العمماء ما بين التعارض عدم عمى مع التأكيد يالسياس النظام أركان تثبيت
 والعروبة. اإلسالم التعارض ما بين عدم عمى

 :1وىي مصادر ثالثة عمى شرعيتو تثبيت في المغربي السياسي النظام وعموما يعتمد
إلى  كونو ينتسب أساس عمى نشأتو منذ المغربي لسياسيا النظام قام المغربي: السياسي لمنظام اإلسالمي االساس ـأ 

المغاربة  أن الحكام كما المغربي، السياسي النظام عمى اإلسالمية إضفاء الصفة إلى أدى مما الياشمية، العموية العائمة
 والدينية. الزمنية بين السمطتين المغاربة الحكام جمع إلى األمر وصل بل الدينية، مكانتيم عمى الحفاظ عمى حرصوا

زمام  الحاكمة عمى األسرة سيطرة عمى ونصف قرون ثالثة من أكثر مضى: المغرب في الحاكمة لمعائمة التام الوالء ـب 
واالضطرابات، إال أنيا تمكنت من تجاوز تمك الفترات بفضل تمتعيا  األزمة حاالت لبعض تعرضيا ومع المغرب في األمور

 األزمات التي مرت بيا.بقوة سياسية مكنتيا من تجاوز فترة 
منحو  مما والبطل القومي القيادية الشخصية صفات يحمل بكونو الخامس محمد الممك امتاز: القومية التاريخية التجربة ـ ج
اتجاىين  عمى شرعيتو في دعم اعتمد فقد الثاني الحسن الممك أما ،نالسياسيي المعارضين من خصومو مواجية في قوة

أما  االقتصادي، التقدم تحقيق عمى العمل عن التقميدية فضال البرجوازية مع التحالف خالل من ميفالداخ وخارجي، داخمي
 .19732حرب أكتوبر  في المغرب بمشاركة ذلك تمثل الخارجي فقد الصعيد عمى

ة النخب اعتماده عمى خالل من الرسمي لإلسالم األساسية المعالم رسم من المغرب في السياسي النظام ىكذا تمكن
االيديولوجية  القواعد في إرساء أسيموا الذين الدين رجال من مجموعة شممت والتي السمطة ركائز إحدى مثمت التي الدينية

بمساندة  قامت االستقالل بعد لكنيا قبل اإلستقالل، القوية الدينية المعارضة تمثل النخبة ىذه كانت حيث لمنظام، والثقافية
القرارات  ومصدر لمسيادة رمزا وعد وأمير لممؤمنين، كممك السياسي والديني الممك مركز ةبقو  تميز الذي السياسي النظام

 شخصيتو. عمى القداسة من شيء وٕاضفاء الزمنية والدينية السمطتين عمى الستحواذه
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 :الخاتمة
 تتميز تيال الخاصة السيرورة بإظيار االىتمام خالل من بالمغرب الدولة خصوصية عمى التأكيد يمكنفي األخير 

 المتوسطية، المنظومة كيانات باقي وعن بل األخرى واإلسالمية العربية القطرية الكيانات باقي عن المغربية الدولة بيا
 لم أجنبية دول الحتالل التاريخية الفترات بعض في خضوعيا أو واإلدارية السياسية النظم لبعض المغربية الدولة فاقتباس
 القبمي فاألساس ،المغرب في الدولة لبنية الجوىري المكون القبمي األساس يشكل كما، اريخيةالت وأصالتيا ىويتيا يفقدىا
 ارتبط الذي األسري الطابع خالل من تطورىا مراحل مختمف في بيا ممتصقا واستمر نشأتيا منذ المغربية بالدولة ارتبط

 .الحاكمة سراأل تعاقب خالل من تاريخيا عبر تجسدت التي المغربية الدولة بسيرورة
 في الصعبة التأقممات من جديدة مرحمة التسعينات عقد وبداية الثمانينات عقد نياية مثل الشرعية مسألة وفي

 السياسي القرار صناعة في الدولة دور صياغة إعادة حيث من ككل العالم في بل العربية والمنطقة العربي المغرب
 يجب بل األمور كل عمى والمسيطر المحرك الدور تمعب أن تستطيع تعد لم الدولة أن مفادىا لنتيجة والتوصل واالقتصادي،

 منيا يجعلالذي  اإلضافي الدولة دور في المتمثل الواقع ومع، لممجتمع الموازية االتجاىات كل مع بانفتاح تعاملت أن
 تاريخيا قطر كل تميز مع لةالدو  دور صياغة إعادة كيفية في المغاربية لمدول بالنسبة رىانا ويمثل ،لمتناقضاتمحورا 
 مع لمتعامل المؤسساتية القوى من مختمفة مستويات ينوب والسياسية، االقتصادية التنمية حول ومعينة عامة بمفاىيم

 عمى تحديا إفريقيا لشمال والمحكوم الحاكم بين الرمزية الرابطة لغياب كان كما، االستقالل من جيل بعد المتوقعة المتغيرات
 .والشرعية اإلجماع من جديد إطار عن بحث شكل في الدولة بناء من ثانيةال المرحمة
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The roots of political Islam in Tunisia during the 19
th 

Century: Local characteristics and external implications  
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 التمخيص

لكن ىذه التجربة لم تعمر  ،تولت األحزاب ذات الخمفية اإلسبلمية الحكم 3122األحداث التي عرفيا العالم العربي في بداية سنة بعد 
لظاىرة اإلسبلم السياسي. في تونس عرفت األحزاب بعض القوى الخارجية  األزمات الداخمية و محاصرةطويبل بأغمب األقطار نتيجة 

لكنيا  3122مع أنظمة الحكم حتى تمكنت من تولي الحكم سنة خاصة حركة النيضة فترات شد و جذب و صدامات متكررة و 
كذلك بكيفية تصريفيا لشؤون  ارتباطمن السمطة بعد مواجيتيا لجممة من العوائق الداخمية و الخارجية و في  االنسحابإلى  اضطرت

. :2جذور نشأة اإلسبلم السياسي في تونس منذ القرن الحكم ، و ىو ما دفعنا إلى العودة إلى   
تونس ، السمطة ، الدين ، اإلسبلم السياسي:  الكممات المفاتيح  

Abstract : 

After the events of the Arab world in early 2011, the parties with Islamic background took 
power, but this experience did not last long in most countries as a result of internal crises 
and the siege of some external forces of the phenomenon of political Islam. In Tunisia, the 
parties, especially the ennahdha  movement, experienced periods of tension and attraction 
and frequent clashes with the regimes until it was able to take office in 2011 but was forced 
to withdraw from power after facing a number of internal and external obstacles and in 
addition to its governance. We have pushed back to the roots of political Islam in Tunisia 
since the 19th century. 
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;مقدمة  

،  ستنفذتإرغم الّرأي الشائع أّن التاريخ السياسي قد أخذ حّصتو من الّدراسة والبحث وأن موضوعاتو قد        

مكانية اعتماده كبّوابة لدراسة ّن تجدد التاريخ الس، لكفولى أغمب الباحثين وجوىيم شطر مجاالت أخرى لمبحث ياسي وا 

األبعاد االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية التي عرفتيا الببلد التونسّية إّبان العيد الحسيني تجعمنا نركن إلى دراسة 

كما أّن بعض الخصائص والسمات السياسّية لم  .مؤّسستي الدين والسمطة باعتبارىما أىّم مصادر الحدث التاريخي

رعاية كافية من قبل المؤّرخين أو طرحت تحت تأثير سابقة النيضة السياسية والدينية بأوروبا، دون مراعاة  تمق

.  خصوصّية الببلد اإلسبلمية  

منظومة الحكم  وتماىيات الحسينّيون التي شّرعت حكم مختمف الباي كانت الرافعة الدينّية أحد األجيزة       

في مجال من الكيان الطرفي  الديني أحد أشكال التقاطع في االنتقال كما كان مع تنظيمات العشائر والقبائل،

.  التي ال ترتبط سوى بخيوط شكمّية من التبعّية لممركز العثماني مبراطورّية إلى الدولةاإل  

األىمّية لن نّتبع بصفة زمنية حكم كّل البايات بل سنغمب الجانب التأليفي بتتّبع المفاصل التاريخّية الكبرى، من 

" في أمر تولي  "العمماء والّصمحاء دوركما سنعّرج عمى عمى الحكم إلى الوراثة،  واالستيبلءالشخصّية إلى التغّمب 

تطويع كما تم الثورة عمى الّسمطان أو نقض البيعة، - بالمعنى الفقيي –يم لببلد وتسويغ ممارسة الّسمطة وتأثحكم ا

 تعاون الفقيو و السمطان انتيي طانّية التي ضّجت بيا مطالب الفقياء والعمماء، والنّص الّديني لفائدة األحكام الّسم

ستخزان المؤّسسة الدينّية لفائدة "أولي األمر". بإ  

بين الّدين والّدولة ألقى بتداعياتو عمى المشيد الفكري والثقافي وزاد من شرخ األزمة  االنصيارىذا         

بنموذج الّدولة الحّل والعقد" عن ضرورة اإلصبلح والتحديث خاّصة بعد التأثر  الحضارّية فعّبر كوكبة من "أىل

 الغربّية. 

ضعف تواجد الفرق الدينّية التي جبمت عمى نتيجة لم تعرف الببلد التونسّية حضورا قوّيا لؤلنظمة الّتيوقراطّية 

الذين كانوا ال يتمّتعون بثقل  ،ّشيعةمناىضة "السمطان الجائر" وفق تصنيفات عقائدّية مذىبّية مثل الخوارج وال

"ال طاعة لمخموق في معصية ديمغرافي تونسي يسمح ليم بالخروج عمى الحكم تحت دعاوي دينّية صرفة مثل 

ة لة ينتمون إلى شخصّية دينّية متشابيوالخروج عن الّنموذج الرسولي والّشرع اإلالىي. كان أغمب سكان اإليا، "الخالق

لتصاقا بالحاكم الشرعي، إواألكثر  ،ي األقّل ميبل لمخروج عمى مبدأ الجماعة والسمطان الشرعيتعتنق المذىب السنّ 
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    ار مدينة القيروان، تأّكد ىذا المبدأ عند إصر لمحاكم ومعموم أّن المذىب السّني يصل إلى حّد تكفير من ينقض بيعتو

عندما أراد عمي  2839ي حسين بن عمي سنة عمى عدم نقض بيعتيا لمحاكم الشرع - المركز الروحي لئليالة-   

 باشا تأسيس شرعّية بديمة. 

من الخصائص األخرى الواجب اإلشارة إلييا ىي حالة التماىي النسبي بين قطبي السمطة والمجتمع،         

ح أصبو  ،بطابع محميفالبنية القبمية كانت مفعمة بمفيوم الحكم السبللي، كما أّن الببلط الحسيني أصبح يصطبغ 

التي يستند إلييا الحكم، لذلك عرفت الببلد التونسّية حالة من االنصيار بين الحاكم  السكان المحميون من الوسائط

قبمي ال الحكم الحسيني "الخارج" عن التنظيمدون أن نغفل أّن  ،والمحكوم ساعدت عمى إطالة أمد حكم األسرة الحسينية

.  ب مجموعة قبمية عمى أخرىحتى يمنع تغم يمةقبكان الخيار األمثل لم  

دولة الدين وال وتحييد المؤسسة الدينية، فغاية احتواءفي الجانب الديني تمكنت السمطة السياسية من         

واالنفبلت. كما أّن  خطاب السمطة وسموكيا مرتبطا بالدين حتى يمنع كل مظاىر االحتجاجواحد وىو حكم المجتمع، ف

ة من التشظي بحضور اإلسبلم الشعبي والرسمي. فقد ارتبط التراث المرابطي مع الحركات المؤّسسة الدينية عرفت حال

الصوفية التي أحالت الدين إلى تراث غير قادر عمى تفعيل الحاضر. ومعموم أّن المناخ الثقافي في ىذا العصر شّجع 

واإللمام بالّدين. إلى جانب الفكر عمى بروز الفكر الخرافي والصوفي والذي ال يتطمب سوى حّدا باىتا من المعرفة 

ىذه الروافد الدينية إلى اليرطقة  انحسارالّزوايا كأحد العبلمات الفارقة في المشيد الثقافي، ورغم  انتصبتالّصوفي فقد 

لك الدينية تتمتع بقدرة الحشد في منظومتيا، فيذه المسا واالنخراطالسمطة الحسينية من معاضدتيا فإّن ذلك لم يمنع 

أولي األمر".  لفائدة " االحتقانوالحّد من  جتماعياال  

سنعمل من خبلل ىذا العمل عمى تبيان الوجو اآلخر لئلسبلم الشعبي الذي كثيرا ما وسم برديف            

في الفترة الحسينّية، ىؤالء  االجتماعيةتعّدد األعراق داخل الموحة حقيقة ك بلالجيل وصنو اليرطقة دون ربط ذ

. الرسولي من اإلسبلم اقتربتأو  ابتعدتالذين حمموا معيم ثقافتيم وأفكارىم تجّمت في ممارسات الوافدون   

اليائمة التي تتحصل عمييا والتي ساىمت في إدخال  االقتطاعاتذا شأن باعتبار  اقتصاديالعبت ىذه المؤسسات دورا 

يالة الحسينية لم تنغمس تماما في وىاد ّن اإلتاجية. بذلك يمكن اإلقرار أبعض الفئات والمجاالت في المنظومة اإلن

 التخّمف الفكري والحضاري بل أبقت عمى خيوط من التواصل مع الدين والمعرفة.
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سوف نسعى إلى التخّمص من الكتابة التاريخّية التي تصّور الحراك االجتماعي والثقافي والسياسي الذي عرفتو 

طار ثابت، إذ أّن الفعل التاريخي الواحد يمكن أن يجمع في رحمو زخما من  الببلد من خبلل رؤية سكونّية وا 

قاتم حضاري التناقضات، مّما يحّتم عمى الباحث االبتعاد عن التماثل الخّطي لمحدث التاريخي، ومنيا سحب مشيد 

 عمى كامل الفترة الحسينّية.

ّية من قبل نخبة الحاضرة أي ونكما أّن فئات اجتماعّية واسعة كانت عرضة لبلزدراء والنظرة الد          

وىو ما يستوجب إعادة فحص وتأّمل لمحياة االجتماعّية والثقافّية والسياسّية لسّكان البادية والقبائل والتي بقيت  ،البمدية

دون التعّرض  ،لمبايات الحسينّيين عن الباب العالي االستقبللية، كما تّم التركيز عمى النزعة من اإلبيام بمكان

دفعت األستانة إلى الجنوح إلى مراقبة فاعمة  ،محمد عمي باشا بمصر واستقبللالتجربة الوىابّية بالحجاز  لتداعيات

منتيا عمى األطراف الغربية من أوروبية بدأت تسعى حثيثا نحو ممارسة ىي استقطابلوالياتيا، وكذلك نشوء مراكز 

مبراطورّية العثمانّية.اإل  

الفئات  امتيازاتالسمطتين الرمزّية والزمنّية إلى إطالة أمد  انصيارى أدّ  االقتصاديفي المجال         

جيادا مستمّرا لمسكان لتحصيل أرزاقيم وخاّصة في دواخل الببلد التي أصبحت تتحّمل وزر اإلنتاج  ،المتنفذة وا 

أعضائيا دون  نتج بنفسيا ما يكفي لبقاءأن يإلى  ، وشاع نمط اإلنتاج المنزلي بحيث يتوق كّل مجتمعوالضرائب

.  تطوير االكتفاء الذاتي نحو التبادل  

لضرورة اإلصبلح واالقتداء  انتصرأّدت ىذه العوامل إلى بروز شق من الّدائرين في فمك الببلط          

 االستبدادين الحرّية وىو ما يحايث النمط خير الّدين أسيب في تعداد محاسالمصمح بالنموذج الغربي، وال غرو أّن 

. د، ويقطع مع الزعم أّن السمطان يستمّد سمطتو من السماءالسائ  

و العوامل  :2حيثيات نشوء اإلسبلم السياسي في تونس خبلل القرن ليذا البحث حول تدور اإلشكالية الكبرى 

سوف نعمل كذلك عمى تتبع مرامي اإلصبلح أكان وعيا بالحداثة أم الدين بالسياسة،   الختبلطالمساعدة و الكابحة 

أنتجت بعض اإلصبلحات وضعا جديدا في بنية السمطة  انييارة الحاكمة من أجل منع بقمن قبل الط احترازيجراء إ

مع واقع  االصطبلحاتوىنا يعن السؤال عن مدى تطابق النظام والوسائط التي يعتمد عمييا ومنيا المؤّسسة الدينّية، 

قع بديل أم أّن محاوالت التغيير أنتجت وضعا أكثر سوءا، وىل أّن ىذه اإلصبلحات كانت ترنو إلى خمق وا ،اإليالة

؟  ين عمى إقرار وتسويغ ىذا السموكدور رجال الد اقتصروىل   
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  91و  91خالل القرنيين  الفترة الحسينّية ة في المشهد الديني والسياسي فيقراء -أوال  

: منظومة الحكم -9  

بين الوراثة والتغمب  ،واالنحسار ذالتنفيمفة تراوحت بين حل مختعرفت منظومة الحكم خبلل الطور الحسيني مرا

التي مثمت في ىذا  ،ىي السمة الطاغية لؤلسرة الحسينية 1وبين االستبداد والعدل. لقد كان الحكم الخاضع "لييئة الواحد"

الغرب ومنيا تونس لم  أن العثمانيين في أوجاق. ما يمكن تسجيمو لمدولة السمطانية الخبلفية في اآلستانة امتداداالجانب 

إال  الكثيف بالعالم اإلسبلمي االتصالتبدأ نماذج الحكم الغربية في  يستنبطوا أي تصّور جديد لمحكم وتنظيم الدولة، فمم

، لذلك لم تطرح "نخبة السيف  مماليك المتأثرين بالحضارة الغربيةمع تولي المراديون الحكم و ىم من ال 28خبلل القرن

.  األزمة السياسية اشتدادمع  :2بيعة الحكم إاّل في القرنوالقمم" مسألة ط  

 ييدفعند تناولنا لنظام الحكم الحسيني وجب عمينا الحيطة من بعض األحكام التي أعاقت كل جيد       

الحسينيّون من عراقة  استفادتفّحص طبيعة الحكم ومدى تواصل الحكام مع السكان وحجم الشرعّية التي حازوىا، فقد ل

سمطة المركزّية في الببلد منذ عيد األغالبة حتى وفود األتراك، ولم تشيد ىذه المنظومات الحاكمة معارضة من قبل ال

.  السكان في شأن تولي الحكم أو البحث في ماىية شرعّيتيا، وانسحب ىذا األمر عمى األسرة الحسينّية  

الحكم خاضعا لكل  لذلك بقي ،بالسمطة الرتباطاومن تبعات من تقّمبات الحكم  ما يمكن مبلحظتو ىو خوف البدو

الفضاء المغربي أصبح في أغمبو تحت سيادة قوى غير محمّية في غياب قوى داخمّية  " ، ةخارجيمن العناصر التغمب 

. 2 " قادرة عمى تقديم البديل  

دى خضوع أو خروج كان مدى تطابق سياسة الحاكم مع مصالح ىذه المجموعة السكانّية أو تمك معيارا محّددا لم

عمى  االستحواذة من يقوم بدعوتو ويسانده في السكان عمى الحكم المركزي، لذلك وجد كل منشق داخل الببلد التونسيّ 

وعمي  2786، ومحمد باي بالكاف سنة 2785بجبل وسبلت سنة  اعتمادهالسمطة مثمما ىو حال أبو القاسم الشوك في 

. 2787باي بوسبلت سنة   

                                                                                                                                                        
1
تعرٌب وتقدٌم علً حرب، دار ،  "فً أصل العنف والدولة"، من مؤلف " أثرٌات العنف أو الحرب فً المجتمعات البدائٌة "كالستر )بٌار(،   

 . 7;، ص9;=5الحداثة للنشر والتوزٌع، بٌروت
2
 .1>5، ص9==5وبة، تونس ، منشورات كلٌة اآلداب بمن" مقدمات ووثائق فً تارٌخ المغرب العربً "، مؤلف جماعً   
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غالبّية السكان  انحاز بتدعيم أركان السمطة فكان أن بشؤون الحكم وال لبلىتماميّيأة " غير م األعراب ت ذىنّية "بد

رغم العداء المستحكم بين حكام  2816براىيم الشريف سنة إإلى عشي مصطفى صاحب الجزائر خبلل حربو مع 

.  البمدين  

فامتنع مصرا عمى  "، رغم إلحاح أىل الحّل والعقد ببلدرغم أّن المصادر تذكر أّن حسين بن عمي أبى توّلي أمر ال

  3 " عدم القبول فقال لو العمماء يجب عميك القبول السيما والحالة ىذه فأجاب دعوتيم ودخل معيم الحاضرة لقبول البيعة

وأىل الحل  ،سمطةيوحي ىذا األمر بالشرعّية المطمقة لحكم حسين والمكانة المتمّيزة التي يتمّتع بيا داخل لفيف ال        

المزايا ستصبح موضع شّك بعد خروج غالبية األعراب  والعقد واألىمّية الشخصّية التي قادتو إلى تولي الحكم، لكن ىذه

والحصر عميو في حربو ضّد جيش الجزائر، "وقد تبعو )جيش الجزائر( من جنس أىل الفساد والضرر ما يخرج عن العدو 

عميو من سفمة البادية واألطراف ما قدره  واجتمعفي األرض واهلل ال يجب المفسدين إلييم ممن يبغي الفساد  وانضاف

ف نمط ثّم واجو حسين بن عمي تمّرد الداي محمد خوجو األصفر وىو ما يعني دحض الزعم القائل باختبل 4أربعون ألفا".

في الرأي فصل طبيعة حكم ىذا الباي نشأ في البيئة السياسّية لممراديين، وبالتالي من الشطط حكم حسين بن عمي الذي 

عن أسبلفو من الحكام، فقد دفعت المعارضة المسّمحة التي انتيجيا عمي باشا حسين بن عمي إلى أن يصبح أكثر عسفا 

وقد أّكد القنصل الفرنسي  .5مع السكان Saint Gervais إلى أّن عنف الباي طال وزرائو وخواصو.  2844سنة    

وليو أمر الحكم عمى تمّرسو ومعرفتو بخفايا السمطة وعصبّية الترك وتطويع الدين اعتمد حسين بن عمي في ت

لتشريع توّجياتو مثل الرؤيا ومباركة الصالحين، أّما عمي باشا فقد مثل الحكم القائم عمى التغّمب واالستيبلء عنوة عمى 

مّما جمب لو سخط  –أبيو في قيادة األعراب  كان سميل قبيمة أوالد حسن وتقمب مع –الشرعّية وكان عنوان الحكم المحّمي 

أن يصمد أمام قّوة  6األتراك ومن تعّمق بركاب السمطة في فترة حسين بن عمي، ولم يقدر عالم البدو أو "فضاء البلدولة"

 شوكة األتراك وقدرتيم عمى مواجية طموح عمي باشا. 

                                                                                                                                                        
3
ٌّة، الدار العربٌة "إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان"ابن أبً الضٌاف )أحمد(،    ، تحقٌق لجنة من وزراء الشؤون الثقاف

 . 8>، ص1، الجزء1115للكتاب، تونس
4
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 . >5ص
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ذا كانت المصادر التاريخّية قد أجمعت عمى الطابع ال       قسري والعنيف لحكم عمي باشا في مقابل حكم وا 

، فيذه األحكام من شأنيا أن تسقط الفرع الباشي من تاريخ األسرة 7حسين بن عمي وتماىي حكمو بين الزمني والرمزي

 الحسينية الفتقاره لمشرعّية ىذه اآلراء تحتاج إلى فرز ومراجعة. 

ثّم وقع  2888باي سنة و البيعة في فترة حكم والده عميالشكل الثالث لمحكم كان مع حمودة باشا الذي انعقدت ل

، ىذا النمط الخاضع لوصّية الحاكم عوض التوريث حسب السن داخل األسرة والذي كان 2893ماي  42تأكيد البيعة في 

 باستثناء فترة –يعطي لمحمود باي ابن محمد باي أحقّية تولي العرش، بدأت مع حمودة باشا فترة جديدة من الحكم 

فنظام الحكم عرف شرعّية جاىزة،  -االضطرابات التي أعقبت وفاتو ومقتل أخيو عثمان واستيبلء محمود باي عمى الحكم

لعب "العمماء والصمحاء" دورا ميّما في تأكيد ىذه الشرعّية من خبلل تطويع السكان بالحض عمى عدم نقض البيعة 

وسيتأّكد دور المؤّسسة الدينّية خبلل  -حتى الجائرة منيا –البايات الشرعي، كما بّرر الفقياء سياسة والخروج عن الحكم 

. :296الشكل الثالث من الحكم والذي برز مع توّلي محّمد الصادق باي حكم الببلد سنة   

النزوع نحو االستبداد واالنصراف عن الّنيج التحديثي وتركو دواليب  -مع ىذا الباي–سيعرف نمط الحكم         

دة الخواصو، "امتاز بالخمول الذىني والميل إلى الترف دون حدود وىو مّتيم بضعف خمقو الّديني، بسبب انقياده الحكم لفائ

  8ليواه، ولمن يجمب ىل وسائل الميو، حتى وقع أسيرا لبعض وزرائو الذين وفروا لو ما يطمب لكي يبقى بعيدا عن الحكم".

أثرا بسياستيما عمى وضع  -دار وخير الدينمصطفى خزن –ين يمكن اإلقرار أن ىذه الفترة عرفت سيطرة شخصّيت

دار جعل ة لمسكان، فمصطفى خزناإليالة االقتصادي والسياسي وساىما كل منيما في تعميق األزمة الحضارّية والمعيشيّ 

عمى الّسكان، فقد رمى إلى إصبلح النظام من خبلل التشديد والتضييق  نظام الحكم أكثر عسفا وجورا أّما خمفو خير الدين

 كان نتائج ىذه السياسات تعميق الشرخ بين منظومة الحكم وغالبّية السكان. 

تشابيت منظومات الحكم في الفترة الحسينّية وبدت الفوارق طفيفة في سياسة البايات إذ مال أغمب الحكام إلى 

ة.السمطة الشمولّية وارتكزت عمى سطوة العسكر والرافعة الدينّية لتأكيد الّشرعيّ   
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: عالقة الديني بالسياسي -2  

وك السياسي، وأضحى من العسير فرز ال ريب أّن الّنص والموروث الديني قد وقع توظيفو في تأكيد شرعّية السم

السياسي عن الديني، وشاعت عن البمدان اإلسبلمية فكرة التداخل الّشديد بين الّرمزي والزمني، وأّن الممك يحمل في ذاتو 

9الفيزيائي والّسياسي والرمزي. ثبلثة مكّونات  

تمّكنت السمطة السياسّية من مخزنة المؤّسسة الدينّية بعد مسار طويل من التحّوالت منذ دولة النبي إلى السمطنة 

العثمانّية، وقد اغتنم الحكام السياسّيون غياب مرجعّية دينّية محّددة بشأن الّسمطة الزمنّية لكسب دعم الفقياء، ورغم الّرأي 

أو السياسي" ليس ليم نفوذ كاف لمحسم في عممّية اختيار الشخص  الشأنلقائل بمحدودّية مشاركة "أىل الحّل والعقد" في "ا

، فإّن السمطة السياسّية كانت تقوم 10األسرة الحاكمة ومع ذلك فإّنيم يمارسون تأثيرا قوّيا عمى الطبيعة العاّمة لممجتمع"

ألثر الديني، األّمة وىي كيان ذو جوىر ديني يرتبط أعضاؤه بإخاء روحي يحميو بضوابط دينّية ووفق شروط حّددىا ا

. الواقع أّن عبلقة السياسي الديني مثمت انعكاسا لموضع العام لؤلّمة أو الّدولة فكّمما تدىورت حالة 11ويغذيو الخميفة

مر احتجاجي وذلك بوضع المعارضة السكان كمما زاد التصاق القصر بالجامع وذلك لحماية الشرعية السياسية من كل ع

 السياسية في خانة الفساد والفتنة والكفر. 

طرحت ىذه العبلقة بقّوة في أوروبا من قبل المثقفين والمحدثين، فبعد فترة من النزاع بين الممكية والكنيسة أّدى إلى 

 12رّية عمى العقيدة المسيحّيةتشريع قوانين تحّدد مجال عمل كل مؤّسسة، فساىم عصر النيضة في إحداث تغييرات جذ

وبالتالي مراجعة دور الكنيسة في حياة الشعوب وخاّصة الفكر البروتستانتي الذي كان عمبل مذيبا لبدييّيات وذىنّية الفكر 

القروسطي، في حين ينسب البعض اآلخر فصل الدين عن الّدولة إلى العقبلنّية التي تساىم في تقويض ىيمنة الكنيسة 

13لسياسي واألخبلقي.عمى الفكر ا  

أحدثت جممة التحّوالت السياسية والفكرية والدينية واقعا جديدا سرعان ما بدأ يمقي بتداعياتو عمى الفكر اإلسبلمي 

بعض المجّددين المتأثرين بالنزعة الميبرالية في طرح أسئمة في عبلقة الدين بالسياسة.ليبدأ   
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11

ٌّة للنشر، الطبعة األولى، بٌروت"نافذة على اإلسالم"أركون )محّمد(،     .91، ص1==5، ترجمة صٌاح الجهٌم، دار عط
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ديني عمى الشاكمة التي أّبد عمييا والتضييق في مجال االجتياد سعى جانب من الفقياء إلى التمّسك بالموروث ال

لدرء البدع، خاّصة أن تحالف القائمين عمى الّدين مع الّسمطان وفر ليا امتيازات اجتماعّية ومالّية دفعيا إلى أن تحاول 

طرح أّي سؤال لو  في وجو قفالحفاظ "عمى ىذا الوضع القائم والمانع ألّنو يطيل من أمد ىذه االمتيازات وبالتالي فيي ت

، ورغم ىذه النزعة المحافظة فقد تعالت األصوات المطالبة باإلصبلح،"لقد قامت المؤسسة الدينّية العثمانية 14معنى

 " ولمرحمة طويمة من الزمن بدور حماية االستبداد السمطاني وصوال إلى تأسيس قطاع من االستبداد في المجتمع والدولة
15.  

الفكرية تستيدف إسقاط درع الدين الذي ارتكب باسمو السبلطين والحكام أشنع أنواع الطغيان كانت السجاالت 

وأّدى إلى حالة من الكساد الفكري الناتج عن ىيمنة الرؤية الجامدة "ألىل الحل والعقد" والتي كّرست التخّمف واالستبداد 

دة الغير عربية "مّمن دخموا اإلسبلم بأبدانيم دون أن ينفد الواقع المترّدي إلى النخب القائنتيجة محّمد عبده الذي حاربو 

.16 منو شيء إلى وجدانيم"  

مجال اإلمبراطورية ولكن عبلقة  اجتاحتلم تسمم اإليالة الحسينية من موجات اإلصبلح والتحديث التي         

ذلك أّن الّدعوة إلى اإلصبلح عن باقي الكيانات العثمانية،  اختمفتببعض الخصائص التي  امتازتالديني بالسياسي 

وىو  االستبدادصمتوا عن ارتداد السمطة إلى  انطمقت من داخل المؤّسسة السياسية وبارك العمماء والفقياء ىذا التوّجو، ثمّ 

؟ الحسينية ما يدفعنا إلى التساؤل عن ماىية عبلقة السياسي بالديني في اإليالة   

ة لمفقيو والعالم ابن اآلبار عن خطة اإلنشاء والعبلمة "لسوء خمقو شيدت الحقبة الحفصية عزل السمطة السياسي

قدامو عمى التعميم في كتب لم يؤمر بالتعميم فييا ، وخبلل وفود :236ثم قتمو من قبل السمطان المستنصر سنة  17وا 

د أوقات الصموات األتراك إلى الببلد التونسية كان قسما من البدو يجيمون بعض أحكام اإلسبلم، "كان بعضيم يعرف عد

18وغيرىا من الفروض العينية وكأني بإثميم يتحّمل بو من يعمل حاليم وال يرشدىم".  
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عراب" وعمى ما فيو من فإذا كان ابن اآلبار من الفقياء الممتصقين بالركب السمطاني فإّن اإلسبلم السطحي "لؤل

اإلسبلم الشعبي من خبلل التحالف مع رجال الزوايا تجن وتحقير ليؤالء السكان فإّنو فتح الباب أمام السمطة الستثمار 

19والطرق الصوفية، وتواصمت تبعية الفقياء والصمحاء لمقصر خبلل الحقبة المرادّية وبشكل أكثر خضوعا.  

سقنا ىذه األمثمة لّداللة عمى أن األسرة الحسينّية ورثت بيئة فكرّية تقوم عمى انصيار الحياة الفكرّية والدينّية       

ي المؤّسسة السياسّية التي كانت تمسك بخيوط المنظومة الثقافّية والدينّية لممجتمع، كما أّن األنظمة ذاتيا كانت إفرازا ف

ليذا الواقع الذىني الذي خمط بين الفكر الرمزي الديني أي اإلخضاع، فبل غرو أن يدفع حمودة باشا الشيخ المالكي أبو 

بية المنادية باالجتياد، وال عجب أّن قرار أحمد باي بتحريم الرق والعبودّية حفص عمر إلى دحض دعوة الحركة الوىا

، ومن المفارقة 20جوبو بمعارضة من قبل أعيان الببلد وتجار الرقيق وبعض عمماء الدين بدعوى مخالفتو لمنّص القرآني

نخرطا في الذىنّية الطرقّية.أّن أحمد باي أحد دعاة اإلصبلح والمتأثر بعظمة الحضارة المادّية الفرنسّية كان م  

كان الفقياء يصطفون وراء أنظمة الحكم في األخذ واالقتباس عن مظاىر الرقي األوروبي، ولكن دون التطّرق إلى 

الحكم الشمولي لمبايات وكان االنتصار لمحمد الصادق باي عندما عّدل عن مواصمة نيج التحديث تأكيدا أّن المؤسسة 

تواء الّدين واستخدامو كأحد وسائطيا. السياسّية تمّكنت من اح  

حافظ مختمف الحكام الحسينيون عمى إقحام رجال الدين داخل المؤسسة السياسية فأصبح الدين أداة من       

يمان المذىب السّني  أدوات التنفذ وأحد وسائط السمطة لتأكيد شرعّيتيا. كانت الوحدة المذىبّية ألغمب سكان اإليالة وا 

الرعّية وراء الراعي والمكاسب التي يجنييا الفقيو جّراء تحالف مع السمطان دافعا لمخزنة العمماء بضرورة تراص 

 والصمحاء. 

تداعيات انصهار الديني والسياسي والسعي إلى اإلصالح:  -ثانيا  

تأثير انصهار الديني والسياسي:  -9  

لعبلقات بين "المؤمنين" فإّنو لم يحسم بصفة لئن تعّرض الدين اإلسبلمي إلى الجانب المعيشي في المعامبلت وا

 قاطعة نمط الحكم الواجب أتباعو، ومارس "السمف الصالح" منظومات متعّددة من الحكم. 
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 . 8;، ص1زء، الجنفس المصدر"اإلتحاف..."،  ابن أبً ضٌاف )أحمد(،  
20

، مركز النشر الجامعً ودار سٌراس للنشر، ، لماذا فشلت بمصر وتونس ونجحت بالٌابان"91"النهضة الحدٌثة فً القرنالمحجوبً )علً(،   
 .1=، ص1==5تونس
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معايير الحكم، "الخميفة يمثل الدين والدنيا ألّنو ليس  تعّددت اآلراء بشأن مدى ارتباط الّديني بالسياسة وتحديد

كان غياب حد  21مطمق التصّرف بل ىو فرد ضمن إطار الّدستور العاّم الذي يقوم عمى ركيزتين ىما القرآن والسنة"

الدين فاصل بين المؤسسة السياسية وتشريعات الدين يشحذ ىذا الخمط وااللتباس، ذلك أن السمطان بدوره خاضع لنواميس 

، برزت في الشرق رؤية المستبد العادل كإجراء توفيقي 22"الدين يتسمل إلى قمب ظواىر اجتماعية ذات مضامين مختمفة"

 من قبل الفقياء بين محّددات ونواميس البلىوتي وبين التزاميم تجاه مؤسسة الدولة السمطانية. 

الّدين واإلخضاع حينا آخر كما أّن الوحدة وفي تونس لم تجد األنظمة السياسية عنتا في التحالف حينا مع 

المذىبّية لغالبّية سكان اإليالة مثل خصوصية تونسية عبلوة عمى عدم قيام كيانات مذىبّية تيوقراطّية سمح بوجود انسجام 

كان، مما بين قطبي الّسمطة والمجتمع. وعكس الوحدة العقدّية لغالبّية المجتمع التونسي فقد تباينت األصول العربّية لمسّ 

جعل قيادة المجتمع تستمزم التحالف بين بعض األعراق لتكوين سمطة قادرة عمى ممارسة نفوذىا عمى كل الطيف 

 االجتماعي. 

تأكد التحالف بين ممثمي الدين وأصحاب السمطان من خبلل وصف عممّيات اإلغارة البحرّية أو القرصنة بالجياد 

قد ثبتت تحالفيا مع السمطة  -الخاضعة لسمطة العمماء–مسيحي، وكانت المدن البحري في بيئة مفعمة بالعداء لآلخر ال

المركزية في محيط بدوي يّتسم بالعداء لبلستقرار والمستقرين، وأكد العمماء والفقياء تبلزم أحكام الدين مع طاعة "أولي 

 األمر". 

ذا كان اإلسبلم الّرسمي قد سمح بترسيخ  بثت األسرة الحسينية القضاة في أغمب المدن كشكل من أشكال التنفذ وا 

فإّن نظام الحكم سيعرف وضعية مغايرة في البوادي والمجاالت  -لتقاطع المصالح ووحدة العرق –شرعّية الحكم الحسيني 

 القصية حيث يكاد ينعدم تأثير الفقياء والعمماء. 

ية األعراب، أم أّن األمر يحتاج فيل يعزى ضعف حضور الدين النقي لدى القبائل إلى إشكالية األسممة السطح

 إلى مزيد البحث حول عبلقة ىؤالء السكان بمفيف الّسمطة؟ 

 -الديني والسياسي–تعّرضت العناصر الدنيا عامة والبربر خاصة إلى التيميش والتحقير في الخطاب الرسمي 

قترنت )البداوة( منذ ابن خمدون وبقيت عمى ىامش الحدث السياسي، بل وصل الحال مرارا إلى التشكيك في إسبلميم، "ا
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الحٌاة، بٌروت، ، نقد وتعلٌق ممدوح حقً، مكتبة "اإلسالم وأصول الحكم بحث فً الخالفة والحكومة فً اإلسالم"عبد الرزاق )علً(،   
 . :1ص
22

 . ;:5، ص1>=5، دار الحداثة، بٌروت"الحركات السٌاسٌة الدٌنٌة أو التمهٌد للدولة"شرارة )وضاح(،   
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، الواقع أّن مياجمة السكان المحميين ترافقت مع قدوم العرب في بدايات "الفتح" 23اقترانا نيائيا بأفكار العنف والتوحش"

وتواصمت مع أغمب األنظمة الحاكمة فنزع صفة اإلسبلم عن ىؤالء السكان من شأنو أن يسوغ لمحاكم السياسي مصادرة 

تحّكم في رقابيم وتطويعيم بالحديد والنار.أراضييم وال  

كان الحّط من قيمة العنصر المحمي وخاصة البربر لقد انطمق ألسباب سياسّية وبتعمة دينية إذ أّن حّدة شكيمة 

البربر واألعراب وتمّردىم عمى المسممين والّشخصية الحضارّية التي حافظ عمييا ىؤالء السكان جعمت السمطة السياسية 

لى الحقل الرمزي لتسوغ الفتك بالمعارضين باستغبلل تحالفيا مع عمماء الّدين. تيرع إ  

تواصل العمل بفرز السكان بين فئة طّيعة ىادئة وأخرى مضطربة مشاغبة خبلل الفترة الحسينية وأفرز التحالف 

ساد كل من يخرج عن إطار بين المؤسسة السياسية والدينية بروز نعوت تجمع بين المعجم السياسي والديني وتّتيم بالف

الجماعة ويمتنع عن االستجابة لتوّجيات الباي رأس السمطة السياسية و"خميفة اهلل في األرض المفوض شرعا لردع أىل 

24الفساد".  

كان تواتر االحتجاج أحد عبلمات مرور ممثمي اإلسبلم الرسمي إلى طور الّصمت وتطويع الدين لفائدة السياسي، 

ممارسة االستبداد واالنحراف عن تعاليم الدين ل لّرقابة الدينّية عمى البايات كان سببافقياء عن ممارسة اذلك أّن اعتزال ال

ولم يقتصر حضور  25واستغبلل الفقياء لمفتك ببعض الّسكان، "تدين المجتمع أصبح مادة سياسّية كالوالء والخضوع"

اء كانوا ال يتوانون عن مباركة من ينقمب عمى السمطة "يحذر تسويغ سموك الّسمط بل إن الفقيإلى مجّرد المؤسسة الدينية 

الفقيو من الخروج عن السمطان فوق الفتنة ما إن يصبح الخارج المغامر سمطانا وقد يكسر النصيحة أو يتجاوزه حتى 

يحاءاتيا ومحتميا بمعانييا المعمنة والمضمرة" مستظبليصبح بدوره   2846نسية بين . وقد لبثت الببلد التو 26بدالالتيا وا 

في إطار حكم ذو قطبين، الخميفة األول وىو حسين بن عمي في القيروان ويمثل الشرعية المستباحة أما الحاكم  2851و

الثاني فيو عمي باشا صاحب الشرعية البديمة والذي استحوذ عمى الحاضرة مركز الثقل السياسي، حدث ىذا الشرخ دون 

ختبلف وتعّدد الشرعّيات الحاكمة". قدرة "رجال الّدين" عمى حسم ىذا اال  
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، ترجمة المنجً الصٌادي، دار الطلٌعة للطباعة والنشر، الطبعة األولى، "الشخصٌة العربٌة اإلسالمٌة والمصٌر العربً"جعٌط )هشام(،   
 . >5، ص8>=5بٌروت

24
"تقدٌم محمد الهادي الشرٌف،  9587-9078"الفساد وردعه، الردع المالً وأشكال المقاومة والصراع بالبالد التونسٌة بن طاهر )جمال(:   

 . >51، ص9==5منشورات كلٌة اآلداب منوبة، تونس
25

 . 55، صنفس المرجعكوثرانً )وجٌه(: "الفقٌه والسلطان"،   
26

 . 58، صالمرجع نفسه  
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دفع تأرجح المجبّلت القبمية في تبعيتيا لمحكم المركزي أجيزة السمطة إلى االىتمام بالزوايا والقائمين        

لذلك نجد تواتر الزوايا في منطقة اليمامة لكبح جماع ىؤالء  -رغم مظاىر اليرطقة واالنحراف عن اإلسبلم النقي–عمييا 

ي معارضتيم لبعض سياسات الحكم الحسيني، وكانت المحمة دائمة الرعاية بممثمي اإلسبلم الشعبي من خبلل السكان ف

لقاء خدمة السمطة وجر أتباعيا إلى مواالت الببلط الحسيني.  27تقديم اليدايا والعطاءات  

ي خمق بيئة فكرية وذىنية كان تعاون الحكم السياسي مع اإلسبلم الشعبي في المجاالت القبمية قد ساىم ف        

تنزع نحو الجمود والسكون المعرفي ومنع السكان من الولوج إلى جوىر الدين خوفا من الوثوب عمى السمطة عند انحرافيا 

2:73.28عن ضوابط الشرع، لذا لم تطبق الشرعية اإلسبلمية في منطقة القبائل الجزائرية إال بعد   

ي ترسيخ فراغ فكري عميق في شخصية القبمي فإّنيا وفقت في تنظيم لئن ساىمت الزوايا والطريقة الصوفية ف

 الحياة اليومية لمقبائل من خبلل اإلشراف عمى العرف لتمك المنظومة الحضارية الجامعة بين اليوية المحمية والدين. 

  والسعي نحو اإلصالح:الديني الركود  -3

والفكر ار طويل لمتجاذب بين الفكر اإلصبلحي كانت اإلصبلحات التي عرفتيا أوروبا الغربية خبلصة مس

المشدود إلى االمتيازات فكانت العممانية التي تمكنت من القطع مع مشكبلت التعصب الفكري والديني والحد من الطبقية 

طبلق الفكر مع عقال الدين وسطوة الحكم، ورفع السمطة السياسية يدىا عن بعض الجوانب المعيشية  االجتماعية وا 

أصبح التطّور  30وتوحدت أوروبا من أجل الييمنة عمى بقية المجاالت وتقويم "بربرية" سكان شمال إفريقيا 29نيةالسكا

 الغربي مثاال لبقية الشعوب التي عممت أن تحذو حذوىم ومنيا البمدان اإلسبلمية. 

وآخر إسبلمي يزداد كانت اإلصبلحات بمثابة رّدة فعل عمى اّتساع الشرخ بين عالم أوروبي متمّدن          

تخّمفا، تمقفت النخب زمام مبادرة التحديث واّتجيت اىتمامات المصمحين نحو المؤّسسة السياسية، فبرزت رؤية المستبد 

( وعبد الرحمان الكواكبي 2:16-2959العادل إذ نادى كوكبة من الذين اعتنقوا اآلراء الميبرالية مثل محمد عبد )

( بضرورة بناء دولة حديثة عمى غرار الّنمط الغربي.2:33-2988( وفرح أنطوان )2965-2:13)  

تطّورت بعض المفاىيم في خضم تغيير رؤية اإلسبلم السياسي فخرجت كممة الحرية من مجّرد نقيض العبودية 

ى الحكم والجبر إلى نقيض االستبداد والطغيان، ورغم أّن ىذه اإلصبلحات لم تقّوض البنية الفكرّية والسياسّية القائمة عم
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 . 511 ، ص نفس المرجع"، ......مقّدمات ووثائق فً المغرب العربً الحدٌث"جماعً مؤلف   

28
 . ;=، نفس المرجع، ص"نافذة على اإلسالم"أركون )محمد(:   

29
  Jeannin.P. L’Europe du nord ouest et du nord. Presse universitaire de la France. 1

ère
 édition paris 1969. p257.  

30
 Le père dan. Histoire de la Barbarie et des Corsaires. Paris 1837. pp4-5.  
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الّدستوري والّدين الباىت التكراري فإنيا المست أسباب الوىن الذي أصاب األّمة اإلسبلمية وخاّصة في ما يخّص عبلقة 

 الفقيو بالسمطة. 

كانت اإليالة التونسية أولى المجاالت التي نادت باإلصبلح لقربيا الجغرافي من أوروبا وقدم عيد اتصاليا        

المشرق الذي تزعم المنيج اإلصبلحي فيو نخبة من المثقفين ففي اإليالة الحسينية كانت السمطة بيذه القوى، وعكس 

عمل حمودة باشا عمى تثبيت بعض األعراب مثل أوالد سعيد باقتطاعيم ألراضي بالنفيضة ولفيفيا من شعار التحديث. 

بسياسة الجزر والّردع، لذلك كان انتصار لدفع االستقرار واإلنتاج عوض االقتصار عمى التعامل مع جزء من السكان 

إفرازا لمفكر اإلصبلحي الذي آمن بو ىذا الباي والتي جعمت السكان يمتفون  2918حمودة باشا عمى دايات الجزائر سنة 

31حولو.  

الفكر اإلصبلحي في تونس ولد مشوىا إذ أّن لفيف السمطة اقتصر عمى المراوحة بين فرض تشريعات ال  -

قع السكان كالضرائب وبين النزوع إلى حماية امتيازاتيم، ففي الوقت الذي كان معظم السكان يعانون من تتماشى مع وا

عن استحداث ضرائب جديدة مثل "دفع ضريبة منحة الصباط بدعوى أّن الحذاء  اج كان أعوان البايميك ال يتوانىاالحتي

قطبي السمطة والمجتمع عمى من يتحّمل وزر وعواقب فأصبح ىناك صراعا جمّيا بين  32يبمى عند قيام الموظف لميامو"

 التدىور االقتصادي لئليالة دون العمل عمى معالجة أسباب ىذا االنحطاط. 

طغيان الطابع الشخصي لئلصبلحات إذ أن كل سمطة كانت تقطع مع إنجازات من سبقيا، فإذا كان أحمد باي  -

ىذا الرأي وانصرف إلى استحداث قوانين وتشريعات تكفل تنظيم قد آمن بضرورة إصبلح الجيش فإّن محمد باي عدل عن 

 الدولة مثل قانون عيد األمان الذي تبلشى باعتبلء محمد الصادق باي العرش. 

النخبة التي حممت لواء التحديث، عممت عمى صون العرش الحسيني من االضطرابات وزيادة تيميش وتفقير  -

خّماسة التي تضّررت من "إصبلحات خير الدين" كيف يمكن لخير الدين أن الجزء األعم من السكان، مثل شريحة ال

وال  33مّرة":4مّرة وكممة عدل 59يحول ىؤالء الخماسة إلى أشباه عبيد وىو الذي رّدد في كتابة أقوم المسالك كممة حرية 
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 . >;، صنفس المرجع المحجوبً )علً(، "النهضة الحدٌثة..."،  
32

 . 577، صنفسه المرجع   
33

تونس "المغٌبون فً تارٌخ من مؤلف جماعً: "9508-9589"مهنة الخامسة، تونس بٌت التشرٌع والواقع التٌمومً )الهادي(،   
 . 1=، ص7==5، تنسٌق الهادي التٌمومً، بٌت الحكمة، تونس االجتماعً"
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، "إّن خير الدين مع ومصطفى خزندار رغم الفارق في ىدف كبلىماأدل عمى ذلك من التوافق بين سياسة خير الدين 

34شجبو أحيانا لمسياسة المتبعة من مصطفى خزندار لم يعاكس قط صيره في الواقع".  

عدم طرح إشكالية عبلقة "العمماء والصمحاء" مع منظومة الحكم الحسيني، فقد بقي ىامش اإلصبلح السياسي  -

ن إلى المحافظة عمى امتيازاتيم أكثر من ضيقا وخاضعا إلرادة الباي زيادة عمى أن بعض ممثمي الدين كانوا يميمو 

اقتناعيم بحتمية اإلصبلح "البورجوازية الدينية والعقارية بحاضرة تونس التي كانت أقل حركة من األرستقراطية الحسينية 

35الحاكمة".  

ةـــالخاتم  

ارا لمتفرعات التي إلى مزيد التمحيص والتنقيب اعتب الدين بالسياسة أو الفقيو والسمطانيحتاج البحث في عبلقة 

 يحدىا ىذا الموضوع واألسئمة الشائكة التي يخمفيا. 

عرفت الببلد التونسية غمبة السياسي دون أن يعني ذلك تغيبا كميا لمثمي الدين وكانت ليم الكممة الفصل في 

وخاصة الجانب  المعامبلت واألحكام وحتى معارضة سياسات الحكام، فقد عرف عيد عمي باشا جداال بينو وبين العمماء

العنيف في حكمو وىو ما يعني المكانة المميزة لمفقياء في ببلط عمي باشا ومناخ الحرية الذي أرساه ىذا الباي عكس ما 

 ذىبت إليو متون اإلخباريين من الطابع القسري. 

عرضة لعديد ال يمكن فصل منظومة الحكم عن البيئة الذىنية والفكرية السائدة في اإليالة، فقد كانت الببلد 

األخطار الداخمية والخارجّية وىو ما يستمزم وجود نظام حكم قوي قادر عمى مجابية ىذه التحّديات، فقد كانت أوروبا 

الصاعدة تمارس ضغطا تجاريا وسياسيا وحتى عسكريا وكانت الجزائر دائمة التوثب لمتدخل في شأن الببلط وكان الحكام 

من إعادة اإليالة إلى اإلشراف النيائي المباشر، دفعت ىذه  -:2بلل القرنوخاصة خ –الحسينيون يتوجسون خيفة 

العوامل منظومة الحكم إلى االلتجاء إلى الدين لتبرير سموكيا ودرء ىذه األخطار خاصة أّن الوضع الداخمي كان ال 

بعية بقي دون المأمول أغمب القبائل سمطة البايات فإّن تفعيل ىذه التيختمف كثيرا عن الخطر الخارجي فمئن قبمت 

 وخاصة فيما يتعّمق باالستجابة لممطالب الضريبية لمبايميك. 

                                                                                                                                                        
34

، >>=5ترجمة البشٌر بن سالمة، دار سحنون للنشر والتوزٌع، تونس  "9559-958"خٌر الدٌن والبالد التونسٌة فان كرٌكٌر )جٌرار(،   
 . 511ص
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ترجمة المنجً الصٌادي، درا الطلٌعة للطباعة والنشر، الطبعة األولى، ، "الشخصٌة العربٌة اإلسالمٌة والمصٌر العربً"جعٌط )هشام(   
 . >5، ص8>=5بٌروت 
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كان تاريخ الحكم في الببلد اإلسبلمية عامة ذو طبيعة خاصة ذلك أّنو نظام قبمي لحقتو بعض التغييرات ولكنو لم 

 يصل بعد إلى نظام الدولة.

 تونسية كانت خبلصة مراحل تاريخيةتداعياتيا عمى الببلد الكما أّن اإلصبلحات التي عرفتيا أوروبا والتي ألقت ب

من التحّوالت حتى وصمت أوروبا إلى النظام السياسي الذي كان مرآة لمواقع الفكري واالجتماعي واالقتصادي، ىذه 

ونسي، كما أّن التحّوالت لم تعارضيا الببلد التونسية وىو ما جعل اإلصبلح محايثا لمبيئة الفكرية والدينية لممجتمع الت

إيمان النخبة الدائرة في فمك السمطة باإلصبلح لم يستيدف كل نواحي اإلنسان في ذلك العصر بل كان تحت وطأة 

، كما أن اإلصبلحات لم تكن وليدة الشخصية الذىنية لممجتمع التونسي ولم تنطمق من رحم  االنييار وفقدان االمتيازات

 ا أّدت إلى بروز نخبة متأثرة بالفكر األوروبي ستقود العمل السياسي في فترة الحقة. واقعو لذلك كانت سريعة الزوال ولكني

 المصادر و المراجع
، تعرٌب  "فً أصل العنف والدولة"، من مؤلف " أثرٌات العنف أو الحرب فً المجتمعات البدائٌة "كالستر )بٌار(، 

 . 9;=5 ، بٌروت ، دار الحداثة للنشر والتوزٌع وتقدٌم علً حرب

، ترجمة المنجً الصٌادي، درا الطلٌعة للطباعة والنشر، "الشخصٌة العربٌة اإلسالمٌة والمصٌر العربً"جعٌط )هشام( 

 .   8>=5الطبعة األولى، بٌروت 

  .9==5، منشورات كلٌة اآلداب بمنوبة، تونس " مقدمات ووثائق فً تارٌخ المغرب العربً "مؤلف جماعً ، 

، تحقٌق لجنة من وزراء الشؤون "إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان"، ابن أبً الضٌاف )أحمد(

ٌّة، الدار العربٌة للكتاب، تونس  . 1، الجزء1115الثقاف

ٌّة )محمد بن محمد( المعروف بالوزٌر السّراج،   ٌّة"األندلس ٌّة فً األخبار التونس ، تحقٌق محمد الحبٌب "الحلل السندس

 .1;=5هٌلة، تونس

، تقدٌم عبد الجلٌل التمٌمً، مؤسسة "9551-9581"الجٌش التونسً فً عهد محّمد الصادق باي بنبلغٌث )الشٌبانً(، 

 . 9==5التمٌمً للبحث العلمً والمعلومات وكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بصفاقس، الطبعة األولى، تونس

ٌّة فً كلنٌر )إرنست(،    ٌّة والوظٌفة الدٌن ٌّة""السلطة السٌاس ، "األنتروبولوجٌا والتارٌخ"من مؤلّف  بوادي المغرب

 . >>=5ترجمة عبد األحد السبتً وعبد اللطٌف الفلق، دار توٌقال للنشر، الطبعة األولى، المغرب

ٌّة للنشر، الطبعة األولى، بٌروت"نافذة على اإلسالم"أركون )محّمد(،     .1==5، ترجمة صٌاح الجهٌم، دار عط

 . >==5، تونس 1>5، عدد 5:، السنة مجلة إٌبال"الجذور الوسٌطة للدولة الحدٌثة ببالد المغرب"، عٌسى )لطفً(،   

، تقدٌم عبد الجلٌل التمٌمً، مؤسسة "9551-9581"الجٌش التونسً فً عهد محّمد الصادق باي بنبلغٌث )الشٌبانً(، 

 . 9==5صفاقس، الطبعة األولى، تونسالتمٌمً للبحث العلمً والمعلومات وكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ب

ٌّة"كلنٌر )إرنست(،    ٌّة فً بوادي المغرب ٌّة والوظٌفة الدٌن ، "األنتروبولوجٌا والتارٌخ"من مؤلّف  "السلطة السٌاس

 . >>=5ترجمة عبد األحد السبتً وعبد اللطٌف الفلق، دار توٌقال للنشر، الطبعة األولى، المغرب

ٌّة للنشر، الطبعة األولى، بٌروتاإلسالم""نافذة على أركون )محّمد(،   .1==5، ترجمة صٌاح الجهٌم، دار عط
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 .8>=5، سنة 1>، عدد"مجلة عالم لمعرفة"تشكٌل العقل الحدٌث"، ترجمة شوقً جالل، "كرٌن )برٌنتون(، 

، المعرفة مجلة عالمكافٌن )راٌنً(، "الغرب والعالم"، ترجمة عبد الوّهاب المسٌري وهدى عبد المسٌح الحجازي، 

 .  :>=5، جانفً، ;>عدد

ٌّة"أركون )محمد(،     .;>=5، ترجمة هاشم صالح، مركز اإلنماء القومً، لبنان"الفكر اإلسالمً: قراءة علم

ٌّة"كوترانً )وجٌه(،    ، دار "الفقٌه والسلطان: جدلٌة الدٌن والسٌاسة فً إٌران الصفوٌة التاجارٌة والدولة العثمان

 . 1115لنشر، الطبعة الثانٌة، بٌروتالطلٌعة للطباعة وا

 .11=5، الطبعة الثالثة، القاهرة"اإلسالم والنصرانٌة"عبده )محمد(،  

ٌّة"الزركشً )أبو عبد هللا محمد(،   .:==5، تحقٌق محمد ماضور، تونس"تارٌخ الدولتٌن الموحدتٌن والحفص

، تحقٌق علً الشنوفً وعبد "األمطار واألقطار""القطر التونسً فً صفوة االعتبار بمستودع الخامس )محمد بٌرم(،   

 . =>=5الحفٌظ منصور ورٌاض المرزقً، بٌت الحكمة، الطبعة األولى، تونس

، مركز النشر ، لماذا فشلت بمصر وتونس ونجحت بالٌابان"91"النهضة الحدٌثة فً القرنالمحجوبً )علً(،     

 .1==5الجامعً ودار سٌراس للنشر، تونس

، نقد وتعلٌق ممدوح حقً، مكتبة "اإلسالم وأصول الحكم بحث فً الخالفة والحكومة فً اإلسالم"لً(، عبد الرزاق )ع

 .  الحٌاة، بٌروت

 . 1>=5، دار الحداثة، بٌروت"الحركات السٌاسٌة الدٌنٌة أو التمهٌد للدولة"شرارة )وضاح(،   

جمة المنجً الصٌادي، دار الطلٌعة للطباعة ، تر"الشخصٌة العربٌة اإلسالمٌة والمصٌر العربً"جعٌط )هشام(،   

 . 8>=5والنشر، الطبعة األولى، بٌروت

"تقدٌم  9587-9078"الفساد وردعه، الردع المالً وأشكال المقاومة والصراع بالبالد التونسٌة بن طاهر )جمال(: 

 .9==5محمد الهادي الشرٌف، منشورات كلٌة اآلداب منوبة، تونس

"المغٌبون فً من مؤلف جماعً: "9508-9589نة الخامسة، تونس بٌت التشرٌع والواقع "مهالتٌمومً )الهادي(، 

 . 7==5، تنسٌق الهادي التٌمومً، بٌت الحكمة، تونس تارٌخ تونس االجتماعً"

ترجمة البشٌر بن سالمة، دار سحنون للنشر  "9559-958"خٌر الدٌن والبالد التونسٌة فان كرٌكٌر )جٌرار(،  

 .>>=5س والتوزٌع، تون
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 التكفيرية لمجماعات المسمحة و آليات المعالجة  اإليديولوجيةالسياسي في ظل  اإلسالم
 لجزائر أنموذجا (- 2016-1990ة و طرائق المصالحة ) بين أطروحات المواجي

Political Islam under the Takfiri ideology of armed groups And the 
mechanisms of treatment between theses of confrontation and methods of 

reconciliation The case of Algeria (1990-2016) 
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 ممخص : 
ان ما يعيشو العالم العربي و االسالمي عمى حد سواء من حالة الـتأزم و االنفالت األمني قبل و بعد ثورات الربيع العربي يعود الى 

ذلك جممة األزمات الفكرية وىشاشة لموضع  حالة االنسداد السياسي و غياب االطر السممية و الديمقراطية لموصول الى السمطة ،ضف الى
االجتماعي و االقتصادي جعمت  مناخ االرىاب و التطرف اكثر خصوبة بأشكالو ال سيما مع تبني الكثير من جماعاتو أطروحات التكفير مدعية 

عالم العربي في ظل االيديولوجية التكفيرية بذلك رؤية الدفاع عن االسالم و تطبيقو ، مما أثار الجدل الواسع حول طبيعة االسالم السياسي في ال
مل من ،و لعمنا من ىذا نحاول ان ندرس تاريخ األحداث الذي مرت بو الجزائر ، بالتحميل و التمعن ، آخذين بذلك تجربة المعالجة و آليات التعا

تت فعاليتيا عمى أرض الواقع و أصبحت تجربة خالل أطروحات المواجية و طرائق المصالحة كسبيل لحل األزمة األمنية و تبعاتيا  بعدما أثب
 يقتدى بيا  

 
االسالـ السياسي ، االيديولوجية التكفيرية ، الجماعات المسمحة ، أليات المعالجة ، أطروحات المواجية ، المصالحة الوطنية ، الكممات المفتاحية : 

  الجزائر
  Abstract 
        What the Arab and Muslim world are experiencing both crises and insecurity before and after the 
revolutions of the Arab Spring is due to the state of political obstruction and the absence of peaceful and 
democratic frameworks to reach power 
 
         In addition to this, intellectual crises and fragility of the social and economic situation have made the 
climate of terrorism and extremism more fertile in all its forms, especially with the adoption by many of his 
groups of the ideologies of Takfiri, believing that they defend Islam. 
        All this has raised controversy about the nature of political Islam in the Arab world under the ideology of 
Takfirism, and perhaps this is trying to study the history of the events experienced by Algeria in a kind of 
analysis and review 
    Take into account the experience of treatment and coping mechanisms through theses of confrontation and 
methods of reconciliation as a way to resolve the security crisis and its consequences, having proved effective 
on the ground and became a successful experiment 
 
Keywords: political Islam, Takfiri ideology, armed groups, treatment mechanisms, theses of confrontation, 
national reconciliation, the case of Algeria 
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 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
يعيش عالـ اليـو عديد األزمات تختمؼ في أسبابيا و سياقاتيا ، كؿ ىذا دفع الكثير مف العمماء عمى اعتباره 
عصر األزمات، و لعؿ مف أفتكيا و أكثرىا خطورة ظاىرة اإلرىاب و التطرؼ بأشكالو و تنظيماتو سواء كدوؿ و جماعات 

بأشكالو مع تبني الكثير مف جماعاتو  اإلرىاباني ويالت التطرؼ و و العربي الذي يع اإلسالميأو أفراد ، ال سيما العالـ 
و تطبيقاتيا عمى أرض اندفاع و حماس منقطع النظير المتالؾ  اإلسالميةأطروحات التكفير تدعي الدفاع عف الرؤية 

 السمطة و زماـ األمور 
و مف بيف ىذه الدوؿ نجد الجزائر التي عرفت الظاىرة مف بداية الثمانينات بظيور تيارات و جماعات مسمحة 
اتخذت مرجعيات تكفيرية في ايديولوجياتيا مستمدة أفكارىا مف تأويالت و تحريفات لنصوص عقدية و شرعية مدعية بذلؾ 

ولت بأشكاؿ مختمفة الوصوؿ الى السمطة في ظؿ فتح ، و في سبيؿ ذلؾ حا اإلسالميالعودة إلى التراث الحضاري 
التعددية السياسية مع بداية التسعينيات مف القرف الماضي مستغمة حاؿ االنتقاؿ مف األحادية الحزبية الى التعددية خاصة 

ؽ وراء تبنييا لمخطاب االيديولوجي الذي ظاىره تطبيؽ مبادئ الشريعة االسالمية ما دفع الكثير الى االنسيافي ظؿ 
 االدعاءات ال سيما مع األزمات التي تمر بيا البالد 

أظيرت الكثير مف الجماعات و مع حالة وقؼ المسار االنتخابي و ظيور بوادر األزمة السياسية و االقتصادية 
 وجيا أخر مف التطرؼ و حمؿ السالح في وجو السمطة 

المسمحة و ىذا مع بروز أوؿ مجموعة مسمحة سنة  اإلسالميةتعددت في ذلؾ بمسمياتيا بيف الجيادية و الحركة 
، و الجماعة  AISاإلسالميمإلنقاذالمسجمة الجزائرية بزعامة مصطفى بويعمي ، الجيش  اإلسالميةو ىي الحركة  1981

 ، حركة  FIDAلمجياد المسمح  اإلسالمية، الجبية   GSPC، الجماعة السمفية لمدعوة و القتاؿ   GIAالمسمحة  اإلسالمية
، حركة الشباب المجاىديف ، القاعدة ، داعش ، جماعة اليجرة و التكفير ، و غيرىا مف  إفريقياالتوحيد و الجياد في غرب 

الفروع و التنظيمات كؿ ىذه التنظيمات حاولت فرض منطؽ التكفير لمغير و إف اختمفت في مراتبيا بيف النظاـ الحاكـ و 
دمائيـ و أمواليـ و أعراضيـ مف منطؽ الردة تكفير المجتمع بأسره و استباحة  إلىأعوانو ، أو مف وصؿ بيا حد التطرؼ 

 الكفر البواح بتحريؼ الديف و أحكامو  إتياف، و الخروج مف الممة ، و 
ألؼ قتيؿ و آالؼ األسر المشردة و اليتامى و  200كؿ ىذا أدى إلى دخوؿ الجزائر نفقا مظمما فاؽ عدد ضحاياه 

في حالة الصدمة ، و دفع السمطات الجزائرية الى مقاربات عديدة تراوحت بيف إبداء القوة و استعماليا المعطوبيف و مف ىـ 
بأشكاليا و مسعى ميثاؽ السمـ و المصالحة الوطنية الذي جاء مع الرئيس عبد العزيز بوتفميقة لمـ الشمؿ مع إجراءات و 

 دولي لمقضاء عمى ىذه الظاىرة مساعي مارستيا الجزائر عمى الصعيد الوطني االقميمي و ال
 

 التالية :  اإلشكالياتطرح و في  ىذا السياق ت
 لمجماعات المسمحة بالجزائر ؟ التكفيرية  اإليديولوجيةما طبيعة خمفيات  -
 اط الجماعات المسمحة ؟ و كيؼ ذلؾ؟ ىؿ ساىمت األبعاد االقتصادية و االجتماعية و السياسية في بعث نش -
 ؟  أيديولوجياتيالمعوامؿ الخارجية الدور في دعـ الجماعات التكفيرية المسمحة أـ نظرية المؤامرة تسقط في فيـ  ىؿ -
 ما ىي اآلليات و المقاربات التي انتيجتيا الجزائر في معالجة التطرؼ و الجماعات المسمحة ؟ و ىؿ أثمرت ؟  -
 ال سيما في ظؿ التوترات التي شيدىا المنطقة ؟  اإلقميميو ما انعكاسات ذلؾ عمى البعد  -

 المحاور التالية : عنيا مف خالؿ اإلجابةالمطروحة سنحاوؿ  اإلشكاالتكؿ ىذه التساؤالت و 
 مصطمحات الدراسة  -
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 األمنية بالجزائر بين المظاىر و التجميات  األزمةأصول أوال:  -
 التطرف و أسبابو بين األبعاد الداخمية و الخارجية ثانيا :  -
 التكفيرية لمجماعات المسمحة بالجزائر  اإليديولوجيةالخمفية ثالثا:  -
 آليات و مقاربات العالج بالجزائررابعا:  -

 المقاربة العسكرية في ظؿ المواجية األمنية 
  المقاربة السممية في ظؿ المصالحة الوطنية 

 العالمي   اإلرىابخامسا : نحو استراتيجية متكاممة لدول المنطقة  في ظل  تمدد ظاىرة  -
 خاتمة ال -

 أىداف و أىمية الدراسة : 
 التوصؿ يتـ التي والنتائج تطرحيا التي ،والمشػػكمة تعالجو الذي الموضوع طبيعة مف الدراسػػة وأىمية أىداؼ تنبػػع

 سواء عاـ، بشكؿ ضمنو طرحت الذي المعرفي الحقؿ وفي نفسو، بالموضوع الميتمة النقاشات في أثرىا إلى إضافة إلييا،
 المدروسة، الظاىرة بشػػأف والعممي لمعرفيا اإلطاريف في جديدة أفكار إضافة أو الغامضة، األفكار وتوضيح بشرح يتعمؽ ما

 والمقرريف. والممارسيف والميتميف والدارسيف المنظريف إفادة ومدى
موضوعا شكؿ قضية  الخطاب التكفيري بوصفوالسياسي في ظؿ  اإلسالـ موضوع ببحث تعنى الدراسػػة ىذه إف
خاصة في ظؿ تزايد ليجتو و تبنيو مف طرؼ الكثير مف الجماعات  والعربية، الدولية السياسية الدراسات أجندة كبرى ضمف

 ال سيما منطقة المغرب العربي  ميمياإلقالمسمحة سواء عمى المستوى الدولي أو المستوى  اإلرىابية
التكفيرية لمجماعات المسمحة في الجزائر و معرفة  اإليديولوجيةو عميو فإننا نحاوؿ مف خالؿ ىذه الدراسة فيـ 

الكفيمة بالعالج ال سيما و أف الجزائر  األلياتالسبؿ و  إيجاداألسباب و المنابع الفكرية ليا ،قصد فيـ الظاىرة و مف ثـ 
ذلؾ  االستفادة مف التجربة الجزائرية في سبؿ العالج و مستوياتو التي  إلى، ضؼ جربة مريرة في ىذا السياؽ خاضت ت

 .تراوحت بيف السمـ و الردع 
 : مصطمحات الدراسة

 في الوقوؼ ويقاؿ: بأنو1وسػػطتال عدـ أو اعتداؿ ػػداؿج بأنو: مجاوزة المغة في التطػػرؼ : يعرؼالتطرف تعريــف
لكونو مشتقا  والغمو التطرؼ بيف البعض السموؾ. ويربط أو الفكر أو الديف في التطرؼ ومجاالت وسػػطعف ال بعيدا الطرؼ

ُقْل َيا َأْىَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم َغْيَر اْلَحقِّ َواَل " مف وجود داللة لغوية و وردت في القرآف الكريـ في اآلية القائمة : 
فالتطرؼ دينيا ىو الغمو ، لذا( 77َتتَِّبُعوا َأْىَواَء َقْوٍم َقْد َضمُّوا ِمْن َقْبُل َوَأَضمُّوا َكِثيًرا َوَضمُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل " ) المائدة:

 د الشيء بإطالؽ، و يبقى التطرؼ أعـ مف الغموبمعنى مجاوزة الحد و إتياف ح
: ىو الغمو في عقيدة أو فكر أو مذىب أو غيره ، مما يختص بو ديف أو جماعة أو حزب ، و التطرف اصطالحا

و يعطي القاموس الفمسفي لمتطرؼ تعريفا مختصرا ىو : اندفاع غير متوازف إلى التحمس المطمؽ لفكر واحد يصبح معو 
 شعور ، و في حالة اضطراب نفسي يفقده حاسة التمييز بيف الحسف و األحسف ،و السيء و األسوأ صاحبو أحادي ال

و التطرؼ في المساف العربي مشتؽ مف " الطرؼ " أي " الناحية " ، أو " منتيى كؿ شيء" ، و تطرؼ " تستدعي 
ترجمة تطرؼ في العقد الماضي بمنطقتنا لمخاطر " أتى الطرؼ "وجاوز حد االعتداؿ و لـ يتوسط " و شاع استخداـ كممة ال

 Fundamentalism، و تردد معيا استخداـ كممة "األصولية " ترجمة لمكممة االنجميزيةExtremismلمكممة االنجيمزية

                                                           
 1، ص   1984، الجضء الثاوي. اللاهشة: داس املعاسف، لعان العشبابً مىظىس، 
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و "التطرؼ" مصطمح يضاد مصطمح " الوسطية " الذي ىو مف الوسط "الواقع بيف طرفيف "، كما يقوؿ األصبياني 
) البقرة َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا " في مفردات غريب القرآف ، و ىو يحمؿ في طياتو معنى " العدؿ " و في القرآف الكريـ 

 أي أمة عدؿ، ( 143
صطمح " التطرؼ " يعني " التشدد و تجاوز الحد" فإف مصطمح "الوسطية "يدؿ عمى "العدؿ" و و إذا كاف م 

 سيولة التعامؿ فيما اعتاد الناس فيو المشادة ""السماحة" و لفظ السماحة في لساف العرب " يطمؽ عمى 
و التعريؼ االصطالحي لالنحراؼ : ىو  فيو الميؿ و العدوؿ ، األيديولوجيو التطرؼ شكؿ مف أشكاؿ االنحراؼ الفكري 

 كؿ سموؾ يخالؼ المعايير االجتماعية و في حالة تكراره بإصرار يتطمب تدخؿ أجيزة الضبط االجتماعي 
و االنحراؼ الفكري ىو : مخالفة ما تجمع عميو األمة سواء أكاف دينيا أـ اجتماعيا أـ سياسيا، و ىو بذلؾ قد 

 قـو عميو األمة مف أفكار ، و أف مف االنحرافات الفكرية قد يتخذ شكال فرديا أو جماعيا  يكوف اختط طريقا مغايرا لما ت
الفكري وفقا لغايات الدراسة الحالية باآلتي : ىو  األيديولوجيو فيما سبؽ يتحدد المفيـو االجرائي لمتطرؼ 

المبالغة لدرجة الغمو و التشدد في التمسؾ فكرا أو سموكا بجممة مف األفكار قد تكوف دينية عقائدية أو سياسية أو اقتصادية 
 2ة الثقافة و المجتمع بأنو يمتمؾ الحقيقة المطمقة التي ال تقبؿ الجدؿ ليعيش بمعزؿ عف بنيأو أدبية أو فنية ،يشعر الفرد 

 :  اإلرىاب
لغة مف أرىب ،يرىب ،و أصمو رىب ،يرىب ، و يقاؿ: رىبت الشيء رىبا أي :خفتو ،وكما ورد في لساف العرب  اإلرىاب

ىب الشيء رىبا أي خافو ، و أرىبو و استرىبو أي أفزعو ، أما ترىب الرجؿ أي صار :رىب ،يرىب ،رىبة أي خاؼ :ور 
 و الراىب المتعبد في الصومعة ، و مصدره الرىبة و الرىبانية راىبا يخشى اهلل ، 

 ىو محاولة نشر الفزع و الذعر ألغراض سياسية عادة  اإلرىابأما اصطالحا :
تخريب بغية ، و بأشكالو المختمفة كاالغتياؿ و التشويو و التعذيب و اللعنؼ غير القانوني أو التيديد بو: استعماؿ او يراد بو

 3سياسي معيفتحقيؽ ىدؼ 
يتمثؿ في : جميع النشاطات التي تقـو بيا الدولة أو غير الدولة  اإلرىابو لقد ورد في موسوعة عمـ العالقات الدولية بأف 

، و يتـ فييا استخداـ العنؼ قصد تحقيؽ أىداؼ سياسية محددة و انطالقا مف مجموع المفاىيـ المذكورة أعاله يتبيف بأف 
 4لعنؼ أو التيديد بو و الفزع و الخوؼ قصد تحقيؽ غرض معيف غالبا ما يكوف سياسيا يرتبط با اإلرىابمفيـو 

 الغمو : 
الغمو ىو المبالغة في الشيء و التشديد فيو بتجاوز الحد و فيو معنى التعمؽ،يقاؿ غال في الشيء يغمو غموا و غال السعر 

، و وجو داللة اآلية : يقوؿ تبارؾ و  5غموا بفتح ثـ سكوف إذا بمغ غاية مايرمىيغمو غالء إذا جاوز العادة ، و السيـ يغمو 
ُن َمْرَيَم َرُسوُل المَِّو َيا َأْىَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم َواَل َتُقوُلوا َعَمى المَِّو ِإالَّ اْلَحقَّ ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى ابْ تعالى : )  

ا المَُّو ِإَلٌو َواِحٌد ُسْبَحاَنُو َأْن اَىا ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُو َفَآِمُنوا ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َواَل َتُقوُلوا َثاَلَثٌة اْنَتُيوا َخْيًرا َلُكْم ِإنَّمَ َوَكِمَمُتُو َأْلقَ 
 ( 171( )النساء :ياًل َيُكوَن َلُو َوَلٌد َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَكَفى ِبالمَِّو َوكِ 

                                                           
،املجلت العشبيت للذساظاث  للمظاهش و العىامل دساظت ظىظيىلىجيت–الخطشف الاًذًىلىجي مً وجهت هظش الشباب ألاسدوي عالء صهير الشواشذة،  -2

 (  90 -87، ص ص  )  2015، الشياع ،  63،العذد  31املجلذ–ألامىيت و الخذسيب 
، مجلت دفاجش العياظت و اللاهىن ، العذد الحادي جشائم الاسهاب في دول اإلاغشبي العشبي ) جىوغ ،الجضائش ، واإلاغشب أهمىرجا ( باخىيت دسيغ ،  - 3

 100، ص  2014، حىان  عشش 
  101، ص  هفغ اإلاشجع ألاهف الزهش -4
حامعت أم  – وفم مفشداث مىهج اإلاادة في الذوسة العلميت للمىكىفين بىصاسة الذاخليت –مزهشة الخىفير و ضىابطه محمذ بً عمش باصمىل ،  -5

   3اللشي ، بذون ظىت ، بذون داس وشش ، ص 
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 المصالحة الوطنية 
ىي صيغة لمتكامؿ بيف الخيارات الضرورية لدولة وواجباتيا االجتماعية تجاه المواطنيف ، و ىي توطيف النفس 

 عمى قبوؿ التعايش و التحمي بالتسامح و االحتراـ و األفكار و معتقدات األخريف 
كما تعرؼ " بأنيا إيجاد الحموؿ لكؿ ما تفرضو أمتنا ، و االستجابة لكؿ ما يطمح اليو شعبنا ، كما تعرؼ عمى 

رفع النزاع الواقع و توقي إلىأنيا عبارة عف عقد أو عيد بيف جميع أطراؼ الوطف و تركيباتو المدنية و السياسية بتوصؿ بيا 
و دفع المفاسد عنو ، و ذلؾ بالقياـ بالواجبات و الحفاظ عمى الجميع في  في جمب المصالح لو اإلخالصأي نزاع يتوقع و 

 6ظؿ وحدة التعدد و التوحد و التمايز و الحفاظ عمى قيـ الشخصية 
 األمنية بالجزائر بين المظاىر و التجميات األزمةأصول أوال: 

تاريخ الجزائر قميال ال سيما ما تعمؽ  إلىقبؿ الغوص في تحديد أصوؿ األزمة األمنية بالجزائر، وجب العودة 
بدايات استقالؿ  إلىبتييئة البيئة و المناخ المتعمؽ بعمؿ الجماعات المسمحة و ايديولوجياتيا المختمفة ، و لعمنا نعود 

 اإلسالـحيث تبنت الجزائر مف خالؿ مواثيقيا المختمفة نيجا غربيا قوميا اشتراكيا يتخذ مف مبادئ  1962الجزائر سنة 
إعادة الثقة  إلىو تولي الرئيس الراحؿ ىواري بومديف زماـ األمور حيث سعى  1965و تجسد ذلؾ بعد أحداث جواف أسسو 

الشعب الجزائري مف خالؿ نظاـ اجتماعي حاوؿ فيو مراعاة إزالة الفوارؽ االجتماعية و إحداث تنمية اقتصادية تحت  إلى
كزية ، أغمقت الباب أما تعددية األحزاب و األفكار ما فتح المجاؿ لظيور غطاء األحادية الحزبية الشمولية و قيادة مر 
 اإلسالميةنية و يتيارات معارضة تراوحت بيف الوطنية و اليم

بينت الشرخ الستينيات سالمية مع بداية اإلجماعات الحركات و االنشقاؽ و الخالؼ مع البيدا أف بوادر ظيور 
 إلىحيث يرى البعض أف سياسة الحكومة بعد االستقالؿ عمدت و ىذه األخيرة العميؽ بيف السمطة السياسية آنذاؾ 

 اإلسالميةيحي أبو زكريا في كتابو الحركة حيث يرى الكاتب و المفكر ذات التأثير  اإلسالميةمحاصرة الشخصيات 
"رحمو اهلل" كاف الشيخ المسمحة في الجزائر أف أوؿ رجؿ إصالحي تعرض لمالحقة السمطة الجزائرية برئاسة أحمد بف بمة 

البشير اإلبراىيمي رحمو اهلل، أحد مؤسسي جمعية العمماء المسمميف أثناء االستعمار الفرنسي ،حيث بعد إعالف السمطة 
الذي  اإلسالـىذا الخيار تعديا صريحا عمى  اإلبراىيميالجديدة في الجزائر أنيا ستتبنى الخيار االشتراكي، اعتبر البشير 

أصدر بيانا انتقد فيو تخمي  1964أبريؿ/ نيساف  16،حيث في  7وار في تحرير الجزائر مف االستعمارلعب أكبر األد
في عيد الرئيس أحمد بف بمة ، فصدر قرار بوضعو في اإلقامة الجبرية و بقي كذلؾ إلى  اإلسالميةالحكومة عف المبادئ 

 19658مايو /آذار  20أف وافتو المنية يـو الخميس 
أحمد سحنوف و الشيخ عمر العرباوي و الشيخ عبد  أىميالعؿ مف  إسالميةكما ظير بعد ذلؾ عدة شخصيات 

تأسيس جمعية القيـ التي تـ حميا مف النظاـ السياسي القائـ آنذاؾ ، و في ايموؿ سنة  إلىالمطيؼ سمطاني حيث عمد ىؤالء 
 –رحمو اهلل –صمة باقتراح مف األستاذ المفكر مالؾ بف نبي فتح أوؿ مسجد في الجامعة المركزية في الجزائر العا 1967

 تتصدى لمصراع الفكري و مزاعـ اليسار الجزائري  إسالميةالذي كاف يؤمف بضرورة تكويف نخبة مثقفة 

                                                           
 31، ص  2005، عين مليلت : داس الهذي للطباعت و اليشش و الخىصيع ،  و جأصيلها مً هاحيت الششعي اإلاصالحت الىطىيتظعيذ ظشداوي ،  -6
 10، ص 1993. بيروث : مؤظعت املعاسف للمطبىعاث ، الحشهت الاظالميت اإلاعلحت في الجضائشًحي أبى صكشيا ،  -7
جاسيخ و ظاعت  /http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/3/1ع :املىك - علماء و مفىشون–البشير الابشاهيمي الجضيشة الىزائليت ،  -8

  16.45على العاعت  2017فيفشي 12الذخىل 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/3/1/
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السرية في  إلىيمجأ اإلسالميفي الجزائر جعمت التيار  اإلسالميةإف االنسداد الذي وقع بيف السمطة و الحركة 
الحزبية ، حيث نادى البعض بضرورة حمؿ السالح ضد السمطة الجزائرية التي ضيقت  األحاديةاسي، في ظؿ عممو السي

 اإلسالميةالخناؽ عمى الجماعات 
 اإلسالميةو قد رأى بعض الدعاة الجزائرييف ضرورة االستمرار في خط الدعوة و تعبئة الشعب الجزائري بالمفاىيـ 

روض عمى الجزائر بعد االستقالؿ مباشرة ، في حيف رأى آخروف ضرورة تشكيؿ حركة و محاربة المشروع التغريبي المف
 إسالمية مسمحة تعامؿ السمطة بالمثؿ 

، و أشرؼ عمى تأسيسيا مصطفى بويعمي  1979و بالفعؿ تأسست أوؿ حركة إسالمية مسمحة في الجزائر سنة 
ؿ مركزا ليا و قد كاف ىدفيـ في ذلؾ إسقاط النظاـ و قد اتخذت ىذه الحركة مف الجباالسيد كماؿ  اسموو شخص أخر 

 9الجزائري ، كما أتخذ مسجد العاشور في الجزائر مركز لو و لجماعتو 
ىذا التنظيـ بقيادة مصطفى بويعمي قاـ بالعديد مف العمميات لعؿ أعنفيا كاف اليجـو عمى مدرسة الشرطة في 

 10بعد كميف نصب لو  1987كانوف الثاني  4غاية  إلىلتتـ المطاردة  1986أغسطس  26الصومعة في 
تأسيس الجبية اإلسالمية لإلنقاذ في الجزائر في و في خضـ أحداث العنؼ الذي مارسو ىذا التنظيـ و قبؿ إعالف 

 :ـ كانت ىناؾ أنشطة دعوية وأحداث وتجمعات إسالمية ُعدَّْت إرىاصات لقياـ جبية اإلنقاذ1989عاـ 
في الجامعات الجزائرية وغيرىا، وتقاسـ العمؿ  اإلسالميةبدأ الظيور العمني لمحركات  ففي نياية السبعينيات

ـ ثالث جماعات، ىي: جماعة اإلخواف الدولييف بقيادة الشيخ محفوظ نحناح، 1988اإلسالمي المنظـ في مدة ما قبؿ 
ماعة مسجد الجامعة المركزي أو أتباع وجماعة اإلخواف المحمييف بقيادة الشيخ عبد اهلل جاب اهلل، وجماعة الطمبة أو ج

 .بقيادة الدكتور محمد بوجمخة ثـ الشيخ محمد السعيد الجزأرة
ـ اجتمع مجموعة مف العمماء منيـ: الشيخ أحمد سحنوف والشيخ عبد المطيؼ سمطاني 1982نوفمبر  12ي ف

سالمية ويشجب تعييف نساء وعناصر بندًا يطالب بضرورة تطبيؽ الشريعة اإل 14والدكتور عباس مدني ووجيوا نداًء مف 
مشبوىة في القضاء، ويدعو إلى اعتماد توجو إسالمي لالقتصاد، ويرفض االختالط في المؤسسات، ويديف الفساد، ويطالب 

 .بإطالؽ سراح المعتقميف ويندد بوجود عمالء أعداء لمديف في أجيزة الدولة
باديس، وقد شارؾ في حرب التحرير ضد االستعمار  الشيخ أحمد سحنوف، أحد تالميذ اإلماـ عبد الحميد بف

الفرنسي، ودعا بعد االستقالؿ إلى تحكيـ اإلسالـ؛ ألف الجزائر دولة إسالمية، وتولى تخريج مجموعات مف الدعاة والعمماء. 
 .ـ1984وبعد توقيعو عمى البياف اآلنؼ الذكر. اعتقؿ ووضع رىف اإلقامة الجبرية حتى عاـ 

ـ برئاسة الشيخ أحمد سحنوف؛ وذلؾ ألنو أكبر األعضاء سنًّا؛ حيث كاف 1989)رابطة الدعوة( ثـ تـ تأسيس 
عامًا، وكانت الرابطة مظمة لمتيارات اإلسالمية كميا، ومف بيف أعضاء رابطة الدعوة: محفوظ نحناح، وعباس  83عمره 

 .مدني، وعبد اهلل جاب اهلل، وعمي بمحاج، ومحمد السعيد
  :رابطة الدعوة ما يمي ومف أبرز أىداؼ

 .إصالح العقيدة *
  .الدعوة إلى األخالؽ اإلسالمية *

                                                           
 ( 17-12، ص ص )   مشجع ظابمًحي أبى صكشيا ،  -9

 2014أكخىبش  11،حشيذة اللذط العشبي ،  " الجماعاث اإلاعلحت في الجضائش مً بىيعلي إلى "جىذ الخالفت، كمال صاًذ -10

http://www.alquds.co.uk/?p=233522. 

 

http://www.alquds.co.uk/?p=233522
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  .تحسيف االقتصاد المنيار في الجزائر *
 النضاؿ عمى مستوى الفكر *

 :كما دارت حوارات عديدة في )رابطة الدعوة( كاف مف نتيجتيا بروز تيارات متعددة أىميا
سالمية الموحدة(، إال أف الدكتور عباس مدني اقترح ليا اسمًا دعوة عمي بمحاج إلى تشكيؿ )الجبية اإل -1

آخر ىو )الجبية اإلسالمية لإلنقاذ(، معماًل ىذه التسمية: بأف الجبية تعني المجابية، واالتساع آلراء متعددة، وىذه الجبية 
نقاذ( مأخوذ مف اآلية }وكنتـ ع))إسالمية(؛ ألنو ىو السبيؿ الوحيد لإلصالح والتغيير  مى شفا حفرة مف النار فأنقذكـ منيا{ وا 

 103]سورة آؿ عمراف، اآلية: 
 .بينما رفض محمد السعيد تشكيؿ الجبية ابتداء، ثـ التحؽ بيا بعد االنتخابات البمدية -2
ورفض محفوظ نحناح أيضًا فكرة الجبية )الحزب( في البداية..ثـ أسس حركة المجتمع اإلسالمي، كما  -3

 . حركة النيضة اإلسالميةأسس عبد اهلل جاب اهلل
ـ، وذلؾ بمبادرة مف عدد مف الدعاة 1989وتـ اإلعالف الرسمي عف الجبية اإلسالمية لإلنقاذ في مطمع عاـ 
لقد نشأت ىذه الجبية كتكتؿ جمع تيارات  .11المستقميف، مف بينيـ عباس مدني الذي أصبح رئيًسا لمجبية ونائبو عمي بمحاج

جودا بالفعؿ في الساحة منذ فترة طويمة و إف لـ يكف يمارس نشاطا عمنيا بسبب احتكار جبية عدة بعضيا كاف مو  إسالمية
لـ تكف متجانسة أصال، إذ كانت القاعدة  اإلسالميةالتحرير الوطني بوصفيا الحزب الوحيد الحاكـ لكف ىذه التيارات 

 مف أفغانستاف و العائديف12تضـ في شكؿ أساسي تيار الجيادييف  اإلنقاذالشعبية لمؤيدي 
و التي خمفت العديد مف  1988و مع بوادر االنفتاح السياسي و االقتصادي التي جاءت استجابة ألحداث أكتوبر 

و أقدمت الحكومة  1989دستور  إقرارمطالب الشارع و  إلىضرورة االستماع  إلىالقتمى في أعماؿ عنؼ و شغب أفضى 
لإلنقاذ كجمعية ذات طابع سياسي أمال في حؿ فتيؿ  اإلسالميةبشرعية الجبية  اإلقرارحينيا عمى خطوة ميمة تمثمت في 

 اإلسالميالصراع القائـ مع التيار 
خاضت أوؿ انتخابات لإلنقاذ الستغالؿ الوضع القائـ لصالحيا و  اإلسالميةو في ىذا االطار لـ تتردد الجبية 

 48والية مف بيف  32بمدية و 1539بمدية مف بيف  853بػ وفازت فييا  1990يناير  12محمية حرة عرفتيا الجزائر في 
. ونتيجة لقانوف االنتخابات فازت الجبية فوًزا 1991ديسمبر  26والية. كما خاضت الجبية االنتخابات الّتشريعية في 

رس ما 05حيث اتخذت الحكومة قرارًا بحؿ الجبية في ،131992يناير  11ساحًقا في ىذه االنتخابات التي ألغيت في 
، كما ، غير أّف األخيرة لـ تعترؼ بقرار الحؿ و اعتبرتو تعسفيا و قفزا عمى شرعية االنتخابات و ما أفرزتو 1992

 09شيرا بتاريخ  12عممية توقيؼ المسار االنتخابي نياية لمعممية االنتخابية بأسرىا و أعمنت حالة الطوارئ مدة  وضعت 
تحت ضغط  1992يناير  11ليتـ تمديدىا فيما بعد فكاف بمثابة المقدمة الستقالة الرئيس و ىو ما تـ في 199214فيفري 

مف كبار قادة الجيش عمى الرغـ مف نفييا مف طرؼ الرئيس الراحؿ في مذكراتو كما تـ حؿ البرلماف الممثؿ في المجمس 
 الشعبي الوطني لتكوف حالة الفراغ الدستوري  

                                                           
 15بخاسيخ  movements.com/28791-http://www.islamist 2015ًىهيى  08بخاسيخ  الجبهت الاظالميتلالهلار في الجضائشبىابت الحشكاث الاظالميت ،  11

 معاءا  18.00على العاعت  2017فيفشي 
 13، ص  1998لليشش ، .بيروث : داس النهاس الحشهت الاظالميت اإلاعلحت في الجضائش مً الاهلارالى الجماعتكميل الطىيل ،  -12
 بىابت الحشكاث الاظالميت ، هفغ املشحع آلاهف الزكش  -13
-92رلك جمذًذ العمل بلاهىن الطىاسئ باملشظىم سكم  زم بعذ.1992ظىت فبراًش  9املىافم 1412عامشعباو 5مؤسخ في  44 - 92املشظىم الشئاس ي سكم  -14

أعلً عً سفع حالت الطىاسئ مً و  .مذدث إلى فترة غير محذودة1993ظىت فبراًش  6املؤسخ في  02-93وبمىحب املشظىم الدششيعي سكم 1993. في ظىت 44

 بعذ جطىساث أحذار2011فبراًش 24، وفي 2011فبراًش 22بخاسيخ عبذ العضيض بىجفليلتطشف الشئيغ 
ً
 .ليبيا جم العمل بهزا اللشاس على الفىس وخطىضا

http://www.islamist-movements.com/28791
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1412
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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الذي أصبح يتولى أمور إدارة البالد، إلغاء عممية  –أعمف المجمس األعمى لألمف 1992يناير  12وفي 
و ىي المجمس األعمى لمدولة الذي تكوف  1992يناير  14االنتخابات ووقؼ مرحمتيا الثانية، وتـ تشكيؿ سمطة انتقالية في 

 كانت قد بعد أف15المغرب بمنفاه  ىو فيالذي أقنع بتولي رئاسة المجمس و  مف خمسة أشخاص برئاسة محمد بوضياؼ
 16عرضت عمى أيت أحمد الحسيف و ىو شخصية ثورية  و قد رفضيا

 1992وأصدر ما سمي فيما بعد "قانوف المساجد"، والذي يمنع أي تجمع حوؿ أماكف العبادة، ومنذ أواخر يناير 
بعد اعتقاؿ عباس مدني و عمي بمحاج و )انطمقت حرب المساجد والتي قادىا رجؿ الجبية الراديكالي )عبد القادر حشاني 

 فتحت بذلؾ دوامة لمعنؼ و الصراع المسمح بيف الطرفيف ) السمطة و الجماعات المسمحة ( 
دخوؿ الدولة الجزائرية دوامة مف العنؼ و الكراىية و حربا أىمية و ولد ىذا تشكؿ  لقد أدى ىذا الوضع المتأـز الى

العديد مف الجماعات المسمحة التي سنأتي عمى ذكرىا الحقا و أصبحت بذلؾ مبررا لمعنؼ و كما ولد ىذا الجدؿ أو 
أخرى رغبة و إصرار الجماعات  الخالؼ المتمثؿ في رغبة السمطة اجتثاث ىذه الجماعات المسمحة فيما بعد ، و مف جية

ت دالجماعات المسمحة فكانت بذلؾ الحصيمة ثقيمة ع إيديولوجياتبالنظاـ و رموزه تجاوزت مستوياتيا حسب  اإلطاحةعمى 
األرامؿ و عشرات المميارات مف الدوالرات مف المفقوديف و اليتامى و المعطوبيف و  األالؼبمئات اآلالؼ مف القتمى و 

صدمة اجتماعية و نفسية لدى فئات المجتمع المختمفة ،مع تقيقر لمكانة  إلىاالقتصاد الوطني ، باإلضافة خسائر تكبدىا 
 الدولة الجزائرية ضمف المحافؿ الدولية 

وىذا ما كاف إيذانا بدخوؿ الجزائر متاىة دموية سميت بالعشرية السوداء ، و في ىذا يقوؿ األستاذ مصطفى 
رتبت عف توقيؼ المسار االنتخابي أنو ذىب ضحية ىذا النزاع الذي اشتعؿ في البالد صويمح بخصوص األثار التي ت

اختفاء اآلالؼ قسرا ،  إلىألؼ مواطف و أدى  200قتمى قدروا بأكثر مف  1992انطالقا مف توقيؼ المسار االنتخابي سنة 
 17خارجو اخضع اآلالؼ لمتعذيب و االعتقاؿ التعسفي ، وفرض عمى اآلالؼ اليجرة الى ال

 تحقيؽ أىدافيا : إلىوفي ىذا استعممت الجماعات المسمحة عديد األساليب قصد الوصوؿ 
 بناء المنظمات و الجماعات التخريبية  -
 و توريط االفراد اإلشاعاتالييكمة الشعبية عف طريؽ حمالت بسيكولوجية بواسطة الدعايات و  -
 مواجية السمطة  الييكمة و ذلؾ بتحويؿ الجماىير الشعبية الى -
 التفكيؾ و زعزعة تماسؾ بنية المجتمع  -
 نشر الرعب و الخوؼ في نفوس المواطنيف و التيديد بالقوة و القتؿ و التخريب  -
 تحطيـ المعنويات بالتأثير عمى التصرفات الفردية و البسيكولوجية -
 18االغتياالت و االرىاب لرموز الدولة و شخصياتيا البارزة  -
 الباحث ادريس عطية في : الى أساليب أخرى يجمميا  باإلضافة     
 اختطاؼ الطائرات  -
 زرع المتفجرات و القاء القنابؿ  -

                                                           
 ( 49-47كميل الطىيل ، مشحع ظابم ، ص ص )  -15
 هفغ املشحع آلاهف الزكش  -16
،مزكشة ماحعخير حلىق في إطاس مذسظت الذكخىساه جخطظ دولت و مؤظعاث عمىميت ، بكليت الحلىق حامعت  اإلاصالحت الىطىيتوعاط عطيت ، -17

 ( 28-27،ص ص )  2015،  01الجضائش 
، مزكشة ماحعخير في العالكاث الذوليت  ظياظاث مكافحت الاسهاب في الىطً العشبي دساظت ملاسهت بين الجضائش و مطش  أحميذًبىحلطت بىعلي ، -18

 ( 106-104، ص ص )  2010جخطظ دبلىماظيت و حعاون دولي ، كليت العلىم العياظيت و الاعالم ، 



 إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي: دول المغرب العربي نموذجا مجموعة مؤلفين
 

ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  119  

 

 العمميات االنتحارية بمختمؼ الوسائؿ المتاحة كاألحزمة الناسفة و القنابؿ المحمولة  -
 19اختطاؼ األفراد و أخذ الرىائف و الرعايا األجانب -
 تيريب األمواؿ و المتاجرة بأنواع الممنوعات و المخدرات و السرقة و النيب لمحصوؿ عمى األمواؿ  -
 تيريب األسمحة و كؿ السمع ذات القيمة  -
 الدعارة و االغتصاب ال سيما عبر الشبكات الدولية لممتاجرة بالبشر  -
 بعاد الداخمية و الخارجيةالتطرف بين األالمسمحة بالجزائر و أسباب  اإلسالمية الجماعات ثانيا :

ىذه  إلىاإلشارة  إلىفي الجزائر  و أسبابو يقودنا في بداية األمر  اإلسالميةلعؿ الحديث عف تطرؼ الجماعات  
ة و النظاـ حمؿ السالح في وجو السمط إلىالجماعات و تشكيالتيا و بنيتيا و مف ثـ الحديث عف األسباب التي دفعتيا 

السياسي القائـ ، حيث يربط بدء األزمة الجزائرية ،غالبا، بتاريخ الغاء االنتخابات و استقالة الشاذلي بف جديد في يناير 
 1993لـ يبدأ في ذلؾ التاريخ إذ تأخر الى منتصؼ العاـ  لإلنقاذ اإلسالميةالعمؿ المسمح بالنسبة الى الجبية لكف  1192

جماعات مسمحة تتعارض مع الجبية في كؿ شيء تقريبا  إلىعمؿ المسمح قد انتقمت في شكؿ كبير و كانت وقتيا ساحة ال
االستراتيجية حيث كانت في بداية األمر مؤشرات لحمحمة األمور عمى الرغـ مف تحريؾ الشارع و تنصيب  إلىمف المنيج 

صناديؽ  إلىديد مف البيانات التي طالبت بالرجوع خاليا أزمة لكال الطرفيف و انتقاؿ الجبية الى العمؿ السري و صدور الع
االقتراع و فتح الحوار و اطالؽ المعتقميف ىذا األخير ساىـ في تمرد الكثير مف الشباب المتحمس الى التوجو نحو حمؿ 

 السالح في وجو السمطة و اعالف القطيعة مع الجبية 
قد بدأ قبؿ األزمة السياسية في التسعينيات  بالجزائر المتطرفة اإلسالميةو ىنا نذكر أف العمؿ المسمح لمجماعات 
 :و التي مف بينيا و تعود الى نياية السبعينيات و بداية الثمانينيات 

 الييا سابقا اإلشارةوقد تـ جماعة بويعمي -1
 بينما برزت جماعات أخرى في بداية التسعينيات و التي مف بينيا :

 جماعةاألفغان  -2
: تعتبر واحدة مف أبرز جماعات العمؿ المسمح في الجزائر و تتكوف غالبيتيا مف الجزائرييف إمارة الممياني -

 العائديف مف أفغانستاف لممشاركة في الجياد 
باإلضافة الى رجوع عدد مف األفغاف الجزائرييف الذيف شاركوا جماعات أخرى مختمفة انطالقا مف تجربتيـ في الجياد 

الذي شكؿ مع السعيد مخموفي و عز الديف باعة جماعة مسمحة ظيرت في عبد القادر و  و اتصاليـ بشبوطياألفغاني 
 و مف ثـ تولى قيادتيـ المنصوري المميانياإلسالميةحركة الدولة اسـتحت  1992أواخر مارس و بداية أبريؿ 

 جماعة القطبيين: -3
نائبو الدكتور أحمد الود المتأثر بنظريات  الى 1992انتقمت إمارة "جماعة الممياني بعد اعتقالو في تموز يوليو 

في الجية الغربية و بعد فترة تـ اعتقالو مع الممياني و قتؿ مع نحو مئة سجيف  نشط الحاكمية و الجاىمية لمسيد قطب و
  1995آخر خالؿ عممية التمرد في سركاجي فبراير 

طؽ المجاورة ليا  و كاف مقربا مف و كانت خميطا مف شباب عاصمي باإلضافة الى المنا جماعة موح ليفيي -4
الفكر الجيادي وقتؿ ساعات بعد اجتماع مع الجماعات المسمحة بعد مداىمة أمنية لو مما أثار شكوكا حوؿ 

 االختراؽ األمني ليا  
                                                           

،املجلت  - دساظت جحليليت في ألاشيال و ألاظاليب و ؤلاجشاءاث اإلاضادة–الحذاثت الظاهشة ؤلاسهابيت في صمً ما بعذ إدسيغ عطيت بً الطيب ،   -19

 ( 29-25، ص ص  )  2015الشياع: حامعت هائف للعلىم ألامىيت ،  42-3 63العذد  -31املجلذ –العشبيت للذساظاث ألامىيت و الخذسيب 
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 : إمارة العيايدة -5
اجتماعي حيث شيدت " الجماعة المسمحة " تطورا بارزا في نشاطيا المسمح و بدء تبمور منيجيا و ىو مف منشأ 

، حيث تـ تعقبو الى غاية المغرب حيث تبيف وجود تنسيؽ بيف قادة  1993متواضع وقد استمرت امارتو حتى منتصؼ 
 الداخؿ و مؤيدي الجماعة في الخارج وىو بعد أخر في العمميات المسمحة 

 التكفير و اليجرة     -6
 " السيف البتار " يفصؿ أفكارىا كتيبحيث  التكفيري،و ىي مف أكثر الجماعات تشددا في أفكارىا و منيجيا 

وىو أحد ” كماؿ”إلى الجزائر كاف أصامير جبريف الممقب بػ” اليجرة والتكفير“أوؿ مف أدخؿ تنظيـ 20لمجماعة المسمحة 
في حي حسيف داي في  1958كانوف الثاني ديسمبر  12أبرز المتطرفيف العائديف مف الحرب األفغانية. ولد في 

 .”اليجرة والتكفير“العاصمة. وكاف يعرؼ لدى القريبيف منو بكونو أمير تنظيـ 
ممارسة التحريض “ 1989ة منذ عودتو مف أفغانستاف سن” أمير جماعة التكفير“ومف أىـ العمميات التي نسبت الى 

ضد النظاـ والدعوة إلى التمرد في حمقات كاف يقيميا في مسجد السنة في حي باب الوادي الشعبي وسط 
ونسبت  1990في حزيراف يونيو ” يـو الحساب“تحت اسـ ” أوؿ مف أنشأ وحدة مسمحة“كاف ” التكفير“تنظيـ .”العاصمة

ضد ثكنة عسكرية عمى الحدود مع تونس في تشريف ” األفغاني الطيب“اليو الحقًا عممية قمار التي قادىا 
 .199121الثاني/نوفمبر 

  .جيش الرسول محمد -7
  .األوفياء لمقسم -8
 .54جياد  -9

  .القوات اإلسالمية العالمية لمناضمي اهلل -10
 . المجمس الموحد لمحركة اإلسالمية -11
 . حركة الجياد اإلسالمي في إفريقيا -12
و ىذه جماعات صغير ة لـ يكف ليا األثر البالغ في ساحة الجماعات 22منظمة الضباط المسممين -13

 .االرىابية
 جماعة الموحدين  -14
 جماعة الباقون عمى العيد  -15

 :  كما نجد أف أىـ الجماعات البارزة ذات التأثير الكبير في ساحة الجماعات االرىابية
 (  G.I.Aالجماعة االسالمية المسمحة) 

و بعدىا بدأت حرب الزعامة تطفو عمى ساحة الجماعات االرىابية ، انتيت في األخير الى ظيور الجماعة 
، التي أصبحت في بضعة أشير تسيطر عمى الوضع برمتو في أغمب 1992( في أكتوبر G.I.Aاالسالمية المسمحة ) 

                                                           
 (73-53، ص ص )  مشحع ظابمكميل الطىيل ، -20
،  2010ًىاًش  00 الجماعاث ؤلاسهابيت في الجضائش : الخاسيخ / الّعماث الفىشيت / أهم الخىظيماث ، حملت العكيىت ، مشكض البحىر ملىكع  -21

http://www.assakina.com/center/files/96858. 11.11على العاعت  2010فيفشي   11بخاسيخ 

   :http://www.assakina.com/center/files/96858.html#ixzz4buyUwkR5املىغىعسابط 
على العاعت  2017فيفشي  16بخاسيخ  movements.com/28791-http://www.islamistبىابت الحشكاث الاظالميت ، هفغ املشحع آلاهف الزكش  -22
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، تولى إمارة الجماعة ري المدعو أبو طمحةزوابعنتر بف محمد بف قاسـ بف الربيعوقد تولى إمارتيا   23مناطؽ الوطف 
ببوفاريؾ، البميدة بالجزائر..  1970مايو  10ولد في حيث  .2002إلى  1996اإلسالمية المسمحة في الجزائر مف سنة 

ومع ذلؾ لـ ُيعرؼ عف عنتر ."نشأ وسط عائمة محافظة، شقيقو األكبر أسس جماعة "األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر
أي توجو إسالمي أو تديف أو ارتباطو بأي تنظيـ مف التنظيمات اإلسالمية إباف فترة السرية أو التعددية السياسية  زوابري

وتولى إمارة الجماعة اإلسالمية المسمحة  1992التحؽ بالجباؿ سنة و  والحزبية التي عرفتيا الجزائر منذ مطمع التسعينيات
ؿ زيتوني المدعو أبو عبد الرحمف أميف، الذي ُقتؿ في كميف ُنصب لو مف وذلؾ خمًفا لسمفو جما 1996يوليو  18يـو 

في  2002فبراير  10و مف ثـ  قتؿ عنتر زوابري عمى يد قوات األمف الجزائرية ظير الجمعة  طرؼ بعض المنشقيف عنو
 و ىي مف الخوارج في أفكارىا  24بوفاريؾ

  (A.I.S)لإلنقاذ الجيش االسالمي
كانوا عمى ذمة االعتقاؿ منذ يناير  – 1993جبية اإلنقاذ اإلسالمية مف محبسيـ في صيؼ بإطالؽ سراح قادة 

المنتمية لمجبية( إلشرافيـ المباشر، مع العمؿ عمى تثقيفيـ عقائديًّا بمبادئ )سعوا إلخضاع الجماعات المسمحة  – 1992
ة ثقة الرأي العاـ اإلسالمي، وإلضفاء مشروعية الجياد في اإلسالـ، وفقًا لرؤية شيوخ الجبية، وذلؾ في محاولة الستعاد

  .مقدسة عمى الحرب التي يخوضونيا ضد النظاـ الحاكـ
: "لقد تردد الحزب في الدعوة إلى المقاومة المسمحة؛ مما كمفو 1994ويعمف أحد كبار المسئوليف في جبية اإلنقاذ في يونيو 

يقصد الجماعة اإلسالمية المسمحة )الجيا(.". )ات المسمحة، الكثير، وخسر المناضميف الذيف ذىبوا لالنضماـ لمجماع
  ."ويضيؼ: "لكف بفضؿ اهلل عادت األمور إلى أيدي الحزب

كفرع عسكري لمحزب..  –تعمف الجبية اإلسالمية لإلنقاذ عف تأسيس الجيش اإلسالمي لإلنقاذ 1994وفي يوليو 
، في حيف فشمت أحمد بن عائشةوثانية لمغرب الجزائري بقيادة ، مزراق مدنيوشكمت قيادات عسكرية لمنطقة الشرؽ بقيادة 

الجبية في تنظيـ قيادة لموسط، الذي سيطرت عميو خاليا الجماعة اإلسالمية المسمحة )الجيا( أو بتعبير القيادي السابؽ 
  .اإلشارة إليو "الصبية األشقياء" المتمرديف عمى رئاسة الحزب

ي قائًدا عامًّا لجيش اإلنقاذ أعمف مزراؽ مدني في عدة مرات أسفو لتورط بعض الجماعات أ –وعقب تعيينو "أميرًا وطنيًّا 
)الجيا( في عمميات اغتصاب ضد بعض المواطنيف، رافعًا شعار: "سالح مبادئ ال سالح مرتزقة"، ودعا إلى تزويد 

  .الحركات المسمحة بضوابط شرعية تحدد األسس والمبادئ لمفاىيـ الجياد في اإلسالـ
والحظ المراقبوف أف خريطة العنؼ اإلسالمي المسمح راحت بالتدريج تتماشى مع خريطة التمركز والنفوذ الجغرافي 

(، وتصؿ إلى حد التطابؽ، فبينما 1991والتشريعية  1990لمجبية اإلسالمية لإلنقاذ )عمى ضوء نتائج االنتخابات البمدية 
، امتد ىذا الصراع لمناطؽ شرؽ وغرب 1994تأسيس جيش اإلنقاذ في  كاف الصراع موجودًا في منطقة وسط البالد قبؿ

طرؼ الجماعة االسالمية المسمحة ، وقد حؿ فيما بعد اال أنو أصبح مطاردا مف  .25البالد. عقب تشكيؿ خاليا جيش اإلنقاذ
  1999و استسمـ جميع أفراده بعد صدور قانوف الوئاـ المدني سنة 

  (F.I.D.A)سمح الجبية االسالمية لمجياد الم

                                                           
  8، ص  مشجع ظابمأحميذًبىحلطت بىعلي،  -23
على العاعت  2017فيفشي -16بخاسيخ  movements.com/28316-http://www.islamistبىابت الحشكاث الاظالميت ، هفغ املشحع آلاهف الزكش  -24

20.00  
عت على العا 2017فيفشي -16بخاسيخ  movements.com/28791-http://www.islamistبىابت الحشكاث الاظالميت ، هفغ املشحع آلاهف الزكش - 25
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شيدت الساحة األمنية ظيور تنظيـ ارىابي أسسو مجموعة مف الطمبة الجامعييف و كاف ينشط في منطقة 
العاصمة ييدؼ الىإغتياؿ الفئات المثقفة ، أساتذة ، صحافييف ، خبراء ...إلخ و أبرز عممية قاـ بيا ىي اغتياؿ وزير 

رحمو اهلل ، وتـ القبض عمى جميع عناصره خالؿ سنتيف و قضي عميو نيائيا  1995سنة  الداخمية السابؽ أبو بكر بمقايد
  1997سنة 

  (G.S.P.C)الجماعة السمفية لمدعوة و القتال 
نظرا لممجازر التي ارتكبت مف طرؼ الجماعة االسالمية المسمحة في حؽ الشعب و المواطنيف العزؿ انشقت عنيا مجموعة 

  200626تختمؼ عنيا في المنيج الشرعي و التي أعمنت والءىا لتنظيـ القاعدة رسميا سنة  ارىابية
 :في المغرب االسالمي تنظيم القاعدة

األممي و المنظر األوؿ لمجياد المياجر إذا جاز التعبير ، و كاف ييدؼ مف  يعتبر عبد اهلل عزاـ داعية الجياد االسالمي
الروس نات مف القرف الماضي الى إحياء الجياد في أفغانستاف بغية تحريرىا مف وراء "حشد المسمميف و العرب" في الثماني

،و نحو تغيير تحرير فمسطيف لتكوف العمؽ الحيوي و قاعدة الجياد لرفع الظمـ عف المسمميف و كذلؾ لالنطالؽ في 
األنظمة األخرى ال سيما العربية منيا لتتوافؽ مع شرع اهلل و تخضع لحكمو و قد جاءت بدعـ مف الواليات المتحدة 

و مف ثمة  الظيراويىو مف بعد 2011الذي اغتيؿ في ماي  األمريكية و السعودية و مف ىذه األخيرة جاء أسامة بف الدف 
 200627وصؼ بأنو مف الجيؿ الثاني مف التيار الجيادي ،في يونيو/حزيراف الزرقاوي الذي كاف ي

و في ىذا يمثؿ تنظيـ القاعدة في بالد المغرب االسالمي أحد التنظيمات المسمحة التي أعمنت والئيا الى تنظيـ القاعدة األـ 
لواء تنظيـ القاعدة المركزي ، ووقع إثر بياف بثتو إحدى الوكاالت اإلعالمية الجيادية التي تنشط تحت  2007في جانفي 
يمثؿ كممة ألمير الجماعة السمفية لمدعوة و القتاؿ بالجزائر لألمة االسالمية باسـ أبي مصعب عبدالودود الذي البياف الذي 

 199828يعمف والء تنظيمو لمقاعدة المركزية تحت قيادة أسامة بف الدف و الذي تأسس في أوت 
 حماة الدعوة  األىوال:
، إحدى المجموعات ”كتيبة األىواؿ“، في غرب الجزائر وكانت تسمى 1997التي تأسست في” جماعة حماة الدعوة 

الرئيسية في الجماعة اإلسالمية المسمحة في تسعينيات القرف الماضي ويقودىا شخص شارؾ في حرب أفغانستاف، يدعى 
ظيـ أي نشاط منذ سنوات طويمة بسبب قمة عدد أفراده ولـ يعرؼ لمتن.واسمو الحقيقي محمد بف سميـ” سميـ األفغاني“

مكانياتو المتواضعة، وقد رفضت قيادة   .، في وقت سابؽ االنضماـ إلى القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي“حماة الدعوة “وا 
 :تنظيم المرابطون

يبقى تنظيـ المرابطيف، حسب تقارير أمنية، مصدر الخطورة األكبر بالنسبة لألمف الوطني الجزائري رغـ كؿ شيء، والسبب 
ىو أف التنظيـ بالتعاوف مع كتيبة الممثميف التي يقودىا مختار بممختار، نّفذ العممية اإلرىابية األكثر خطورة في تاريخ 

عماؿ  4ي استيدفت المنشأة الغازية لمركب إف أميناس، كما نّفذ عممية اختطاؼ ضد الت” تيڤنتوريف“ الجزائر وىي عممية 
، وتفجيرات استيدفت مقار أمنية في تمنراست وورڤمة في عاـ 2011إغاثة إسباف مف مخيـ الرابوني في تندوؼ نياية عاـ 

وات الضاربة لمجيش الوطني . وتكمف خطورة التنظيـ بسبب وجوده في منطقة بعيدة بعض الشيء عف تأثير الق2012
، حيث أعمف القيادي ” داعش ” الشعبي في شماؿ مالي. وتتفاقـ خطورة التنظيـ بعد أف بايع أغمب أعضائو تنظيـ الدولة 

                                                           
 ( 109-108، ص ص )  مشجع ظابمأحميذًبىحلطت بىعلي،  - -26
، ص ص  2014.الذوحت : مشكض الجضيشة للذساظاث ، هىفمبر ، جىظيم الذولت الاظالميت "اليشأة ، الخاثير ، اإلاعخلبل فاطمت الطمادي و آخشون  -27

(19-23) 
، مزكشة ماحعخير في العلىم العياظيت و العالكاث   سهاب في مىطلت رشب اإلاخىظ الخعاون الذبلىماس ي في ميافحت ؤلا محعً الهاشمي خىيش ،  -28
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في المنظمة أبو الوليد الصحراوي البيعة لتنظيـ داعش قبؿ نحو شيريف، ويتراوح عدد اإلرىابييف المنضويف في التنظيـ، 
 .مسمح يتنقموف بيف شماؿ مالي وشماؿ النيجر وجنوب غرب ليبيا 400و 300ة، بيف حسب نشرات أمني

 تنظيم الدولة االسالمية " داعش " : 
وتعييف أبو ”  داعش” تنظيم الدولة نشرت جماعة المرابطوف، نياية شير ماي الماضي، بيانيف أعمنت فييما رسميا مبايعة 

نقّدـ لممسمميف بشرى جديدة بتعييف األمير الشيخ “وقاؿ البياف األوؿ المقتضب  الوليد الصحراوي عمى رأس التنظيـ الجديد،
المجاىد عدناف أبو الوليد الصحراوي أميرا لجماعة المرابطيف، أما البياف الثاني الموّقع مف أمير تنظيـ المرابطوف الجديد أبو 

، بعد اندماج جماعتيف ىما  2013في نياية عاـ  الوليد الصحراوي وكاف الرجؿ الثاني في منظمة المرابطوف التي تأسست
كتيبة الممثموف التي يقودىا اإلرىابي مختار بممختار وجماعة التوحيد والجياد في غرب إفريقيا التي يقودىا حمادة ولد محمد 

الممثميف مختار ، فقد أعمف فيو تأييد تنظيـ الدولة اإلسالمية داعش، في الوقت نفسو أعمف أمير كتيبة ”أبو قمقـ“الخيري 
 .بممختار البيعة ألمير تنظيـ القاعدة العامة أيمف الظواىري

 جند الخالفة :
ومبايعة أبوبكر البغدادي  2014سبتمبر  14، في ”القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي“أعمنت ىذه الجماعة انشقاقيا عف 

 .”حيادىا عف جادة الصواب”زعيـ داعش متيمة القاعدة بػ
 8بالجزائر، عبد المالؾ قوري رفقة ” داعش“فرع ” جند الخالفة“، أنيا قتمت زعيـ 2014وأعمنت السمطات العسكرية، نياية 

وكانت الجماعة تبنت اختطاؼ مواطف فرنسي في منطقة القبائؿ شرقي الجزائر .مف رفاقو. وقد تـ ذلؾ في منطقة البويرة
رة أيضا. وبعد شير مف احتجازه تـ قتمو بفصؿ رأسو عف جسده، بعدما يدعى ىيرفيغورديؿ بمنطقة البوي2014سبتمبر 

في ” داعش“رفضت الحكومة الفرنسية اإلذعاف لشروط الخاطفيف وىي وقؼ غارات القوات الجوية الفرنسية، عمى مواقع 
 .29العراؽ

 حركة أنصار الدين
تطبيؽ الشريعة اإلسالمية عمى كامؿ  ، تسعى إلىجياديحركة أنصار الديف ىي جماعة إسالمية مسمحة، ذات توجو 

التراب المالي، لكف ال تطالب باستقالؿ شماؿ البالد عمى عكس حركة "تحرير أزواد" العممانية التي تسعى إلى انفصاؿ 
مؤسسيا ىو الزعيـ التقميدي "إياد آغا غالي"، وىو مف أبناء أسر القيادات القبمية التاريخية و  .الشماؿ إلقامة دولة أزواد

عسكري سابؽ، وشخصية بارزة، وزعيـ تاريخي في تمرد قبائؿ الطوارؽ خالؿ التسعينات مف القرف  ."قبائؿ "اإليفوغاسل
وتعد أكبر الجماعات في شماؿ مالي .الماضي، يتحدر مف أسرة أزوادية عريقة في )كيداؿ( بأقصى الشماؿ الشرقي لمالي

 .انستاف نظرا ألنيا حركة محمية معظـ قياداتيا ومقاتمييا مف أبناء ماليوأىميا، يمكف اعتبارىا بمثابة حركة طالباف في أفغ
تمكنت أنصار الديف مف بسط سيطرتيا بشكؿ كامؿ عمى مدينة تمبكتو األثرية، شماؿ غربي مالي، وفي ىذه المدينة كما 

يونيسكو عمى الئحة التراث الكبيرة عممت الجماعة السمفية عمى ىدـ أضرحة الصوفية والعتبات الدينية التي أدرجتيا ال
 .30وىو ما القى ردود فعؿ شديدة عمى المستوى الدولي ولدى منظمة اليونيسكو - 1988العالمي عاـ 

 : حركة التوحيد والجياد في غرب إفريقيا

                                                           
،  2010ًىاًش  00 ىظيماث ، الجماعاث ؤلاسهابيت في الجضائش : الخاسيخ / الّعماث الفىشيت / أهم الخمشكض البحىر ملىكع حملتالعكيىت ،  -29
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ركة إحدى أىـ الحركات اإلسالمية المسمحة التي تنشط بالمناطؽ الشمالية، وىي ححركة التوحيد والجياد في غرب إفريقيا 
منبثقة عف تنظيـ القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ويقودىا "محمد ولد نويمر"، ومعظـ عناصرىا مف العرب. وتدعو 
الحركة إلى الجياد في غرب إفريقيا، وتتمركز سيطرتيا في مدينة "غاو" الواقعة عمى نير النيجر في شماؿ شرقي مالي، 

ى المدينة مع "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" بعد طرد الجيش المالي منيا، وقبؿ وكانت "التوحيد والجياد" تتقاسـ السيطرة عم
وبينما باتت الحركة .عناصر الحركة األزوادية عمى خمفية صراع بيف الطرفيف استمر نحو شيريف -فيما بعد  -أف تطرد 

يدفوف إلى فإنيا ظمت تؤكد أنيـ ال يتسيطر عمى عدد متزايد مف مدف الشماؿ أعمنت تطبيؽ الشريعة اإلسالمية فييا، 
أعمنت التوحيد والجياد تشكيؿ أربع سرايا عسكرية ىي: سرية عبد اهلل عزاـ، وسرية أبو كما."الوصوؿ لمعاصمة "باماكو

مصعب الزرقاوي، وسرية أبو الميث الميبي، وسرية االستشيادييف. واعتبرت الجماعة في بياف ليا أف إعالف الييكمة الجديدة 
نتيجة لتوسع نفوذىا، وتزايد أعداد مقاتمييا، مؤكدة أف السرايا الجديدة سيتـ توزيعيا حسب التحديات التي تواجييا  كاف

ولمحركة كتيبة أخرى تتبعيا تعرؼ بػ"كتيبة أسامة بف الدف" يتزعميا عضو مجمس شورى جماعة .المنطقة داخميا وخارجيا
 .التوحيد والجياد أحمد ولد عامر

 عةأنصار الشري
كتيبة "أنصار الشريعة" أسسيا عمار ولد حماىا، الذي سبؽ وطاؼ عمى كؿ الجماعات اإلسالمية في مالي قبؿ أف يشكؿ 
كتيبتو بعد خروجو مباشرة مف جماعة "التوحيد والجياد في غرب إفريقيا". عرؼ ولد حماىا بقدرتو الكبيرة عمى جمب االنتباه 

، ووصفو آخروف بأنو "شماؿ مالي، حيث لقبو البعض بػ"الرجؿ ذي المحية الحمراءإليو منذ بداية سيطرة اإلسالمييف عمى 
"رجؿ الكاريزما القوية" نتيجة لحضوره الالفت ولغتو الفرنسية "الحادة"، التي يتقنيا أكثر مف أي زعيـ إسالمي آخر في 

وادية، مف القبائؿ العربية في تمبكتو، استطاعت الكتيبة الجديدة أف تقنع أغمب عناصر الجبية العربية األز حيث  .الشماؿ
 .بااللتحاؽ بيا بعد أف بقيت عمى ىامش الصراع الدائر منذ عاـ، فيما حظيت بدعـ العرب الموجوديف في منطقة غاو

 الموقعون بالدماء
ر بممختار" وكاف قد النخبة اإلرىابية التي أنشأىا بممختاركتيبة "الموقعوف بالدماء" يتزعميا الجزائري خالد أبو العباس "مختا

شكميا حديثا بعد عزلو مف زعامة "كتيبة الممثميف" مف قبؿ تنظيـ القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي، وىو ما وصفتو "القاعدة" 
اتخذه أمير التنظيـ أبو مصعب عبد الودود والتـز بو أبو العباس. لكف  "وقتيا بأف عزلو ال يعدو كونو "إجراء إداريا وتنظيميا

ر خرج ليشكؿ تنظيما جديدا مف الفدائييف يحمؿ اسـ "الموقعوف بالدماء"، ورغـ ذلؾ ظؿ حريصا عمى التزامو بوحدة بممختا
 31.القرارات التي تتخذىا التنظيمات المسمحة حياؿ األزمة في شماؿ مالي

عات المسمحة و السؤاؿ إف ىذه التنظيمات و الجماعات المسمحة التي ذكرناىا آنفا لعميا ىي أىـ ما وجد في ساحة الجما
أسباب التطرؼ لدى ىذه الجماعات و ما الذي دفعيا لحمؿ السالح و ماىي األطر ىو : ماىي الذي يطرح نفسو بقوة 
 المفسرة ليذا التطرؼ ؟ 

ظاىرة معقدة و متشابكة تشترؾ في بروزىا في المجتمع مف العوامؿ و األسباب ،  إف التطرؼ و االرىاب              
 32حيث تتداخؿ العوامؿ الشخصية و النفسية مع الثقافية و السياسية و االقتصادية 

                                                           
 01/03/2010بخاسيخ   هفغ اإلاشجع آلاهف بالزهش ،،  2010طىبىرشافيا الجماعاث الجهادًت التي ظخىاجهها الجضائش ظىت عماد محمذ أمين ،  -31
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بب أكبر لمتطرؼ ذي الطابع الديني أكثر مف غيره في مجتمعاتنا  العربية ، و الس اىتماماإف كثير مف الباحثيف قد أولوا 
الفكر التكفيري القامع و المشكؾ العتقاد غالبية المسمميف ، و لكونو مف أخطر أنواع التطرؼ يتـ فيو  انتشاريعود إلى 

 تجنيد فئات مف الشباب لتحقيؽ أىداؼ ضد المجتمع و أمنو
الخصبة لنمو و  إف لغياب الحرية و شيوع الفساد و االستبداد و ظروؼ الفقر في معظـ الدوؿ العربية قد شكمت البيئة

انتشار األفكار المتطرفة ، كما لصعود جماعات اإلسالـ السياسي في البالد العربية و صراعيا المرير مع القوى و 
الجماعات المغايرة بأيديولوجياتيا و الخالفات العميقة حوؿ كثير مف القضايا السياسية و االجتماعية و الدنيوية و الدينية و 

بقسوة مف قبؿ األنظمة السياسية الحاكمة و تضييؽ الخناؽ عمييا و حرماتيا مف أبسط حقوقيا ترؾ مالحقتيا و محاربتيا 
المجاؿ إلعادة ترميـ بيئة التطرؼ في البالد العربية ، و ما مورس عمييا مف تزييؼ الوعي ، و سيادة العالقات المزيفة 

قيا في المشاركة السياسية و المساواة و العدالة بينيا و بيف الصفوات الحاكمة التي بدورىا حرمت شعوبيا مف حقو 
االجتماعية و االقتصادية و جعمتيا تعيش في ظروؼ اقتصادية و اجتماعية صعبة ، في الوقت الذي أفرطت األنظمة 
السياسية العربية في ممارسة احتكار السمطة دوف مبررات شرعية ، و ارتكاب أبشع جرائـ االنسانية في تصفية المعارضيف 

 33نظمة جعمت ليذه الجماعات موطئاو طالبي الحرية مف الشعوب و نيب أمواليـ ، إنيا أ
 و مما سبؽ تظير لنا جميا أسباب التطرؼ و دخوؿ الجزائر نفؽ األزمة األمنية  و التي منيا :  

 ضعؼ و تدني مستويات االقتصاد الوطني ال سيما في ظؿ التبعية الكبيرة لممحروقات و العائدات النفطية  -
طبيعة األنظمة و األساليب المطبقة في تسيير المؤسسات العمومية ال سيما في ظؿ االشتراكية مما فتح المجاؿ  -

و ما تالىا مف  1986أسعار النفط لسنة  انخفاضأماـ االتكالية عمى الدولة و التي عرفت أزمات ال سيما مع 
و التي رافقيا إحساس المواطف بعدـ العدؿ في االستفادة مف الريع النفطي في ظؿ انتشار  1988أحداث أكتوبر 

 الرشوة و المحسوبية والبيروقراطية و  الفساد االداري  و المالي لمسمطة السياسية 
 و رفض لمرأي األخر ألحادية الحزبية و الشمولية مظاىر اإلقصاء و التيميش في ظؿ فكر ا انتشار -
ظيور اختالالت اجتماعية في التركيبة البنيوية لممجتمع الجزائري ال سيما مع بعض المشاريع التغريبية لممجتمع و  -

شعور الكثير مف الجماعات و التنظيمات المجتمعية باالغتراب ال سيما في ظؿ صراع التيارات االسالمية مع 
 ة و االشتراكية منيا  وىو ما عد عنفا اجتماعيا ممارسا مف طرؼ النظاـ الحاكـ العمماني

ظيور أزمة ىوية مرتبطة بالصراع بيف دعاة األصالة و الحفاظ عمى الثوابت و دعاة التحديث و التفتح عمى  -
 العالمية 

ستقالة الرئيس و حؿ البرلماف و ا 1992توقيؼ المسار االنتخابي ال سيما بعد فوز الجبية االسالمية لإلنقاذ سنة  -
 و فوضى سياسية ولدت أزمة سياسية حادة مما فتح المجاؿ لفراغ دستوري 

تدخؿ المؤسسة العسكرية في العمؿ السياسي و ال سيما بعد إعالف حالة الطوارئ و تمديدىا و حظر لمجبية  -
داية األمر و الذي فتح المجاؿ أماـ االسالمية لإلنقاذ و تبني أسموب المواجية األمنية كخيار استراتيجي في ب

االعتقاالت و المحاكمات العسكرية و االغتياالت و فض لممسيرات مع منعيا أحيانا كثيرة مما أدى الى العمؿ 
 السري و ما يرافقو 

كانت قد عادت مف أفغانستاف و ما تحممو مف فكر جيادي  ذات خبرة في مياديف القتاؿ وجود عناصر جيادية -
 اـ جماعات مسمحة سرعت مف قي

                                                           
، املجلت العشبيت للذساظاث   الخطشف الاًذًىلىجي مً وجهت الشباب ألاسدوي دساظت ظىظيىلىجيت للمظاهش و العىاملعالء صهير الشواشذة ،   - 33
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و ارتقاع صوت التطرؼ ال سيما بعد اعتقاؿ قادة الصؼ األوؿ ال  لإلنقاذحدوث انشقاقات داخؿ الجبية االسالمية -
 سما عباس مدني و نائبو عمي بمحاج 

و التي استغمت األوضاع لبث أفكارىا و  وجود ايديولوجيات تكفيرية جيادية بيف فئات مف الجماعات االسالمية -
 تجييش األفراد و الشباب ال سيما مع القمع السائد أنداؾ مف طرؼ األجيزة األمنية 

تحريض بعض الدوؿ الغربية لمحكومة الجزائرية آنذاؾ عمى منع التيار االسالمي مف الوصوؿ الى السمطة و ىو  -
 ما يمثؿ تدخال في شؤوف تسيير البالد 

خطاب السائد أنداؾ مف قيادات الجبية االسالمي لإلنقاذ و الذي اتسـ بالتطرؼ منذ بداياتو حوؿ عدـ طبيعة ال -
 المجوء مرة أخرى الى االنتخابات و االستمرار في السمطة مما أثار المخاوؼ حوؿ تغيير مسار النظاـ 

 ة لتحقيؽ مكاسب معينة مشاركة بعض األنظمة األجنبية في زيادة حدة الصراع و تمويؿ الجماعات المسمح -
 و عمى كؿ ىذه أىـ األسباب التي نراىا كانت سببا في التطرؼ وحدوث األزمة االمنية بالجزائر ضؼ عمى ذلؾ 

 أزمة تعميمية في مؤسسات الدولة مف غياب المناىج التي تدعوا لموسطية و تضييؽ عمى تعميـ الشريعة االسالمية -
مع غياب لمرجعيات عممية و فكرية بالجزائر ذات الصيت التي كاف يمكف الفراغ الفكري و الفيـ الخاطئ لمديف  -

 ليا أف تؤثر في قناعات األفراد و الشباب 
 التشدد و الغمو في الديف مف بعض الجماعات المتطرفة ذات الفكر التكفيري  -
 ال سيما فمسطيف و العراؽ أنداؾ يكي االسرائيمي عمى الدوؿ االسالميةاألمر  يمنة األجنبية و العدوافسياسات الي -
باإلضافة الى التحوالت الدولية و سقوط المعسكر الشيوعي في ظؿ ما يعرؼ بربيع براغ و سيطرة النظاـ  -

 الرأسمالي في ظؿ نياية الحرب الباردة و ىو ما انعكس عمى الحكومات ذات التوجو االشتراكي في العالـ 
مية منيا و الخارجية دخمت بيا الجزائر أتوف الفوضى لعقد مف الزمف و و عميو تظافرت مجموعة مف األسباب الداخ

 مرارة أثارىا سنونا طواال تجرعت
 ثالثا: الخمفية االيديولوجية التكفيرية لمجماعات المسمحة بالجزائر 

لغالبية الجماعات المسمحة في الجزائر عمى ما تسوقو مف أسباب في المجوء الى العمؿ  إف المتتبع لمخمفية االيديولوجية
في آخر الدراسة ( ،  1 حؽ) أنظر المم34ناتيا و رسائميا الموجية الى الشعب تارة و الى السمطة تارة أخرى االمسمح مف بي

ا تحممو مف تأويالت مغرضة لشريعة اهلل ضؼ الى ذلؾ ما يصدر عنيا مف كتيبات و استدالالت شرعية بزعميـ و عمى م
الى بعض التسجيالت و مقاطع الفيديو التي يمكف الرجوع الييا مف مناظرات و مناصحات لعمماء أجالء مع قادة باإلضافة

الذي أصدر ىذا األخير 35الجماعات المسمحة بالجزائر و لعؿ أشيرىا لقاء الشيخ ناصر الديف األلباني مع عمي بمحاج 
الى بعض الكتيبات التي اعتبرت مرجعية لياتو الجماعات باإلضافة36" عنوان " فصل الكالم في مواجية ظمم الحكام كتابا ب

جمال "لصاحبو  "كتاب ىداية رب العالمين في تبيين أصول السمفيينو لعؿ منيا كما ذكر الباحث كميؿ الطويؿ المسمحة
"  كتاب عبد المؤمن الزبير المكنى ب "أبو المنذرو   G.I.Aالمسمحة  المنطوي تحت راية الجماعة االسالمية زيتوني

                                                           
و الى  سةظىىسد بعػا مً هزه الشظائل و البياهاث في أخش الذساظت ) مً خطاباث و بياهاث و سظائل لعلي بلحاج  جشاوحذ بين جىحيهها الى العلطت جا -34

، إمخاع البصش بمذاسن الىظش في العياظيت بين الخطبيلاث الششعيت و الجماعاث املعلحت جاسة أخشي ( و هي مىلىلت عً عبذامللك سمػاوي 

  1422.بيروث : مكخبت الفاسوق ،  الاهفعاالث الحماظيت
35- youtube.com/watch?v=uSIoUa3PHoUhttps://www.  ًمكً الشحىع الى الللاءاث التي حشث بين الشيخ هاضش الذًً ألالباوي و علي بلحاج في

مىاصحخه و عذم حعشعهم و ججىب الطذام و املأظاة  باإلغافت الى هصح الشيخ للجماعاث املعلحت 

https://www.youtube.com/watch?v=4G6RfJnNl6I 
 http://www.alibenhadj.netًمكً الشحىع الى مىكع علي بلحاج  -36

https://www.youtube.com/watch?v=uSIoUa3PHoU
https://www.youtube.com/watch?v=4G6RfJnNl6I
https://www.youtube.com/watch?v=4G6RfJnNl6I
http://www.alibenhadj.net/
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" باإلضافة الى نشرة  السيف البتار في الرد عمى من طعن في المجاىدين األخيار و أقم بين أظير الكفارالمعنوف ب " 
تأصيؿ الجماعة االسالمية  و ىي نادرة تعود الى 37( 2)الممحؽ مجمة الجماعةالىباإلضافة" كما يسمونيا   "األنصار

 38المسمحة و فكرىا المتطرؼ الذي يكفر المسمميف و يستبيح دماءىـ 
باإلضافة الى ما ورد مف أفكار تـ تبنييا مف تنظيـ القاعدة و ىي أفكار جيادية تكفيرية لممجتمعات و شأنيا شأف تنظيـ 

 39الدولة االسالمية و ما جاورىا مف تنظيمات إرىابية سبؽ ذكرىا 
أبي محمد ككتب معاصرة يـ يستند عمى كتب وأدبيات قديمة ككتب السيد قطب و حسف البنا و ويرى الخبراء أف التنظ

المقدسي و أبي قتادة ، وسيد أماـ الذي يحتؿ كتابو "العمدة في إعداد العدة " مكانة ميمة في أدبيات التنظيـ إلى جانب 
البي بكر ناجي" ومؤلفات عثماف بف عبد  وكتاب إدارة التوحشمياجر، " البي عبد اهلل المسائل في فقو الجيادكتاب "

 ."الرحمف التميمي، ككتاب "إعالـ األناـ بميالد دولة اإلسالـ
سابقا و ىو بذلؾ فكر د تبينت لنا أساليبيـ مما ذكرناه فعاليـ فقأىذا ما تعمؽ بأفكارىـ و مرجعياتيـ الفكرية أما ما تعمؽ ب

و قد بيف ذلؾ العديد مف العمماء ولعؿ مف بينيـ ىيئة كبار العمماء بالسعودية و  ،عمى قدر كبيريتبنى أفكار الخوارج 
فتاوي حول التكفير و الحكم مع  كتابو "فتنة التكفير "العالمة ناصر الديف األلباني الذي بيف مثالبيـ و أخطاءىـ  في 

 40شيخ عبداهلل بف عبدالرحمف الجبريف " " محمد بف صالح العثيميف " و البغير ما أنزل اهلل لمعالمين 
و في ىذا يتميز موقؼ السمفية المحافظة مف التيارات و الجماعات السمفية الجيادية بالعنؼ الفكري و الخطابي ، و يعتقد 

التكفير الشيخ األلباني أف فكر السمفية الجيادية يقـو عمى أساس فكر "الخوارج " في التكفير و التشدد ،إذ يقوؿ " إف مسألة 
عموما ال لمحكاـ فقط بؿ و لممحكوميف أيضا ، ىي فتنة عظيمة قديمة ، تبنتيا فرقة مف الفرؽ القديمة ، و ىي المعروفة 
بالخوارج ، و مع األسؼ الشديد فإف البعض مف الدعاة أو المتحمسيف قد يقع في الخروج عمى الكتاب و السنة و لكف باسـ 

مف ء المكفروف المتشبثوف بإخراج المسمميف مف دينيـ ليسوا مف الفرؽ الناجية ، و إنما ىـ الكتاب و السنة" و يرى أف " ىؤال
الفرؽ الضالة " فاأللباني يصؼ أتباع السمفية الجيادية بالغمو و التطرؼ و الجيؿ ،فيو يقوؿ :" نحف نعمـ حقيقة يغفؿ عنيا 

ف تكفير الحكاـ ،ثـ ال شيء ،أو سيظموف يعمنوف تكفير الحكاـ أو يتغافؿ عنيا باألصح أولئؾ الغالة الذيف ليس ليـ إال إعال
، ثـ اآلف مسمميف األبرياء بسبب ىذه الفتنة، ثـ أخيرا في سورية، ثـ ال يصدر عنيـ اال الفتف ....و ذىاب دماء كثيرة مف ال

 41في مصر و الجزائر مع األسؼ وكؿ ىذا بسبب أنيـ خالفوا كثير مف نصوص الكتاب و السنة "
يقـو فكر التيار السمفي الجيادي عمى مبدأ الحاكمية ،و يتمثؿ مضمونو السياسي بالكفر بالدساتير و النظـ و الحكومات و 
المؤسسات السياسية ) البرلماف ، و األحزاب ، و الحكومات و القضاء( و المؤسسات العسكرية الحالية ) الجيش و األمف ( 

 في العالـ العربي و االسالمي

                                                           
 ًمكً جحميل املجلت مً املىكع : 37

_september_https://ia802604.us.archive.org/25/items/Algeria_GIA_magazine_september1996/gia_algeria_aljamaa_magazine_arabic

1996.pdf 
 هفغ املىكع ألاهف الزكش   7أهظش مجلت الجماعت ص  -38
اليشأة ، الخأزير ، – ،غمً ظلعلت جىظيم الذولت الاظالميت البييت الفىشيت و حعليذاث الىاكع–جىظيم الذولت الاظالميت معتز الخطيب ،  -39

 ( 18-8، ص ص ) 2014، الذوحت : مشكض الجضيشة للذساظاث ،  2014املعخلبل الطادسة عً مشكض الجضيشة للذساظاث ، هىفمبر 
  1997. الشياع : داس ابً خضيمت لليشش و الخىصيع ،فخىت الخىفير محمذ هاضش الذًً ألالباوي ، 40
  13هفغ املشحع آلاهف الزكش ، ص  - 41

https://ia802604.us.archive.org/25/items/Algeria_GIA_magazine_september1996/gia_algeria_aljamaa_magazine_arabic_september_1996.pdf
https://ia802604.us.archive.org/25/items/Algeria_GIA_magazine_september1996/gia_algeria_aljamaa_magazine_arabic_september_1996.pdf
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و بناءا عمى توصيؼ النظـ المعاصرة بالكفر و الجاىمية و حكـ الطاغوت، فإف أي مشاركة داخؿ                  
المؤسسات السياسية، سواء أكانت مشاركة في االنتخابات التشريعية أو البمدية أـ تولي مناصب حكومية و أمنية و 

 42عانة لمظالميف عمى المسمميفعسكرية، فيي بمثابة منح المشروعية لمواقع السياسي الفاسد و إ
الخوارج يقع عمى تمؾ  اسـفقد عرؼ أىؿ العمـ الخوارج بتعريفات منيا ما بينو أبو الحسف األشعري "أف               

الطائفة التي خرجت عمى رابع الخمفاء الراشديف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو ،وبيف أف خروجيـ عمى عمي ىو العمة 
 ا اإلسـ ، حيث قاؿ رحمو اهلل تعالى : و السبب الذي سموا لو خوارج خروجيـ عمى عمي لما حكـ في تسميتيـ بيذ
اسـ الخارجي يتعدى إلى كؿ مف أشبو أولئؾ النفر الذيف خرجوا عمى و أما ابف حـز رحمو اهلل فقد بيف أف              

و مف وافؽ الخوارج في إنكار التحكيـ ، و تكفير  عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو و شاركيـ في معتقدىـ ، فقد قاؿ ،
في أصحاب الكبائر ، و القوؿ بالخروج عمى أئمة الجور ، و اف أصحاب الكبائر مخمدوف في النار ، و أف االمامة جائزة 

 غير قريش ،فيو خارجي و إف خالفيـ فيما عدا ذلؾ مما اختمؼ فيو المسمموف ، و خالفيـ فيما ذكرنا فميس خارجيا 
و أما الدكتور ناصر العقؿ فيقوؿ : ىـ الذيف يكفروف بالمعاصي ، و يخرجوف عمى أئمة الجور ،فالخوارج ىـ أولئؾ النفر 
الذيف خرجوا عمى عمي رضي اهلل عنو بعد قبولو التحكيـ في موقعة صفيف ، و ليـ ألقاب أخرى عرفوا بيا غير لقب 

ة ، و المارقة و المحكمة ،وىـ يرضوف بيذه األلقاب كميا إال بالمارقة ، الخوارج ،و مف تمؾ األلقاب : الحرورية ،و الشرا
 فإنيـ ينكروف أف يكونوا مارقيف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية 

و مف أىؿ العمـ مف يرجع بداية نشأة الخوارج إلى زمف الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ ، و يجعؿ أوؿ الخوارج ذا           
بينما نحن عند رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم ي اعترض عمى الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ حيث قاؿ : الخويصرة الذ

فقال : يا رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم ،إعدل ،  –و ىو رجل من تميم –و ىو يقسم قسما ، إذ أتاه ذو الخويصرة 
إئذن لي فيو أكن أعدل " فقال عمر : يا رسول اهلل ، فقال :" ويمك ، و من يعدل إذا لم أعدل ؟ قد خبت و خسرت إن لم

فأضرب عنقو ،فقال " دعو فإن لو أصحابا يحقر أحدكم صالتو مع صالتيم ، و صيامو مع صياميم ،يقرءون القرآن ال 
يجاوز تراقييم ، يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية ،ينظر إلى نصمو فال يوجد فيو شيء ، ثم ينظر 

فو ، فما يوجد شيء ،ثم ينظر الى نضيو ، و ىو قدحو فال يوجد فيو شيء ، ثم ينظر إلى قذذه فال يوجد فيو الىرصا
شيء و قد سبق الفرث و الدم ، آيتيم رجل أسود إحدى عضديو مثل ثدي المرأة ، أو مثل البضعة تدردر ،و يخرجون 

يث من رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم ، و أشيد فأشيد أني سمعت ىذا الحد، فقاؿ أبو سعيدعمى حين فرقة الناس "
أن عمي بن أبي طالب قاتميم و أنا معو ، فأمر بذلك الرجل ، فالتمس فأتي بو حتى نظر إليو عمى نعت النبي صمى اهلل 

 43عميو و سمم الذي نعتو
" سيخرج و و سمـ يقوؿ : وقد روى البخاري مف حديث عمي رضي اهلل عنو أنو قاؿ ، إني سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عمي

يقولون من خير قول البرية ، ال يجاوز إيمانيم حناجرىم ، قوم في آخر الزمان ، أحداث األسنان ، سفياء األحالم 
 44يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية

                                                           
" عمان : مؤظعت فشيذسيش  الحل الاظالمي في ألاسدن "الاظالميىن و الذولت و سهاهاث الذًملشاطيت و ألامًمحمذ أبى سمان ، حعً أبىهىيت ،  -42

  324، ص  2012إًبرث ،
 (  2/743،744سواه معلم في صحيحه ) -43
 ( 2/281سواه البخاسي في صحيحه ) -44
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و مف الصفات المذمومة التي تمبسوا بيا ، و أخبر النبي صمى اهلل عميو و سمـ أنيا واقعة أنيـ يتدينوف                  
بقتؿ أىؿ اإلسالـ و ترؾ عبدة األوثاف و الصمباف فقد كانوا يسموف سيوفيـ عمى أىؿ االسالـ بالقتؿ ، و كانوا يغمدونيا عف 

 45الكفار مف الييود و النصارى 
الحنفي و الذي أحدثو البراءة مف القعدة و المحنة لمف قصد عسكره  46* نافع بن األزرقو أوؿ مف أحدث الخالؼ بينيـ 

و إكفار مف لـ يياجر اليو و يقاؿ : إف أوؿ مف أحدث ىذا القوؿ عبد ربو الكبير ، و األزارقة تقوؿ : إف كؿ كبيرة كفر و 
كؿ مرتكب معصية كبيرة ففي النار خالدا مخمدا و يكفروف عميا رضواف اهلل عميو  أف الدار دار كفر يعنوف مخالفييـ ، و إف

 47في التحكيـ و يكفروف الحكميف أبا موسى و عمرو بف العاص و يروف قتؿ األطفاؿ 
 و يرى بعض العمماء ممف خبر ىذه الجماعات المسمحة أنيا تستمد فكر األزارقة الخوارج في تكفير مخاليفيـ 

 صفات الخوارج و مف يتبعيـ في منيجيـ مف الجماعات المسمحة : الدكتور عمي الصالبي و قد أجمؿ 
 الغمو في الديف  -1
 الجيؿ بالديف لقوؿ ابف تيمية ىـ جياؿ ، فارقوا السنة و الجماعة عف جيؿ  -2
 شؽ عصا الطاعة و لذلؾ كثر فييـ الغارات و الشقاؽ و الثورات  -3
التكفير بالذنوب و استحالؿ دماء المسمميف و دماءىـ فمف ذلؾ أنيـ قتموا عبد اهلل بف خباب بغير سبب غير أنو  -4

لـ يوافقيـ عمى رأييـ ، و قاؿ ابف كثير : فجعموا يقتموف النساء و الولداف ، و يبقروف يطوف الحبالى ، و يفعموف 
و قد فعمت الجماعات المسمحة في الجزائر ما فعؿ أسالفيـ مف و سبحاف اهلل إنيا السنف  48أفعاال لـ يفعمو غيرىـ 

 الخوارج فعاثوا و أفسدوا و قتموا و ما تركوا شيئا اال و قد فعموه مف الفواحش فقاتميـ اهلل 
 تجويزىـ عمى النبي صمى اهلل عميو و سمـ ما ال يجوز في حقو كالجور كما رأينا في األحاديث السابقة  -5
 أئمة اليدى و تضميميـ و الطعف في الحكاـ و تكفيرىـ  الطعف و التضميؿ في -6
 سوء الظف في الناس و الحكاـ  -7
الشدة عمى المسمميف و أخذىـ بالغمظة و الجفوة فاستحموا دماءىـ و أمواليـ و أعراضيـ و ترويعيـ باسـ االسالـ  -8

 و ىو براء منيـ الى يـو الديف 
 و منيا كما أف ليـ بعض اآلراء االعتقادية 

 تكفير صاحب الكبيرة و يحكموف بخموده في النار  -
 و أنو ال يشترط النسب القريشي في اإلمامة و خالفو ا الجميور بذلؾ يروا بالخروج عمى الحاكـ عند أتفو األسباب  -
في ذلؾ بتكفير سائر  طعف الخوارج في بعض الصحابة و تكفيرىـ لعثماف و عمي رضي اهلل عنو و اشتد األزارقة -

 المسمميف ممف خالفيـ و تخميدىـ في النار عمى قوليـ
كما أف مف سمات الخوارج و نزعاتيـ في العصر الحديث : كالتشدد في الديف عمى النفس و التعسير عمى 
و اآلخريف ، و التعالـ و الغرور ، و تصدر األحداث ، و قمة الصبر، و ضعؼ الحكمة ، و االستبداد بالرأي 

تجييؿ اآلخريف و الطعف في العمماء و سوء الظف فييـ و تحقيرىـ و التنفير منيـ ، و الحدة في التعامؿ مع 
اآلخريف ، و صعوبة مد جسور التفاىـ ، وقابمية االنشطار و التفرؽ ، و سيولة اتياـ اآلخريف ، و صعوبة 

                                                           
  19، ص 2007. اللاهشة : داس ابً الجىصي ،  ت في ميزان أهل العىت و الجماعت، فىش الخىاسج و الشيععلي الطالبي  -45
 هى هافع بً ألاصسق وان مً سؤوط الخىاسج ، و اليه جيعب طائفت ألاصاسكت ، و وان كذ خشج في أواخش دولت ًضيذ بً معاويت -* 46
  59، ص  2009،  ، اللاهشة : داس الحذًث ملاالث الاظالميينأبي الحعً بً علي ألاشعشي ، 47
 ( 51-46، ص ص )  هفغ اإلاشجع آلاهف الزهشعلي الطالبي ،  -48
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ـو الشرعية و االعراض عف العمماء و الغمو التجمع و التوحد ، و التكفير ، و غير ذلؾ مف مظاىر الجيؿ بالعم
 49في ذـ التقميد و التطبيؽ الخاطئ لمشريعة و التأوؿ فييا

كما يرى الدكتور محمد بف عمر بازموؿ  اف التكفير لو ضوابطو الشرعية و يرجع الى فيو الى أىؿ العمـ و الراسخيف فيو 
إذا قال الرجل ألخيو يا كافر فقد صمى اهلل عميو و سمـ قاؿ:"  ألف أمره خطير فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل

و عف ثابت بف الضحاؾ عف النبي صمى اهلل عميو و سمـ  قاؿ " مف حمؼ بممة غير االسالـ كاذبا فيو 50"باء بو أحدىما 
و ىنا  51تمو " كما قاؿ و مف قتؿ نفسو بشيء عذب بو في نار جينـ و لعف المؤمف كقتمو و مف رمى مؤمنا بكفر فيو كق

و في ىذا يرى أف ىناؾ شبيات تدندف حوليا الجماعات االسالمية المسمحة في تكفير الحكاـ  تظير خطورة التكفير و أثاره 
 و عواـ الناس و مف ىذه الشبو

 التكفير بالوالء لمكفار ، و إعانتيـ في قتاليـ المسمميف  -1
 التكفير بالبنوؾ الربوية ، بسبب كتابة عقودىا ،و حمايتيا ، و اإلذف ليا  -2
 التكفير بسبب الدخوؿ في معاىدات دولية و منيا ىيئة األمـ المتحدة و الدوؿ الغربية  -3
 التكفير بسبب التحاكمالى القوانيف الوضعية  -4
 52التكفير بسبب إلغاء الجياد و إبطالو و منع المجاىديف  -5
 يش بيف ظيراني األنظمة الحاكمة التي يكفرونيا و مواالتيـ العمؿ و الع -6

،إذ يؤكد عبد السالـ فرج عمى فرضية الجياد العيني عمى كؿ مسمـ اف تيار التكفير الجيادي ال يرى غير الجياد و القتاؿ 
فإف العدو يقيـ في ديارىـ بؿ أصبح العدو يمتمؾ زماـ األمور ، و ذلؾ  ضد الحكاـ فيو يقوؿ " بالنسبة لألقطار االسالمية

و ىي و اهلل قاصمة الظيور في  53العدو ىـ ىؤالء الحكاـ الذيف انتزعوا قيادة المسمميف و مف ىنا فجيادىـ فرض عيف
 تطرفيـ و غموىـ و سفاىة أحالميـ و أفكارىـ و ىي خالؼ لشريعة االسالـ

االسالمية المسمحة ردودا عديدة عمى ضالالتيا و افترائيا عمى العمماء في ما كاف يشاع مف إجازة وقد جابيت الجماعات 
التكفيري و لعؿ مف أىـ ىذه الكتب و أشيرىا و دعـ لما يقوموف بو فقد جاءت كتابات و فتاوي عديدة تبيف ضالؿ منيجيـ 

 : 
إمتاع البصر بمدارؾ النظر في السياسة بيف التطبيقات الشرعية و االنفعاالت الحماسية لمشيخ عبد الممؾ  كتاب -

 بف أحمد رمضاني الجزائري 
كتاب فتاوى العمماء األكابر فيما أىدر مف دماء الجزائر ألصحاب الفضيمة العمماء : عبد العزيز بف باز ، محمد  -

الديف األلباني و قد تـ جمعو و التعميؽ عميو مف طرؼ الشيخ عبدالمالؾ  بف صالح العثيميف ، و الشيخ ناصر
رمضاني الجزائري و قد برر ىذا بقولو إني اقتصرت عمى نقؿ فتاوى ىؤالء األكابر الفضالء ، ألف سفاكي دماء 

المرتضوف باسـ الديف كانوا قد أشاعوا عنيـ تأييدىـ ليـ كذبا و زورا و زعموا أنيـ العمماء  –في الجزائر 
 !!!!! عندىـ

فتنة التكفير لمعالمة محمد ناصر الديف األلباني و تعرض فييا لما يحدث بالجزائر مف فتنة و بيف ضالؿ  -
 الجماعات المسمحة في منيجيا 

                                                           
 ( 90-54هفغ املشحع آلاهف الزكش ، ص ص )  - 49
  6103أخشحه البخاسي في كخاب ألادب حذًث سكم  -50
 ، و معلم في كخاب الاًمان 6105أخشحه البخاسي في كخاب ألادب حذًث سكم  -51
 ( 82-45، ص ص )  مشجع ظابممحمذ بً عمش باصمىل،  -52
  326ص  مشجع ظابم ،محمذ أبى سمان ، حعً أبىهىيت ،  -53
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فتاوى التكفير و الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل لمعالمة محمد بف صالح العثيميف و العالمة عبداهلل بف عبدالرحمف  -
 الجبريف 

 لييئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعودية اوى المجنة الدائمة فت -
 رابطة العالـ االسالميو   مجمع األزىر  -
 المجامع الفقيية المختمفة عبر العالـ االسالمي -

 و في سياؽ أخر اختمفت التفسيرات لمخمفيات االيديولوجية لظاىرة التطرؼ و التكفير عند عمماء االجتماع بغض النظر عف
قد ربطوا  الوظيفيين أمثال كايموبارسونز و ميرتونارتباطيا بالسياقات الدينية فنجد لكؿ تفسيره حسب مرجعيتو ، فنجد 

بنائي داخؿ النسؽ االجتماعي ممثؿ بفقداف اندماج الفرد بالجماعات ظيور ظواىر معتمة كالتطرؼ الى وجود خمؿ 
، و الثقافة السائدة مع ضعؼ أليات الضبط و القواعد المنظمة لسموؾ الفرد و تفكؾ المنظومة القيمية و  اإلجتماعية

األخالقية في المجتمع ما تنتج ىذه الظروؼ قيما مضادة فتولد السموؾ المنحرؼ غير المألوؼ في فضاء األعراؼ و 
ى تمبية حاجات األفراد و الجماعات و طموحاتيا فتتشكؿ المعايير المجتمعية و ىذه حالة تعبر عف عدـ قدرة المؤسسات عم

 حالة التطرؼ الفكري لدييـ 
و في ىذا االطار نجد دراسة شاممة لعالـ النفس " كيفيف دور ىايـ " مف جامعة "ناتاؿ " بجنوب افريقيا ، خصصيا        

السمطوية ، واستعرض فييا بشكؿ متعمؽ نظريات أربع تسود في ميداف البحث لسياسات العمـ في مجاؿ التنظير لممعرفة 
عف العالقة بيف األسموب المعرفي و المضموف االيديولوجي ، و ىي "السمطوية ،نظرية التطرؼ ، و نظرية السياؽ ، 

 ونظرية تعددية القيـ " 
،و التكفير خصوصا في الصراعات الممتدة ، ال تتمثؿ و أخيرا يمكف القوؿ إف المشكمة الرئيسية بالنسبة لمتطرؼ          

في عنؼ األنشطة التي تقـو بو الجماعات المتطرفة و لكنيا في االتجاىات المتطرفة و خمفياتيا العقدية و التي تتمثؿ في 
 54جمودىا و ثباتيا و عدـ تسامحيا مع الغير ، و بالتالي عدـ قابميتيا لمتغير 

 
 العالج بالجزائررابعا :آليات و مقاربات 

اف ما عرفتو الجزائر مف أحداث دامية و مروعة عرفت فيو كؿ أشكاؿ المعاناة مف قتؿ و ترويعمألبرياء و تفجير 
 لمممتمكات و تشريد لمسكاف و ترميؿ لأليتاـ و النساء ، ضؼ الى ذلؾ أثار اقتصادية و نفسية مازالت  بقاياىا قائمة الى
اليـو دفع بالنظاـ الحاكـ آنذاؾ و األطراؼ المتصارعة ال سيما الجبية االسالميةلالنقاذ و مكونات المجتمع مف أحزاب و 
جمعيات و نقابات و مجتمع مدني و أطراؼ خارجية حاولت حمحمة األمور و المضي بيا قدما نبذا لمعنؼ و التطرؼ و في 

التي تبنتيا الدولة كمقاربات حاولت مف خالليا معالجة األزمة األمنية و أثارىا  ىذا اإلطار كانت ىناؾ العديد مف الخيارات
مف جذورىا  و لعميا تبنت في بداية األزمة و ال سما بعد توقيؼ المسار االنتخابي مقاربة أمنية عسكرية تستند في مفيوميا 

لى أساليب سممية و فتحت الحوار مع أطراؼ ومف بعد ذلؾ و مع استمرار األزمة لجأت ا الى القوة و فرض األمر الواقع
مف خالؿ سياسة العصا و القمع و الزج في السجوف و حشد المعتقالت و إقصاء  األزمة و يمكف تمخيصيا فيما يمي : 

 الطرؼ األخر مف الساحة السياسية و العممية بالقضاء عمى قياداتو المحركة لمعمؿ السياسي 
 ة الوطنية المقاربة السممية في ظؿ المصالح

 المقاربة العسكرية في ظل المواجية األمنية  -1

                                                           
 ( 94-91عالء صهير الشواشذة ، مشحع ظابم ، ص ص )  -54
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ية االسالمية لإلنقاذ في ،وبعد حؿ الجب 1992فيفري  09بعد توقيؼ المسار االنتخابي و إعالف حالة الطوارئ بتاريخ 
اجيتو و فتح الباب واسعا لمتطرؼ و العمؿ السري فاختارت السمطة استراتيجية تحجيـ االرىاب بمعنى مو  1992مارس 05

 و يتضح ذلؾ مف خالؿ النقاط التالية: 55محاصرتو و تصغيره 
منع األعماؿ االرىابية مف خالؿ ضبط األشخاص الذيف يقوموف باألعماؿ االرىابية أو حتى باألعماؿ الدعائية و  -

 غزالة التحصينات الطبيعية و االصطناعية 
 االعتماد عمى جياز االستعالمات و تقويتو و بث العيوف و اختراؽ الجماعات االرىابية بتتبعيـ و رصدىـ -

و لكف أكبر إشكالية كانت في قمة الوسائؿ المتاحة في ظؿ الحصار الدولي الذي فرض عمى الجزائرفي مجاؿ تزويدىا 
 بالعتاد العسكري 

 ارسة الضغط عمييا الحرب النفسية عمى الجماعات االرىابية و مم -
تكثيؼ العمميات اليجومية و تكويف الفرؽ الخاصة و زيادة أعداد الجيش ال سيما التجنيد االجباري و استدعاء  -

 الجيش االحتياطي 
 سرية عبر الوطف  200سرايا الشرطة القضائية لمتدخؿ حيث وصؿ عددىا الى إنشاء  -
إلضافة الى مراكز أمنية متقدمة لمجيش في الجباؿ لتطويؽ إنشاء فرؽ التدخؿ الخاصة التابعة لمدرؾ و الجيش با -

 الجماعات المسمحة و محاصرتيا و قطع االمداد الموجستي عنيا 
وذلؾ  1997-1997مفرزة تـ انشاؤىا ما بيف  2213إنشاء وحدات الحرس البمدي حيث بمغ عددىا الى حوالي  -

 56مكات و األفراد لحماية البمديات و مواجية الجماعات المسمحة حراسة لمممت
إشراؾ الفئات المدنية و التي تطوعت لمكافحة االرىاب و دفاعا عف نفسيا ما دامت ميددة في حياتيا و بالتالي  -

 انتقمت مواجية الجماعات المسمحة مع فئات المجتمع و يمكف حوصمة الركائز الشعبية في نقطتيف:
 ألؼ متطوع 200ىذه القوات أزيد مف  في المناطؽ النائية و قد بمغ عدد  57فرؽ الدفاع الذاتي 

  1997مجموعة دفاع ذاتي حتى نياية  5000كما تشير المصادر الرسمية الى تشكيؿ حوالي 
  الوطنيوف : و تتشكؿ مف قدامى المجاىديف الممميف بالمناطؽ الصعبة كاألدغاؿ و األحراش

إرىابي بيف  600أبناء الشيداء و قد كانت ذات فعالية كبيرة إذ تـ القضاء عمى  باإلضافة الى
1992-1998  

إعالف حالة الطوارئ و ممارسة أسموب االعتقاؿ حيث أصبح العنؼ لغة الحوار بيف الطرفيف باإلضافة الى فرض  -
ألمنية الثابتة و المتنقمة و حظر التجواؿ ليال و فرض االقامات الجبرية و التفتيش مف خالؿ إقامة الحواجز ا

أعطيت صالحيات واسعة لألجيزة األمنية في االعتقاؿ و الحجز و التوقيؼ المباشر و ىو ما فتح النقاش حوؿ 
و ىو ما ترؾ أثار  لإلنقاذعدد المعتقميف و المختطفيف و المفقوديف ممف كانت ليـ عالقات مع الجبية االسالمية

و ما زاد حالة االحتقاف و الكراىية و الرغبة في االنتقاـ ممف تسببوا بحالة سمبية عمى نفسية المعتقميف و ى
و جعميا خزانا لمجماعات المسمحة التي استثمرت في وضعية ىؤالء و بررت مف االعتداءات الجسدية والنفسية 
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الـ التي خالؿ ىذه التصرفات أعماليا و سموكيا اتجاه ىؤالء و ذوييـ عمى أنيا دفاع عف النفس و رد لممظ
 تعرض ليا الكثير مف العزؿ 

وضع قاعدة معمومات عف الجماعات االرىابية المسمحة ونشاطاتيا و تواجدىا و فرض طوؽ أمني عمى أماكف  -
 تواجدىا 

التنسيؽ األمني مع دوؿ الجوار ال سيما تونس و المغرب حماية لمحدود و لمحد مف تدفؽ المعونات و المؤف و  -
 تيريب السالح 

 التجسس و التحقيؽ و التنصت عمى كافة وسائؿ االتصاؿ و متابعة تحويالتيا المالية و مصادر تمويميا  -
 المواجية السياسية و االعالمية : -2

 و قد اعتمدت السمطات الجزائرية األساليب السياسية موازاة مع االساليب األمنية و ىذا مف خالؿ مايمي : 
ميد االحزاب السياسية المتسببة في األزمة مع توقيؼ لممسار االنتخابي و الحرماف مف المشاركة السياسية و تج -

 بداية اعتقاالت سياسية واسعة النطاؽ ال سيما قادة الجبية االسالمية لإلنقاذ 
الزج بالمؤسسة العسكرية في المعترؾ السياسي و ىذا مف خالؿ تدخؿ الجيش في العمؿ السياسي و انحيازه  -

و مف ثـ إنشاء المجمس األعمى لمدولة مف قيادات عسكرية و بالتالي حدد مسار الدولة و  لصالح السمطة القائمة
 توجياتيا 

 أنداؾتصاالت القائمة بيف قادة الجبية و السمطة السياسية حيث ظير جميا في اال اسموب الحوار و التفاوض -
إذ فشؿ زرواؿ في إقناع  1993الممثمة في المواء المتقاعد اليميف زرواؿ و كاف اليزاؿ وزيرا لمدفاع في خريؼ 

بياف يديف العنؼ و يدعوا الى التيدئة و ىو شرط اعتبره أركاف الحكـ حجر الزاوية في أي اتفاؽ  بإصداراالنقاذ
عاود الحكـ و جبية االنقاذ اتصاليما في صيؼ و تصاعد العنؼ  االتصاؿو مع فشؿ ىذا مع الحزب المحظور 

 فشؿ مجددا بعد توقفو عند نقطة إدانة العنؼ  االتصاؿلكف ىذا  1994
في روما أبرمت الجبية عقدا وطنيا في روما مع غالبية أطراؼ المعادلة السياسية في البالد  1995و في يناير 

حؿ لألزمة ال يعود الييا بؿ الى حكاـ الجزائر و جاء محققة تقدما عمى السمطة عبر إظيار أف فشؿ التوصؿ الى 
ىذا العقد بجممة مف االقتراحات تؤكد بالعودة الى سيادة الشعب و احتراـ الحقوؽ المكتسبة و عمى الرغـ مف 
إيجابية ىذا العقد كأساس لحؿ األزمة إال أف السمطة الجزائرية مثميا مثؿ "الجماعة المسمحة " رفضتو جممة و 

زعيـ حركة النيضة الشيخ  برئاسةحتى أف رئاسة الدولة رفضت استقباؿ وفد مف أطراؼ العقد الوطني  تفصيال
جاب اهلل عبداهلل و تذرعت السمطة برفضيا العقد الوطني كونو عقد في الخارج و أنو يمثؿ دعوة الى تدخؿ أجنبي 

تفمح كؿ المحاوالت التي بذلت مع الحكـ  و لـفي شؤوف البالد الداخمية و اتيـ أطراؼ العقد بالخيانة الوطنية 
لثنيو عف قرار رفضو العقد الوطني و ال حتى التغير الذي طرأ عمى موقؼ عمي بمحاج الذي أصدر موقفا صريحا 

و  1994ريؼ قواسمي في سبتمبر يؤيد فيو اتفاؽ روما ، بعد أشير مف رسالتو إلى أمير الجماعة المسمحة "الش
بية انات مف الجناح المسمح لمجمسمح و قد استمرت بعدىا محاوالت حؿ األزمة ببيأيد فييا العمؿ ال التي

االسالمية ممثمة في أميرىا مداني مزراؽ بنداءيف لـ تمقى تجاوبا و مف ثمة توجو بندائو الى عباسي مدني الذي 
لمحظات األخيرة و بحؿ االشكاؿ العالؽ لتنيار في ا اآلماؿتحرؾ في رسالة الى اليميف زرواؿ و تحركت معيا 

فتح المجاؿ أما االنتخابات الرئاسية و يفوز فييا لتفتح بعد ذلؾ جوالت مف الحوار بيف السمطة و قادة يقرر 
الجبية دامت لسنوات لتفرج بعد ذلؾ بتجاوب بيف الطرفيف و االفراج عف قادة الجبية االسالمية لإلنقاذ و لكف ما 
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 ر بيف أطرفيا في الية التعامؿ مع السمطة في استرداد الحقوؽ الميضومة عرفتو الجبية فيما بعد ىو انشقاؽ كبي
 58حسب تصريحات قادتيا 

 :  المواجية االعالمية -3
و ىنا لعبت أجيزة االعالـ و االتصاؿ بمختمؼ أشكاليا دورا في محاربة االرىاب و توجيو الرأي العاـ و تعبئتو و 

 كاف ذلؾ وفؽ ما يمي : 
 االجتماعية مف خالؿ توجيو الرأي العاـ و استقطابو  التوعية و التعبئة -
 11مراقبة الصحؼ و منع الصحؼ المعارضة مف الصدور و تنصيب لجاف قراءة عمى مستوى المطابع بتاريخ  -

 1996ديسمبر 
لمتقميؿ مف حجـ الجماعات المسمحة و تأثيرىا التعتيـ االعالمي و التكتـ عمى أعماؿ العنؼ و منع نشر صورىا  -

 فسي عمى أفراد المجتمع الجزائري الن
 أسموب التقميؿ مف حجـ األحداث  -
 أسموب الكشؼ االعالمي لمعمميات اليمجية و ايضاحايديولوجية الجماعات المسمحة  -
توقيؼ أو تجميد الصحؼ و فرض غرامات مالية عمى صحفييف و حؿ المنشورات السرية لمجماعات المسمحة ال  -

اذ و لكف كاف لإلعالـ األجنبي تسويؽ بشكؿ أخر شوه سمعة البالد في ظؿ غياب سيما الجبية االسالمية لإلنق
 قادر عمى توضيح األمور بدقة 

 المواجية االجتماعية و االقتصادية  -4
يبرز في  و قد حاولت السمطات االىتماـ بالجانب االقتصادي و االجتماعي لألفراد في مواجية ظاىرة االرىاب

 مجموعة مف النقاط و ىي كاالتي : 
 االىتماـ بالمناطؽ النائية كالقرى و االرياؼ المعزولة  -
 االىتماـ بالتشغيؿ و خاصة فئة الشباب  -
 االىتماـ بالمشاريع الصغيرة في كؿ القطاعات  -
 زيادة فرص االستثمار  -
 تضييؽ العمؿ النقابي و منع االجتماعات الجماىيرية  -
 االعتماد عمى سياسة التقشؼ  -
 االطر القانونية لمكافحة االرىاب -5

حيث عمدت السمطات الجزائرية الى سف مجموعة مف القوانيف و التنظيمات و التي حاولت مف خالليا مواجية 
  1992ديسمبر  30األزمة االمنية و مكافحة االىاب مف خالؿ سف مرسـو تشريعي صادر في 

 و الترويج لإلرىاب و االفعاؿ التخريبية  معاقبة جريمة االشادة -
 حيازة االسمحة و المتفجرات و تسميط أشد العقوبات  -

كما تـ سف مجموعة مف القوانيف و االجراءات و ذلؾ إعطاء فرصة لألشخاص الذيف يرتكبوف عمميات ارىابية لمتوبة و 
ي عمميات تفجير أو ارتكاب مجارز جماعية ، إعادة إدماجيـ في المجتمع حقنا لمدماء ، و خاصة لمذيف لـ يتورطوا ف

 و مف بيف ىذه القوانيف التي جاءت بالتدريج قانوف الرحمة و قانوف الوئاـ المدني و أخيرا ميثاؽ المصالحة الوطنية 
 اوال تدابير الرحمة -

                                                           
 ( 334-291، ص ص )  مشجع ظابمكميل الطىيل ، -58
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 الخاص بتدابير الرحمة  1995فيفري  25بتاريخ  95/12القاعدة القانونية ليذا القانوف أمر رقـ 
 انيا قانون الوئام المدني ث -

ىذا القانوف كاف عبارة عف اقتراح قدـ كحؿ تشارؾ فيو كؿ شرائح المجتمع ، و ذلؾ بالعفو عف المتورطيف الذيف 
ىـ بدورىـ عمييـ تسميـ أنفسيـ في اآلجاؿ المحددة قانونا ، و بالتالي يمكنيـ االستفادة مف مجموعة الحموؿ 

المؤرخ في  99/08و االعفاء مف المتابعة و تخفيؼ العقوبة و جاء قانوف  المتمثمة في الوضع رىف االرجاء
 59حيث يستفاد مف التدابير التي نص عمييا في القانوف  13/07/1999

 ثالثا: الميثاق من أجل السمم و المصالحة الوطنية  -
و  28/02/2006و دخؿ حيز التنفيذ  2005سبتمبر  29تـ االستفتاء عمى ميثاؽ السمـ و المصالحة الوطنية بتاريخ 

االؼ سجيف مف تدابير العفو تخفيؼ القوبة أو انقضاء المتابعات القضائية في حقيـ و كاف مف  07استفاد نحو 
 أىداؼ المصالحة الوطنية: 

لجماعات المسمحة التي ترغب في التخمي عف أعماؿ العنؼ الندماجيا في ىدؼ أمني بتوفير المجاؿ لعناصر ا -
 المجتمع الجزائري 

 وقؼ إراقة الدماء و ارساء السمـ و تدعيـ مفعوؿ الوئاـ المدني  -
 تزكية جممة مف االجراءات القانونية و االدارية -
ؼ و رفع المظالـ العديدة التي محاولة ايجاد حؿ شامؿ يتضمف االتفاؽ عمى طريقة ناجعة لوضع حد نيائي لمعن -

 أفرزتيا االزمة و التخفيؼ و العفو عف العقوبات الصادرة عف القضاء 
 نزع فتيؿ األزمة و انياء حالة الصراع  -
 محاولة ترسيخ قيـ التصالح و العفو و إعادة بناء فكرة الدولة كقيمة مرجعية ال غنى عنيا لممجتمع  -
 لفرقة و التشتت بناء تحالفات سياسية و ازالة حالة ا -
ارساء نظاـ اجتماعي و اقتصادي عادؿ و محاولة التوزيع العادؿ لمثروات و وقؼ استنزاؼ ثروات الدولة مف  -

 خالؿ أعماؿ التخريب و التفجير التي كمفت االستقرار و حالة الفوضى و تدىور مستويات التنمية و االستثمار 
ح و تقمؿ مف حالة االحتقاف و الكراىية و الرغبة في االنتقاـ و ايجاد نظرة جمعية تجمع المجتمع حوؿ قيـ التسام -

 اعادةادماج العناصر اليت تورطت في األعماؿ االرىابية
معالجة الممفات الشائكة المرتبطة باألزمة االمنية مف المفقوديف و االرامؿ و اليتامى و ضحايا االرىاب و ذلؾ  -

 فصوليف ألعماليـ  و ترقيتيـ قصد ادماجيـ بشكؿ فعمي بالتعويض المادي تجاوزا لممحنة مع إعادة الم
و التقميؿ مف   2003الى غاية أفريؿ  1999في فترة ما بيف  4868و كاف مف أثاره ارتفاع عدد التائبيف الى  -

 60معدالت العمميات االرىابية و انخفاضيا 
انعكست عمى االمف و السمـ االجتماعي و األمني اال  مف نتائج ايجابيةو عمى الرغـ مف ما حققو قانوف المصالحة الوطنية 

أف ىناؾ أطراؼ عارضتو و رأتو تورية عمى الحقائؽ و تجاوزا لتحمؿ المسؤوليات عما حدث مف أعماؿ عنؼ و قتؿ و ىذا 
ية األثر ما تبنتو العديد مف المنظمات الدولية ال سيما الحقوقية منيا ، و عمى كؿ فإف لميثاؽ السمـ و المصالحة الوطن

البالغ في تحقيؽ السمـ و األمف ال ينكره إال جاحد أتت ثماره و انعكست آثاره في جميع النواحي السياسية و االقتصادية و 

                                                           
 ( 169-147، ص ص )  جع ظابممش أحميذًبىحلطت بىعلي،  - -59
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االجتماعية و الثقافية ال سيما ما تعمؽ بمخمفات األزمة األمنية بغض النظر عف طبيعة األزمة السياسية التي يعيشيا النظاـ 
 السياسي القائـ  

 
 امسا :نحو استراتيجية متكاممة لدول المنطقة  في ظل تمدد ظاىرة االرىاب العالمي خ

إف المشكمة األمنية التي عرفتيا الجزائر في بداية التسعينيات و ما نجـ عنيا مف تشكؿ لتنظيمات و جماعات مسمحة  
تجمت في بعد المستويات الجيادية اختمفت في مستويات تطرفيا و أىدافيا و ارتباطاتيا بشبكات عالمية داعمة سواء 

 العالمية أو في مستوى الحكومات و الدوؿ الداعمة لإلرىاب باختالؼ أىدافيا 
ىذه الظاىرة المجسدة في التطرؼ لطالما نبيت الحكومة الجزائرية لخطورتيا و دعت الى ضرورة محاربتيا قبؿ  

ت األمنية التي عرفتيا دوؿ المنطقة و خاصة بعد أحداث تمددىا لدوؿ المنطقة و ىذا ما حدث فعال ال سيما مع األزما
 الربيع العربي 

إف المشكمة األمنية تمددت لتشمؿ دوؿ الشرؽ األوسط و بالد الرافديف و الشاـ و منطقة الساحؿ االفريقي و ىو البعد  
انا لو في ىذه المنطقة أو االقميمي لممنطقة و ىذا بعد أف أوجد كؿ مف تنظيـ القاعدة و تنظيـ الدولة االسالمية مك

و حتى الجغرافية منيا ىي التي ىيأت لتنظيـ القاعدة نطاقا باألحرى الظروؼ السياسية و االقتصادية و االجتماعية 
 جغرافيا يستطيع عبره ممارسة تيديداتو األمنية أو نقميا 

ؤية غير تقميدية و استراتيجية تـ تناوؿ االرىاب كعدو غير تقميدي يتطمب ر  Rand Corporationففي مؤسسة راند 
غير مسبوقة ، فأعداء اليـو ،االرىابيوف وفقا لرؤية "برياف جنكيز" الذي ضمنيا في مقاؿ بعنواف "إعادة تعريؼ العدو : 
العالـ تغير ،و لكف عقميتنا لـ تتغير " ىـ أعداء ديناميكيوف ،متنوعوف ،منظموف ،ال يمكف التنبؤ بيـ ،كما أنيـ 

،لذلؾ ونة" وقدرة عمى التخفي ،وذلؾ خالؼ أعداء االمس الذيف يتصفوف بالسكوف ، و التجانس و الجمود يتميزوف "بمي
أنو حاف الوقت لتبني اقتراب شامؿ ،واسع ، و غير تقميدي لمواجية االرىاب و عدـ الركوف الى المنظور جنكيزيرى 

 61القديـ لمعدو 
بشكؿ يكتسي طابع اليرمية و التشعب و شيدت تحوالت كثيرة في  و عف الصور الجديدة لظاىرة التطرؼ و االرىاب 

 المفاىيـ و األساليب :
أوجو كثيرة ، كما أنو أصبح مميتا عمى نحو غير مسبوؽ ، و خاصة مع احتماالت حيازة بعض  لإلرىابأصبح  -

 االرىابييف عمى أسمحة الدمار الشامؿ 
وحيد لمتطرؼ كما يسوؽ لو ػ بؿ ظيرت بؤر جديدة في العالـ لـ يعد الشرؽ األوسط و شماؿ افريقيا ىو المصدر ال -

 مثؿ دوؿ البمقاف و جميوريات االتحاد السوفياتي ػاوربا و أمريكا 
 62افتقار العمميات االرىابية و الفكر المتطرؼ ألجندة سياسية محددة يتوقؼ عندا مما يزيد األمر خطورة -
تطور األساليب الدعائية ال سيما مع التطور التكنولوجي و االعالمي و خاصة في الفضاء السيبراني حيث أصبح  -

 التجنيد يمارس مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي 
سيولة الحصوؿ عمى التمويؿ و عقد الصفقات في ظؿ إمكانية وجود القرصنة و االختراؽ لمحسابات المالية و  -

 شراء السالح عبر االنترنيت امكانية

                                                           
، مزكشة ماحعخير جخطظ عالكاث دوليت فشع اظتراجيجيت  و معخلبلياث  اإلاشيلت ألامىيت  في مىطلت العاحل الافشيليأبطير أحمذ طالب ،  -61

 ، ص   2010،كليت العلىم العياظيت و الاعالم ، حامعت الجضائش ، 
 ( 114-113، ص ص )  مشجع ظابمأبطير أحمذ طالب ، -62
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 دعـ بعض الحكومات و الدوؿ لمجماعات المسمحة وذلؾ قصد تحقيؽ أجندات معينة في المنطقة  -
الصراعات الطائفية و االثنية و بروزىا عمى السطح في ظؿ تأجيجيا مف الغرب ال سيما الواليات المتحدة  -

 األمريكية في العراؽ و بالد الشاـ 
د االسالـ التي تمارسيا حكومات دوؿ و صعود اليميف المتطرؼ في كؿ مف الواليات الحمالت العالمية ض -

و أوربا مثؿ فيمدز بيولندا و ماري لوباف بفرنسا و اليميف   دونالد ترامبالمتحدة األمريكية وخاصة بعد مجيء 
ذب الشباب لحمؿ األفكار أو ما يعرؼ بالنازيوف الجدد مما يولد بيئة خصبة لتوليد التطرؼ و ج بألمانياالمتطرؼ 

 المعادية ليؤالء و لمحكومات العربية 
طوؿ أمد أزمة القضية الفمسطينية و ازدياد حجـ معاناة الشعب الفمسطيني الذي يولد شعور بالخيبة اتجاه  -

 الحكومات و األنظمة التي تتعامؿ مع الكياف االسرائيمي
ة األبعاد ، طويؿ المدى ، يتناوؿ الجذور السياسية و االقتصادية و و بالتالي تطمب مواجية االرىاب مقاربات أمنية متعدد
 االجتماعية و الثقافية أيضا لظاىرة االرىاب العالمي 

إف استمرار التيديدات و الرغبة في تأميف استمرارية الفاعمية ، ىي معادلة صعبة ، ألف التيديدات االرىابية              
بف الدف و والدة تنظيـ الدولية االسالمية بالعراؽ و سوريا ، الذي تحوؿ الى تنظيـ دولة التي تمت مرحمة ما بعد مقتؿ ا

الخالفة ، ىي آلية لتوليد التيديدات مف الخارج ، حيث تنيج سبؿ االستقطاب مف داخؿ الفئات اليشة ، ثـ تستعيف بعمميات 
 التسمؿ التي تستيدؼ زعزعة أمف البالد 

المشتركة يتقاسميا التاريخ و الفاعموف ، وىي خمطة يتداخؿ فييا الفقر ، مع االيديولوجية مع إف المسؤولية             
 بمعناه النفسي ، مع وجود تيارات عابرة لمقارات و لألقاليـ تتقاطع في تصوراتيا لمعالـ بطريقة عنيفة  غراءاإل

نص الديني ، و كسب أتباعا مف كؿ بقاع ولد و تناسؿ الفكر الجيادي عمى مرور عقود ، و نسج عالقات خاصة مع ال
العالـ االسالمي ، ثـ تمدد الى الثغور ليخترؽ فيما بعد النسيج االجتماعي الغربي ، ثـ بدأ يتفرع الى جماعات صغيرة 

 تتنافر أحيانا ، و تتجمع أحيانا أخرى حسب الحقبة و حسب المناخ الدولي العاـ 
بالمقابؿ نجد ىنالؾ فاعميف أو العبيف دولييف ، استغموا لفترة مف الزمف الفكر الجيادي لضرب الحركات الشيوعية ، كما 

عالمنا المعاصر بطريقة غير حدث العكس ، ثـ تطور آلية استغالؿ النشاط االرىابي في تدبير بعض األزمات التي يعيشيا 
 أخالقية 

قوتو كما تكمف خطورة تأويمو الخاطئ ،لقد  في االسالمي متحرر مف المؤسسات ،و ىنا تكمإف النص الدين                
 63في أبعاده حاكت التيارات الدينية المتطرفة فكرا أصبح عالميا 

 العالمي ذي الطابع المتطرؼ ىادؼ بطبعو نحو:  فاإلرىاب
 تحدي السمطة المادية  -
 إضعاؼ الحكومة و ممارسات السيادة  -
 إيجاد حالة عنؼ سياسي و حالة الالأمف -
 الحصوؿ عمى دعـ و تأييد شعبي  -

                                                           
وظائل مىع و ميافحت الاسهاب ، غمً ظلعلت  اإلاغشب و ظياظاث ميافحت الاسهاب مً ألامني الى الشمىليخالذ شكشاوي ، املططفى الشصساصي ،  -63

 (  137-136ص ) ، ص  2016.عمان : مؤظعت فشيذسيش إًبرث ،  في الششق ألاوظ  و شمال افشيليا و في الغشب



 إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي: دول المغرب العربي نموذجا مجموعة مؤلفين
 

ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  138  

 

فالبنسبةالى دوؿ منطقة الساحؿ االفريقي ، بعض تمؾ األىداؼ موجودة أصال، فاالحتمالية المتزايدة لمفشؿ الدوالتي ممموسة 
ة العنؼ السياسي مف خالؿ مشكمة في ظؿ النزاع التارقي في شماؿ مالي و صورة االنقالبات العسكرية القائمة و كذا صور 

 االثنيات و مطالبيا االنفصالية باإلضافة الى العوامؿ التالية كذلؾ :
 ميوعة الحدود مما يشجع عمى حرية انتقاؿ األشخاص و مختمؼ السمع و الجماعات  -
 غياب القوة المادية لمدولة بفعؿ تأثير عوامؿ داخمية عديدة ) تواجد أمني ضعيؼ (  -

و ىذا ما سمح بجعؿ منطقة الساحؿ االفريقي موقع جيواستراتيجي لمخيمات التدريب االرىابية في ظؿ               
"   سوزان رايسالحرب الدولية عمى االرىاب و ىو ما جعميا تبحث عف منافذ جغرافية جديدة أو محتممة و في ىذا قالت 

 " ،و لسوء الحظ ىي المنطقة الرخوة تحت البطن لإلرىاب العالمي إن افريقيا
انتشار األسمحة في منطقة الساحؿ االفريقي ال سيما في ظؿ حروب الموارد االقتصادية و الصراعات الخارجية  -

 64التي ساىمت في تأجيجيا 
 و في افريقياانتشار أفكار متطرفة بسبب الجيؿ و قمة معرفة بأمور الديف و ىذا ما تـ استغالل -

 
 اقميمية و عالمية لمواجية التطرف و االرىاب استراتيجيةوجب وضع و مف خالؿ ما سبؽ 

مف خالؿ عمميات التدريب عمى األساليب و التقنيات منظومة التكويف في األجيزة األمنية و العسكرية  تطوير -
االقميمي مع احتراـ لسيادة الدوؿ ألف ىناؾ و ىذا مف خالؿ التعاوف الدولي و  الجديدة التي يستعمميا االرىاب

برامج تتحفظ عمييا الجزائر و التي مف بينيا قاعدة أفريكـو التي رفضت الجزائر تواجدىا بالجزائر و إنما دعمت 
 وجود تنسيؽ و تعاوف و تدريب مشترؾ في مكافحة االرىاب

و المعدات التي تسيؿ عممية مكافحة  أجيزةو تدعيميا بأحدث إنشاء قوات مكافحة لإلرىاب ذات بعد اقميمي -
 العمميات االنتحارية  انتشاراالرىاب خصوصا في ظؿ 

 تحسيف مف مستويات أداء العمؿ االستخباراتي المشترؾ و ىذا مف خالؿ عمميات االختراؽ لمجماعات المسمحة  -
 ب الدولية في ذلؾ تطوير الخدمات المقدمة لألجيزة األمنية و تطوير المرافؽ المخصصة ليـ بنقؿ التجار  -
تنمية البعد االجتماعي و االقتصادي مف خالؿ تحسيف مستويات التعاوف الدولي و االقميمي ال سيما مع الدوؿ  -

 المتقدمة و المنظمات الدولية لتقديـ المساعدات المالية و الفنية 
 حة عف الديف و الحياة تطوير النظـ التعميمية و المناىج عمى النحو الذي يساىـ في إرساء المفاىيـ الصحي -
االىتماـ بالنواحي الثقافية و خاصة بالقيـ التي تحبذ التسامح و الحوار و نبذ اإلرىاب و تؤكد عمى القيـ و التعاليـ  -

 االسالمية السمحة ، و ذلؾ مف خالؿ وسائؿ االعالـ
 تبات و المحاضرات و الندوات و قوافؿ توعية ال سيما المناطؽ النائية و المعزولة ، و مف خالؿ المكإقامة ندوات  -
االىتماـ بالمقاربات الدينية مف خالؿ األئمة و الدعاة و الخطباء الذيف ليـ صيت حسف و تأثير عمى الجماىير و  -

 مف خالؿ نبذ األعماؿ االرىابية و توعية الشباب بدينيـ و مبادئو 
حتى ال يحدث انفجار نفسي و سياسي تكثيؼ برامج الشباب مف خالؿ قنوات شرعية وبعيدا عف الكبت و القير  -

65 
 االىتماـ ببعد العدالة في المجتمعات و ال سيما بيف األفراد و االرتقاء بحقوؽ االنساف خاصة بافريقيا -

                                                           
 ( 118-117، ص ص )  مشجع ظابمأبطير أحمذ طالب ،  -64
 ( 267-265، ص ص )  مشجع ظابمأحميذًبىحلطت بىعلي،  - - 65
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 تشجيع المواطنيف عمى التعاوف مع أجيزة مكافحة االرىاب عمى أف يشمؿ التشجيع المكافآت المادية و المعنوية  -
و محاربة كؿ أشكاؿ الفساد السياسي و مكافحة الرشوة و المحسوبية و غيرىا مف األمور التي تستفز المواطنيف  -

 يستغميا االرىابيوف في إثارة المواطنيف و استمالتيـ 
و معرفة مشاكميـ و أىدافيـ و آماليـ في الحياة لمعرفة األسباب  القياـ بدراسات نفسية بعد الحكـ عمى االرىابييف -

 المؤدية الى انتياجيـ العنؼ ، و مف ثـ التوصؿ الى الحؿ األفضؿ لمقضاء عمى االرىاب في الميد 
تحسيف مستويات التشاركية لمشباب و أفراد المجتمع يسوده العدؿ و المساواة بيف جميع األفراد و االبتعاد عف  -

 اء و التيميش و االبتعاد عف العنؼ السياسياالقص
االبتعاد عف االكراىات السياسية و المادية و البدنية لممعارضة و ترؾ المجاؿ أماـ المنافسة الحرة النزيية في  -

 الوصوؿ الى السمطة 
 منت رغبتياانشاء صندوؽ اقميمي لمكافحة االرىاب و تعويض ضحاياه و التكفؿ بالفئات التي تورطت و أع -

 باالندماج في المجتمع
تجفيؼ منابع التمويؿ الموجو لمجماعات االرىابية و تتبع المسارات الخاصة باالفراد و المؤسسات و الحكومات  -

 الداعمة ليا و ىذا ال يتـ اال بوجود تعاوف دولي
مت مشاريع رفض تقديـ الفدية لمجماعات االرىابية و ىذا الذي دافعت عنو الجزائر في المحافؿ الدولية و قد -

 اتفاقيات و لوائح أممية لتجريمو 
تبني مقاربات حوار و انشاء مراكز و معاىد لمحوار و تفكيؾ البنية االيديولوجية لمجماعات المتطرفة و في ىذا  -

يمكف االستفادة مف تجربة المممكة العربية السعودية كحممة السكينة و مرصد مكافحة التطرؼ باإلضافة الى دعـ 
 في اصداراتيـ و فتاوييـ ونشرىا  عمماء الديف

 كما طرح المفكر نيكوالي سوحوؼ رؤيتو حوؿ مواجية التطرؼ مف خالؿ مايمي : 
 تطوير منظومة لمواجية ايديولوجيةاالرىاب و التطرؼ الفكري باختالؼ مشاربيـ  -
اتخاذ إجراءات قانونية و تنظيمية و تنفيذية و إدارية و أمنية و عسكرية  و تقنية بيدؼ حماية منشآت يحتمؿ  -

 استيدافيا بيجمات ارىابية
تعزيز السيطرة عمى االلتزاـ باإلجراءات االدارية و القانونية و األمنية و تعتبر العناية بضحايا االرىاب و  -

 المتأثريف منو أمرا ميما أيضا 
 توفير العناية الصحية الطارئة  -
 المساعدة الطبية و النفسية أثناء عمميات االنقاذ و طوارئ الحريؽ  -
 إعادة التأىيؿ االجتماعي لضحايا االرىاب و لممشاركيف في الوقاية منو  -
 استعادة الوظيفة الطبيعية و األماف البيئي لممنشآت التي طالتيا اليجمات االرىابية -
 66تعويض الخسارة المادية و المعنوية لضحايا اليجمات االرىابية -

 
 
 

                                                           
وظائل مىع و ميافحت الاسهاب في الششق ألاوظ  و شمال غمً ظلعلت   مىظىمت ميافحت الاسهاب في سوظيا الاجحادًت،هيكىالي ظىحىف،  -66

 (  197-196، ص ص )  2016.عمان : مؤظعت فشيذسيش إًبرث ،  بافشيليا و في الغش 
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 : الخاتمة
الغوص في  إلىعمى تعقدىا و تشابؾ عناصرىا المختمفة و تبايف مصادر والءتيا تدعونا  اإلرىاباف ظاىرة  التطرؼ و 

ليا ألنو الحمقة األخطر في الظاىرة فالفعؿ االجرامي  المؤسسةو العقائد  باأليديولوجياتفيـ كنو جذورىا ، ال سيما ما تعمؽ 
اتجاه جية معينة أو ضمف سياقات معينة ،و لكف االعتقاد  اجتماعيةمف قتؿ و تخريب ىو فعؿ يمكف أف يعدو كردة فعؿ 

 فسية بضرورة الفعؿ و وجوبو مع التيقف بالثواب نظير عممو ىو األصعب في تحميؿ و تفكيؾ الظاىرة االجتماعية و الن
إف مواجية أشكاؿ التطرؼ ال يمكف أف تحصر في مواجية موجة العنؼ بالعنؼ المقابؿ و استعماؿ القوة المفرطة و إف 
امتمكنا أدواتيا القمعية، عمى الرغـ مف ضرورة استعماؿ المقاربة األمنية ، و لكف المتمعف في فيـ الظاىرة يتبيف لو أف 

و بالتالي كاف ال بد مف مواجية  إصراراتعنتا و  إلىقادية فاف العنؼ ال يزيد ألصحابو الدوافع إذا ما كانت إيديولوجية اعت
و ازالة الشبيات و الزيغ و محاربة الضالالت التي أفضت الى الميالؾ وىذا ال  اإلقناعالفكر بالفكر و الحجة بالحجة و 

منظومة القيـ و الديف الحنيؼ التي  إلىو الرجوع  عبر فضاءات مختمفةيتأتى اال بفتح مجاؿ الحوار و االستماع الى األخر 
 أرساىا اهلل سبحانو و تعالى في فيـ النفس البشرية و أغوارىا 

َكَأنَُّو َوِليٌّ َحِميـٌ َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال السَّيٍَّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُف َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَؾ َوَبْيَنُو َعَداَوٌة }و ختاميا قاؿ تعالى :
{ )سورة فصمت اآليتاف )  .(35 – 34*َوَما ُيَمقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَف َصَبُروا َوَما ُيَمقَّاَىا إال ُذو َحظٍّ َعِظيـٍ

 ع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المراج
 القرآن الكريم  -
 صحيح البخاري  -
 صحيح مسمم  -
  1984، الجزء الثاني. القاىرة: دار المعارؼ، العربلسان ابف منظور،  -1
 2009، القاىرة : دار الحديث ،  مقاالت االسالميينأبي الحسف بف عمي األشعري ،  -2
، مذكرة ماجستير تخصص عالقات دولية  المشكمة األمنية  في منطقة الساحل االفريقيأبصير أحمد طالب ،  -3

 2010ـو السياسية و االعالـ ، جامعة الجزائر ، فرع استراتيجية  و مستقبميات ،كمية العم
، مذكرة  سياسات مكافحة االرىاب في الوطف العربي دراسة مقارنة بيف الجزائر و مصرأحميديبوجمطة بوعمي ،  -4

 2010ماجستير في العالقات الدولية تخصص دبموماسية و تعاوف دولي ، كمية العمـو السياسية و االعالـ ، 
دراسة تحميمية في األشكال و األساليب و –الظاىرة اإلرىابية في زمن ما بعد الحداثة يب ، إدريس عطية بف الط -5
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 دور حركة النيضة في الحراك السياسي في تونس قبل و بعد الربيع العربي

The role of Ennahdha movement in the political dynamic in Tunisia before and after 
the Arab spring. 

 الجزائر- 3جامعة الجزائر بن حتو الياس . طالب دكتوراه

lyes_doc@hotmail.com 

 الممخص :

تعتبر حركة النيضة في تونس مف بيف الحركات اإلسالمية  التي سعت إلى تحقيؽ مشروعيا في التغيير و إعادة االعتبار لميوية العربية 
المنطؽ الحداثي الذي تأست عميو الدولة التونسية حاؿ دوف ذلؾ و جعميا في عالقة اإلسالمية لممجتمع التونسي. إال أف طبيعة النظاـ التسمطية و 

قصاء مف المشيد السياسي التونسي . و قد شكؿ سقوط النظاـ في تونس في  فرصة  2011صداـ دائمة ما انعكس عمييا مف تضييؽ و تيميش وا 
الزمف ، حيث استطاعت أف تفوز انتخابات المجمس التأسيسي و تتولى قيادة لعودة الحركة بعد غياب طويؿ عف الساحة السياسية قرابة عقديف مف 

لمحوري إلى المرحمة االنتقالية. و نظرا لحساسية المرحمة و قمت الخبرة في العمؿ السياسي جعؿ الحركة تراوح مكانيا بعد أف كانت الفاعؿ السياسي ا
 السياسية ، ما يجعؿ الحركة مطالبة بالمزيد مف المراجعات لضماف موقعيا مستقبال. مجرد مشارؾ في السمطة ، أخذا بمنطؽ الحذر و البراغماتية

 السياسي, حزكت الٌهضت. االًتخاباث. الثىرة اإلسالم:  الكلواث الوفتاحيت

Abstract : 
 
The Arabpoliticalarenahadwitnesseda rise of the  islamists parties in the last five 

years  startingfromTunisia . Dispite the factthat bothsecularity and modernity are the main pillars of the 

Tunisian  modern state sinceindependence , the Tunisianislamist party Ennahdhacouldfind the way to the 

power after two decates of pressure , exile and marginalisation under Bourguiba and Ben Ali’s 

gouvernance and evenbannedfrom the tunisian political scene at all levels. Ennahdha is considered as the 

most modern islamist  party . It worked hard since its foundation in the early seventies to realise its 

political project aming to establish an islamic society rooted in its arabo-islamic identity . 

The downfall of Ben Ali’s regime in 2011 paved the  way to the come back of Ennahdha as the main 

actor during the  Tunisian political transitional phase after a long absence . After the first free elections  

,Ennahdha could get the elections and lead the National Constitutional Assembly NCA  in coalition with 

two other secular parties from 2011to 2014. There fore  , due to the lack of experience in the political 

exercise and its ambeguity in difrentiating between the religious and the political fields, ledlaterto its with 

drawal from governance. In the last legislative elections ,Ennahdha ranked second after Nidaa Tounes , the 

secular party, because of its failure in resolving the country’s crises  and realising the revolution’s goals. 

All in all, Ennahdha played an imortantrole in the political dynamic during the two phases as an 

opposotion actor before 2011 and as a leader between 2011 and 2014. Despite the latter, Ennahdha is still 

in need to more revisions  in order to garantee its place in the political future of tunisia. 

Political islam .Ennahdha mouvement .Elections .RevolutionKeywords:  
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 :مقدمة

العالـ العربي ظيورا مكثفا لمحركات اإلسالمية في مطمع السبعينيات مف القرف العشريف، و التي حاولت أف تطرح  عرؼ
نفسيا بديال عف األنظمة السياسية القائمة و التي )األنظمة ( عرفت ىوة كبيرة بينيا و بيف مواطنييا، و عجزت عف تحقيؽ 

طرح نفسيا في تنظيمات سياسية ذات برامج اولت ىذه الحركات اإلسالمية قد حمطالب شعوبيا ما جعميا تراوح شرعيتيا. ف
إصالحية مستمدة مف رؤية إسالمية، توجو نشاطيا في سبيؿ الوصوؿ إلى السمطة لممارسة التغيير المطموب. إال أف طبيعة 

قصاء البتغاء الشرعية األنظمة التسمطية حاؿ دوف وصوؿ ىذه الحركات إلى ىدفيا المنشود، بؿ جعميا محؿ توظيؼ و إ
 المفقودة، بحجة ما تشكمو ىذه األخيرة مف تيديد الستقرار ىذه األنظمة.

إال أف االنفتاح السياسي الذي باشرتو العديد مف األنظمة السياسية العربية و خاصة المغاربية منيا، قد وفر ىامشا 
لعممية السياسية، يبحث عف العمؿ في إطار مف الحرية مكف الحركة اإلسالمية مف طرح نفسيا مف جديد كطرؼ في ا

قانوني كباقي األطراؼ السياسية األخرى.  و قد استطاعت و في وقت قصير أف تكسب قاعدة شعبية و عمقا جماىيريا 
أتاح ليا الفرصة أف تكوف طرفا موازيا، ما دفع بالسمطة إلى المزيد مف التضييؽ و اإلقصاء لتحجيـ دورىا، أو السماح ليا 

 عمؿ وفؽ ما تمميو ىذه األنظمة مف حدود و قوانيف .بال

تعتبر الحركة اإلسالمية في تونس إحدى ىذه الحركات التي حاولت إثبات نفسيا و رغبتيا في التغيير، إال أف 
و تتشتت قواعدىا بيف الوطف و الميجر و الحوؿ دوف  اجتثاثيا الممنيج مف الساحة السياسية التونسية جعميا تفقد مناضمييا

 تحقيؽ مشروعيا في التغيير .

حراكا سياسيا غير مسبوؽ، أيف تصاعدت  2010شيدت المنطقة العربية ابتدا مف و في السنوات القميمة األخيرة 
ي محاولة لإلطاحة انتفاضات شعبية أطاحت بالمنظومة التسمطية العربية في كؿ مف تونس و مصر و اليمف،و ىي ف

و ما طبع ىذا   .بالبعض اآلخر، كما ىو الحاؿ في سوريا. سعيا منيا إلحداث التغيير      و التحوؿ نحو الديمقراطية
الحراؾ الشعبي ىو بروز الحركات اإلسالمية كقوة سياسية تمكنت مف الوصوؿ إلى السمطة في كؿ مف تونس و مصر، بعد 

عف المشيد السياسي. و كانت البداية مف تونس أيف انطمقت انتفاضة شعبية كرد فعؿ  سنوات مف التيميش   و اإلقصاء
عف إىانة شرطية لمشاب البوعزيزي الذي أحرؽ نفسو  في منطقة " سيدي بوزيد "، و كذا تضافر عدة عوامؿ مف حرماف 

عد ما يقارب ثالثة عقود مف اجتماعي و سياسي و اقتصادي بالدرجة األولى. توجت باإلطاحة بنظاـ الرئيس بف عمي ب
الحكـ التسمطي.  و في ظؿ ىذا الحراؾ الشعبي، وجدت الحركة اإلسالمية في تونس " حركة النيضة " المنفذ و الفرصة 
السانحة لمظيور مف جديد بعد غياب داـ أكثر مف عقديف، و عودة زعيـ الحركة "الشيخ راشد الغنوشي" مف الميجر 

ي محاولة إلحداث التغيير في تونس رفضا لمواقع المعيش مف تغييب لمبعد العربي و اإلسالمي الستئناؼ العمؿ السياسي ف
الذي مورس عمى الشعب التونسي منذ االستقالؿ، وفؽ منطؽ التغريب، و تحقيؽ أىداؼ الحركة في إقامة المشروع 

ات جديدة في التغيير وفؽ ما تمميو اإلسالمي في تونس وفؽ منطؽ التدرج و المرحمية. إيمانا منيا بوجوب انتياج آلي
التحوالت السياسية الداخمية و اإلقميمية و الدولية و وجوب إحداث مراجعات فكرية عمى مستوى الخطاب السياسي و 

 الممارسة مف  انتياج لمنطؽ الوسطية و االعتداؿ و المشاركة و التعددية.
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تحاوؿ الورقة البحثية اإلجابة عمى إشكالية محورية مفادىا : إلى أي مدى ساىمت حركة النيضة في اإلشكالية: 
الحراؾ السياسي في تونس قبؿ و بعد أحداث الربيع العربي مف منظور مقارف؟ و ما ىي اآلليات التي وظفتيا في سبيؿ 

 ذلؾ ؟ 

 تنطمق الورقة البحثية من جممة  الفرضيات مفادىا أن :

عالقة طردية بيف طبيعة النظاـ السياسي القائـ و عمؿ الحركة اإلسالمية حيث كمما أتاح النظاـ  ىناؾ -1
السياسي ىامش الحرية لمحركة اإلسالمية لممشاركة في العمؿ السياسي و االبتعاد عف التيميش و اإلقصاء كاف ىناؾ توجو 

النظاـ تسمطيا يمارس التضييؽ و التيميش كمما جنحت  ليذه الحركة  نحو االعتداؿ و االبتعاد عف العنؼ،  و كمما كاف
 الحركة اإلسالمية إلى العنؼ و السرية.

كمما كاف ىناؾ مجاؿ لقبوؿ النقد و المراجعة داخؿ الحركة اإلسالمية و تعدد المرجعيات داخميا، كمما  -2
 المنطمقات الفكرية . أتاح ليا الفرصة إلثبات نفسيا في المجتمع و سيولة التعامؿ مع األخر و إف اختمفت

كمما كاف ىناؾ تداخؿ بيف الدعوي و السياسي في فكر الحركة اإلسالمية، كمما كانت الحركة عرضة  -3
لالزمات و االنشقاقات الداخمية و وقعت في ازدواجية الخطاب، و كمما تمايز ذلؾ كمما منح ليا مجاؿ أكثر لممناورة  في 

 العمؿ السياسي

الظواىر االجتماعية و السياسية معقدة و مركبة تتحكـ فييا عدة متغيرات يجعؿ  أفر باعتبااإلطار المنيجي : 
مف منيج و مقاربة انطالقا مف مبدأ التكامؿ المنيجي و عميو فالورقة البحثية  تستند إلى كؿ  أكثرالباحث يعتمد عمى 

ىو  إنماالحاضر  أفالذي يجعمنا نقؼ عمى مختمؼ المراحؿ التاريخية التي مرت بيا الحركة باعتبار  المنيج التاريخيمف
تراكـ لخبرات الماضي و نرى كيؼ استفادت الحركة مف تجربتيا عبر مختمؼ المراحؿ التي مرت بيا ، كما تعتمد كذلؾ 

مف خالؿ  المنيج المقارنلخطابات. و كذامف خالؿ تحميؿ بعض وثائؽ الحركة و بعض امنيج تحميل المضمون عمي 
محاولة رصد التحوالت عمى مستوى الخطاب و الممارسة مف منظور مقارف و استنتاج الثابت و المتغير في عمؿ حركة 

 النيضة،

مناسباو ذلؾ مف خالؿ دراسة الحركة كنسؽ يتفاعؿ مع فنجد  اقتراب تحميل النظم أما ما تعمؽ بالمقاربات النظرية
اقتراب يف الداخمية و الخارجية و كيؼ تعاممت مع المدخالت  و المخرجات داخؿ و خارج المجتمع التونسي. و البيئت

باعتبار أف حركة النيضة تدخؿ ضمف الحركات السياسية و االجتماعية التي تتفاعؿ مع  النسؽ السياسي بحيث  الجماعة
 تؤثر و تتأثر بو.

 السياق المجتمعي التطور و  :أوال :حركة النيضة في تونس

 : خصوصيات البيئة المجتمعية التي ظيرت فييا الحركة 1
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كانت تونس مف أوائؿ البمداف العربية التي تفاعمت مع الحركة النيضوية األوروبية الحديثة، و ترجمت فييا النخبة 
تمع لمخروج بالبالد  مف وضع ىذا التفاعؿ بالمبادرة إلى نشر األفكار اإلصالحية والعمؿ عمى عصرنة ىياكؿ الدولة والمج

التدىور و قطع كؿ الصالت بالتخمؼ و المحاؽ بركب التقدـ، و قد استأنفت ىذه اإلصالحات في بدايات عيد االستقالؿ، 
أيف وضع بورقيبة مشروعو التحديثي الذي مس اليوية الوطنية )العربية اإلسالمية( لتونس و تجمى ذلؾ في عدة مستويات 

 ت الدينية و الثقافية واحتكار لممجاؿ السياسي وفؽ منظور األبوية و السمطوية.مف إخضاع لممؤسسا

 التسمطية و بناء الدولة الحديثة في عيد الرئيس بورقيبة -أ

احتؿ جياز الدولة منذ االستقالؿ السياسي لتونس حيزا جد ىاما حيث أنو يضـ نخبة سياسية مف الشرائح العميا لمفئات 
القائدة لمحزب الدستوري، الجديد و عممت عمى تعبئة مختمؼ الفئات و الطبقات االجتماعية بيدؼ الوسطى و ىي الفئة 

 1تشكيؿ قاعدة اجتماعية مساندة لمدولة الجديدة مف حيث ىي كياف سياسي قانوني يبحث عف إضفاء الشرعية عمى تأسيسو.
بيف القومييف العروبييف والتيار الحداثي ومنذ و في ظؿ التجاذبات اإليديولوجية التي امتدت إلى ما بعد االستعمار 

اعتالئو السمطة عمؿ بورقيبة عمى تنفيذ مشروعو الحداثي المستمد مف األنموذج الغربي الذي يرمي إلى بناء دولة عصرية 
عشائرية و و تمتيف العالقات مع فرنسا و العمؿ عمى التخمص مف كؿ العالقات و الروابط التاريخية التقميدية العائمية و ال

إن ما يربطنا بالعرب ليس إال من قبيل الذكريات االنسالخ مف كؿ ما ىو عربي إسالمي حتى أنو صرح قائال:  " 
"  و أف مف مصمحة تونس أف تربط عالقاتيا بالغرب و بفرنسا عمى وجو الخصوص. و عمؿ "بورقيبة" في سبيؿ التاريخية

خصو معتمدا عمى تغمغؿ الحزب في مفاصؿ المجتمع حيث أسس النظاـ تحقيؽ مشروعو الحداثي عمى تركيز السمطة في ش
 و قاـ بتصفية األحباس)األوقاؼ العامة التابعة لممؤسسة الدينية(. 1957في  لمباي الصادق"الجميوري، و خمعو "

يع االتجاىات لقد أخذ نظاـ الرئيس بورقيبة بعد االستقالؿ يكرس سمطة الحزب الواحد بقمع المعارضيف السياسييف مف جم
بال استثناء حتى أنو نصب نفسو رئيسا لتونس مدى الحياة في منتصؼ سبعينيات القرف الماضي، و رفض أي شكؿ مف 

أشكاؿ التعددية الحزبية و ذلؾ وفقا لما نصت عميو خطبو آنذاؾ " إف الواقع و الظروؼ الحالية جعمت قياـ حزب أخر أمرا 
قتو و أىداؼ و وسائؿ أخرى توفي بالصالح العاـ و تجمع حوليا جانبا عظيما أو غير معقوؿ اذا لـ يوجد تكتؿ لو طري

 2حتى متوسطا مف الشعب التونسي " و اعتبر أف التعددية السياسية ىي أداة لمصراعات و المزايدات و التخريب.

 l’autoritarisme moderniséالرئيس بن عمي و تحديث التسمطية :-ب

تميز الوضع في السبعينات مف القرف العشريف في تونس  بتأـز المناخ االجتماعي، و توتر العالقة بيف أجيزة الدولة 
و المنظمات المينية و تصاعد مد الحركة اإلسالمية و انتشارىا، و كذا اعتماد النظاـ عمى العنؼ و المقاربة األمنية في 

امؿ  باإلضافة إلى تدىور صحة الرئيس "بورقيبة" أدت إلى تفاقـ أزمة النظاـ التعامؿ مع الحركات االحتجاجية. ىذه العو 
)ثورة الخبز( و السياسية مف خالؿ فتح مجاؿ طالب الشعبية االجتماعية منيا  السياسي و عجزه عف االستجابة لمم

                                                 

 . 1997، 1ط، سوريا، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربيتوفيؽ المديني، 1
 799، ص

 .135،ص2115، 1، القاىرة: المكتب العربي لممعارؼ، طالنظام السياسي التونسي بين التوجو العمماني و حركات اإلسالم السياسياميرة عبد الرزاؽ خميؿ ، 2
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جديدة إلى الحكـ و الذي  المشاركة السياسية لقوى المعارضة و خاصة اإلسالمية منيا، ما أسفر عف انقالب أتى بشخصية
 سيؤسس لدولة بوليسية في تونس. 

 و تطور حركة النيضة في تونس نشأة -2

نما كانت نتيجة تضافر جممة مف العوامؿ والظروؼ، التي  لـ تكف الحركة اإلسالمية في تونس وليدة الصدفة،  وا 
المعطيات التاريخية وعالقة الديني شكّمت في مجمميا إرىاصات ظيور الحركة اإلسالمية فييا، كما أف خصوصيات 

بالسياسي والصراع التاريخي بيف السمطة السياسية والمؤسسة الدينية الزيتونية حوؿ دولة ما بعد االستقالؿ، كاف لو األثر 
 ، الكبير في نشأة الحركة اإلسالمية التي تطورت عبر تاريخيا منذ ستينات القرف العشريف لتصؿ إلى ما ىي عميو اليـو

 1تي حاولت مف خالؿ ىذا التطور التأكيد عمى اليوية العربية اإلسالمية لتونس.و قد تدرجت عمي المحطات اآلتية:وال
 
 1791إلى غاية 1791الجماعة اإلسالمية التونسية -أ

، وحينيا أطمقت الجماعة عمى نفسيا تسمية  النيضةشيدت ستينات القرف الماضي نشأة النواة األولى لحركة 
لحبيب بورقيبة، ا، وانبثقت الجماعة كردة فعؿ عمى التحديث المجتمعي الذي قاـ بو الزعيـ التونسي اإلسالميةالجماعة 

والذي أّدى إلى تيميش دور الديف والمساجد والدعوة، في مقابؿ انتشار ظواىر التحرر، وتبني نمط الحياة الغربي، الشيء 
الذي اعتبره اإلسالميوف شكال مف االنحراؼ الخطير الذي ييدد ىوية المجتمع المغوية والدينية. في ىذا السياؽ نشأت 

وىكذا كانت ،عممي دعوي سمفي بالمعنى العاـ حسب ما يذىب إليو أحميدة النيفر أحد مؤسسييا الجماعة اإلسالمية، بمنيج
لكف ىذه  الديفنشأة الحركة بداعي إعادة االعتبار إلى اإلسالـ، وأسممة المجتمع الذي تخّمى بفعؿ التحديث البورقيبي عف 

نما اكتفت الحركة بالنشاط الدعوي في النشأة وىذا التوجو لـ يكف يحمؿ أي مضاميف سياسية تجاه النظاـ   المساجدالقائـ، وا 
 2.األخالؽ اإلسالمية والتديف“وتوزيع بعض المنشورات التي تحث عمى 

 :عمى في ىذه المرحمة كانت الجماعة اإلسالمية التونسية ترّكزو قد 

  الدروس الوعظية والحمقات الدراسية في المساجدتنظيـ. 

 .تكثيؼ المحاضرات في المعاىد الثانوية والجامعات

 إقامة معارض لمكتاب اإلسالمي وما يتخمؿ ذلؾ مف عقد ندوات وحمقات دراسية. 

  الجزائرالمشاركة في مؤتمرات إسالمية داخمية وخارجية كممتقى الفكر اإلسالمي الذي كاف يعقد سنوّيا في. 

                                                 
، المركز الديمقراطي العربي، نقال عف :  ما بعد اإلسالموية: حركة النيضة في تونس مثاال تطبيقيا ، حسني يحيى محمد1

http://democraticac.de/?p=49223 
 ، نقال عف :"الحركة اإلسالمية في تونس"يحي  أبو زكريا، 2

http://www.ikhwanwiki.com 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.ikhwanwiki.com/
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   عمى قاعدة التواصؿ الثقافي والفكريتونسالت ومّد جسور مع شخصيات إسالمية خارج إقامة ص. 

 عمى أساس أّف المرأة نصؼ  ؛الدعوة في أوساط النساء إلقناعيّف بارتداء الحجاب وتبّني الفكر اإلسالمي تركيز
 .المجتمع وعمى أساس أّف النظاـ التونسي عمؿ المستحيؿ مف أجؿ تغريب المرأة التونسي

 1.في وقت الحؽ يب والفجرحبال، المعرفة ،الصباحجريدة مثؿ:جرائد النشر المقاالت اليادفة والواعية في 

مف خالؿ ىذه المنابر اإلعالمية كانت الجماعة اإلسالمية وبعدىا حركة االتجاه اإلسالمي تعّبر عف طروحاتيا وتفاعميا ف
الجماعة اإلسالمية في ىذه المرحمة تحدث إسقاطات عمى الواقع  منيا،كما كانت  اإلسالـمع القضايا العامة وموقؼ 

نوشي مثال وعندما كاف يمقي محاضرات عف العممانية وضررىا عمى المجتمعات اإلسالمية كاف الغالشيخ راشد ف،شاالمع
الغنوشي لـ يكف راشد لكّف  ،ا أّنو يقصد الحالة التونسية والنظاـ تحديدايالبعض وخصوصا في دوائر السمطة يفيموف ضمن

التونسية ترّكز عمى أساليب تفعيؿ الدعوة اإلسالمية  كانت الحمقات الداخمية لمجماعة اإلسالمية، فيسّمي األشياء بمسمياتيا
يصاؿ التبميغ اإلسالمي إلى القرى واألرياؼ كاف الغنوشي ، كما وتكثيؼ التبميغ اإلسالمي في مؤسسات التربية والتعميـ وا 

كنّيا كانت ل ،أّنو ضّد العنؼ والعنؼ المضاد وىذا ما جعؿ السمطة التونسية تغّض الطرؼ عف تحركاتوباستمرار  يعمف
 2.لى أيف يريد أف يصؿا  و  تولمعرفة وجيراقبيا ت

" UGTTبزعامة "االتحاد العاـ لمشغؿ التونسي 1978لقد دفعت حركة االحتجاج الشعبي عمى نظاـ بورقيبة عاـ 
بالجماعة  1980إلى جانب أحداث قفصة في  1979وكذا انتصار الثورة اإلسالمية في إيراف عمى نظاـ الشاه عاـ ،

المية إلى مراجعة مقوالتيا الدعوية وتطوير منظومتيا اإليديولوجية لتصبح منفتحة عمى القضايا االجتماعية اإلس
واالقتصادية لالندماج في الحياة السياسية استجابة لتطّمعات الناس وتوقيـ إلى بديؿ حزبي معارض يتحدى ىيمنة التيار 

 3البورقيبي.
 1797-1791حركة االتجاه اإلسالمي-ب 

شيدت تونس في نياية السبعينات احتقانا سياسيا و اجتماعيا غير مسبوؽ ، و كانت الضرورة ممحة عمى النظاـ الحاكـ أف 
يستجيب ليذه المدخالت، إذ كاف منو أف شّرع في إصالحات سياسية مف شأنيا فتح المجاؿ أماـ التعددية الحزبية شريطة 

عدـ االعتماد عمى القوى الخارجية وكذا شريطة حصوؿ الحزب عمى أف تكوف بعيدة عف كؿ أشكاؿ العنؼ والتعصب و 
 1981.4في االنتخابات التشريعية التي كاف مقررا إجراءىا في نوفمبرعمى األقؿ مف األصوات  %5نسبة 

                                                 
 57نفس المرجع، ص1
أمحمد جبروف وآخروف،  في:"،  البناء السياسي واالقتصادي لمدولة الجديدة: " قراءة في تجربة حركة النيضةاإلسالميوف في تونس وتحديات أنور الجمعاوي، 2

 2112،  1، قطر، مركز األبحاث ودراسة السياسات،طاإلسالميون ونظام الحكم
 .469ص  ، نفس المرجع3

جامعة محمد   رسالة ماجستيرالبمداف المغاربية " حركة النيضة التونسية نموذجا "،دور الحركات اإلسالمية في مسار التحوؿ الديمقراطي في ، أسماء تماـ قطاؼ4
 . 2113،الجزائر–خيضر 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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لذلؾ فرصة  وجدت الحركة اإلسالمية في تونس تشريع الرئيس بورقيبة لمتعددية الحزبية وحماسة محمد ميزالي
لإلعالف عف تشكيميا حزبا سياسيا ذو مرجعية إسالمية سمي ألوؿ مرة بػ:" حركة االتجاه اإلسالمي" بعد عقدىا لممؤتمر 

، والذي تـ االتفاؽ فيو عمى حؿ الجماعة اإلسالمية وانتخاب الشيخ راشد الغنوشي رئيسا 1981أوت 06التأسيسي في 
ا عاما ليا.وقد تقدمت الحركة في نفس اليـو بطمب الحصوؿ عمى االعتماد الرسمي لمحركة والشيخ عبد الفتاح مورو أمين

مف السمطات المعنية لمباشرة العمؿ السياسي ضمف اإلطار القانوني، عّبرت الحركة أيضا في بيانيا التأسيس عف رغبتيا 
ر ويقّر التداوؿ عمى السمطة بالطرؽ في العمؿ القانوني باعتبارىا فاعال سياسيا مدنيا يؤمف بالتعددية و يعترؼ باآلخ

السممية ويستمد برنامجو السياسي مف المرجعية اإلسالمية ويسعى إلى إقامة دولة عادلة منغرسة في موروثيا العربي 
1اإلسالمي منفتحة عمى دوؿ الجوار العربي والمتوسطي.

 

خ راشد الغنوشي عمى أف الحركة ال تقدـ تركزت الوثيقة التأسيسية لحركة االتجاه اإلسالمي حسب زعيـ الحركة الشي
نفسيا ناطقا رسميا باسـ اإلسالـ في تونس وال تطمع يوما أف ينسب ىذا المقب إلييا فيي مع إقرارىا حؽ جميع التونسييف 

في المجتمع التونسي مف احتقاف سياسي و  األوضاعفي التعامؿ الصادؽ المسؤوؿ مع الديف. و انو نظرا لما ألت اليو 
اعي كاف بالضرورة و مف المسؤولية عمى عاتؽ الحركة  اف تساىـ في تحرير البالد و تغيير األوضاع و ذلؾ يقتضي اجتم

مزيدا مف التنظيـ يسمح ليا بتجميع الطاقات وتوعيتيا و تربيتيا وتوظيفيا في خدمة قضايا الشعب و األمة، والبد ليذا 
 الوسائؿ ذات ىياكؿ واضحة و قيادة ممثمة. العمؿ أف يكوف ضمف حركة متبمورة األىداؼ مضبوطة

إضافة إلى ىذه المرتكزات السياسية و اإليديولوجية، فقد حددت حركة االتجاه اإلسالمي جممة المياـ واألىداؼ التي 
تسعى إلى تحقيقيا مف بعث لمشخصية اإلسالمية لتونس وتجديد الفكر اإلسالمي في ضوء أصوؿ اإلسالـ الثابتة، واإلسياـ 

بعث الكياف السياسي والحضاري لإلسالـ، كما حددت جممة الوسائؿ التي تعتمد عمييا في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ  في
مف إعادة الحياة إلى المسجد كمركز لمتعبد والتعبئة الجماىيرية الشاممة وتنشيط الحركة الفكرية والثقافية بإقامة الندوات 

 2وتشجيع حركة التأليؼ والنشر. 

بدأت حركة االتجاه اإلسالمي تقـو بمراجعات نقدية لمخيار  1984ت القيادات اإلسالمية السجف في عاـ حيف غادر 
السياسي في الفترة السابقة، التي حققت فييا الحركة اإلسالمية نقمة نوعية مف مستوى حركة ثقافية اجتماعية معتدلة إلى 

برزت تيارات مختمفة داخؿ االتجاه اإلسالمي حوؿ مسالة العمؿ  حركة سياسية راديكالية ثورية، و في سياؽ ىذه المراجعات
 3السياسي و العمؿ الدعوي اييما يقود االخر ، و كذا مسالة العقؿ و النقؿ و كيفية تفسير النصوص .

 

استمر النظاـ في التضييؽ عمى الحركة باالعتقاالت والسجف عمى اثر العمميات التفجيرية التي كاف يقـو بيا الجناح 
أيف  1987أوت  2العسكري لمحركة أو ما يعرؼ "الجياد اإلسالمي"، وكاف أعنفيا ما قاـ بو مف تفجير ألربع فنادؽ في 

لتطورات في المشيد السياسي واالحتقاف عمى مستوى السمطة و تدىور أعمنت الحركة مسؤوليتيا عف ذلؾ، و نظرا ليذه ا
األوضاع الصحية لمرئيس بورقيبة،بات التفكير في إحداث انقالب مف طرؼ أعضاء في الحركة إلى أّف الرئيس بف عمي 

                                                 
 البياف التأسيسي لحركة االتجاه اإلسالمي1
 نفس المرجع.2
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رحمة جديدة تحت اسـ كاف سّباقا لذلؾ أيف أعد تقريرا طبيا يؤكد عدـ أىمية  الرئيس بورقيبة لمحكـ وبذلؾ تبدأ الحركة م
 .1989حركة النيضة ابتداء مف 

 اليوم  إلى 1797حركة النيضة ابتداء من  -ج

عـز الرئيس زيف العابديف بف عمي بعد اعتالئو سدة الحكـ إحداث تغييرات جذرية لممشيد السياسي التونسي منيا 
تـّ سف قانوف األحزاب الذي يشترط عدـ انتساب إقرار التعددية الحزبية وفتح المجاؿ أماـ األحزاب السياسية لممشاركة،ف

الحزب إلى الديف أو المغة أو العرؽ فاعتبرت حركة االتجاه اإلسالمي ذلؾ فرصة إلعادة تنظيـ نفسيا في إطار سياسي 
بطمب الحصوؿ  1989منظـ ومشروع فغيرت االسـ باعتباره ذو طابع ديني إلى حركة النيضة وتقدمت في شير فيفري 

 خيص القانوني. عمى التر 
لقد سعت الحركة منذ خروجيا مف الطابع السري في العمؿ إلى الحصوؿ عمى الترخيص لمعمؿ في إطار قانوني،إال أف 

بالرفض بحجة أنيا تستند إلى الديف، واعتبرىا مصدرا لبموغ الشرعية  النظاـ سواء مع بورقيبة أو بف عمي كاف دائما يواجييا
بحجة محاربة األصولية كونيا تمثؿ تيديدا الستمرارية الدولة، حيث رفض الرئيس بف عمي مطالب الحركة بحجة أف القانوف 

البند السابع ينص صراحة عمى  الخاص بتأسيس األحزاب يمنع عمييا االستناد الديف أو العرؽ أو المغة أو المنطقة، كما أف
مجمة ضرورة نقاوة أعضاء الحزب مف أي أحكاـ قضائية،إضافة إلى مطالبة السمطة الحركة بتحديد موقؼ صريح مف 

فكاف مف الحركة أف غّيرت مف اسميا إلى حركة النيضة واعتبرت مجمة األحواؿ الشخصية في عموميا  األحواؿ الشخصية
مارس  28ؾ في رسالة بعثيا السيد حمادي الجبالي إلى رئيس الوزراء السيد اليادي البكوش في اجتياد إسالمي، كما ورد ذل

: " نحف حزب سياسي ذو أبعاد حضارية شمولية ستكوف لو برامجو وأىدافو المعمنة والواضحة يخضع لنفس 1988
لقانوف المستمدة مف الدستور، منيجو الواجبات ويتمتع بنفس الحقوؽ مع بقية األطراؼ، ويعمؿ في إطار الشرعية ويحتـر ا

سممي وأسموبو الترفع عف كؿ شيء، أفكاره مستمدة مف روح اإلسالـ ومبادئو الخالدة، متفاعؿ مع كؿ األفكار متزودا مف 
1نتائج حضارات األمـ مف عمـ ومعرفة ومبادئ صالحة".

 

سياسية جديدة قواميا اعتماد المنيج السممي والعمني في  استراتيجيةانطالقا مف ىذه التنازالت تبنت حركة النيضة 
التغيير وآليات العمؿ الديمقراطي ورفضيا استعماؿ العنؼ كوسيمة لحسـ الصراعات السياسية والفكرية منيجا لموصوؿ إلى 

ـ احتكارىا السمطة،لكف اعتماد وسائؿ الضغط السممية ولمخطاب المعارض والمعتدؿ، كما أكدت عف رؤيتيا لإلسالـ وعد
 لمديف بؿ أنيا تقدـ مشروعا اجتياديا بشريا في معالجة مشاكؿ المجتمع. 

أشد األثر عمى عمؿ حركة النيضة إذ وضعت لممرة األولى أمنيا وبقائيا محؿ امتحاف إلى مرحمة التسعينات لكاف 
ف السرية إلى العمنية ومف جانب خياراتيا التي أضحت محؿ تمحيص ومراجعة، فبعد أف شارفت عمى االنتقاؿ بنجاح م

، حيث أنو بالرغـ مف المكاسب التي 2الالشرعية إلى الشرعية وجدت نفسيا تعود إلى المربع األوؿ في عالقة القطيعة والتأـز
وفتح باب المشاركة في االنتخابات،إاّلأّف حجـ الحركة جريدة الفجر"تحققت لمحركة خالؿ فترة وجيزة وتمكينيا مف نشر"
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تائج االنتخابات قد زادا مف حّدة االستقطاب الثنائي بيف السمطة والحركة ما دفع بالسمطة السعي إلى تحجيـ المتنامي ون
ضعافيا وتحولت المساعي إلى حرب استئصالية شاممة تحالفت فييا السمطة مع أطراؼ يسارية لضرب الحركة.  1دورىا وا 

مواجية حركة النيضة، باعتبارىا السبب الرئيسي في  انتيج نظاـ بف عمي سياسة الحسـ العسكري والحؿ األمني في
المؤامرة عدـ االستقرار الذي شيدتو تونس وبمداف المغرب العربي في مرحمة التسعينات و خاصة الجزائر، فكاف سيناريو "

أوت  إطارا مف حركة النيضة في جويمية/ 279" مما سمح لمنظاـ بتقديـ غطاء سياسي قانوني لمحاكمة  ضد أمن الدولة
إسالميا مف بينيـ الشيخ راشد  46أماـ المحاكـ العسكرية التي أصدرت أحكاما مختمفة منيا السجف المؤبد لػ  1992

2الغنوشي.
 

 

بيذا تكوف حركة النيضة قد استبعدت مف المشيد السياسي في تونس بفؾ بنيتيا التنظيمية وتشتت قياداتيا إلى 
نياء الصمة بيف الح ركة وجماىيرىا،إاّل أّف ثبات الحركة في الميجر وثبوت المساجيف وعائالتيـ في الخارج في الميجر وا 

الداخؿ حالت دوف تحقيؽ أىداؼ النظاـ في االستئصاؿ حيث مكنت وسائؿ االتصاؿ الحديث مف التواصؿ بيف الداخؿ و 
لساحة السياسية في تونس، الخارج، وكانت القيادات في الخارج تصدر بيانات تؤكد مف خالليا متابعتيا لكؿ تطورات ا

وكانت مناسبة إحياء ذكرى التأسيس مف كؿ عاـ  فرصة لتأكيد الحركة عمى حضورىا مف خالؿ التعبير عف أرائيا وجممة 
بيانات المراجعات الفكرية التي تبنتيا وىذا ما لمسناه مف خالؿ اإلطالع عمى مجموعة البيانات التي أصدرتيا الحركة " 

مارس  01إلى غاية صدور بياف الحصوؿ عمى تأشيرة العمؿ القانوني في  1995داء مف جواف " ابتذكرى التأسيس
" مالمح العمؿ السياسي لمحركة ورؤيتيا األرضية الفكرية ونظرية العمل ومالمح المشروع. كما لخصت وثيقة "2011

يادتيا واحتكاكيا بالممارسة الديمقراطية في لممجاؿ االجتماعي والسياسي والثقافي التي بّينت مدى تطور الحركة نتيجة تأثر ق
 الميجر.

 1133ثانيا: موقع حركة النيضة في المشيد السياسي التونسي قبل 

 
بقيت حركة النيضة وفّية لدورىا عمى المستوى الفكري والسياسي في المجتمع، بالرغـ مف التضييؽ عمييا مف ق بؿ 

و مؤيدييا، فعممت عمى إعادة بعث إسالمية المجتمع التونسي و عروبتو،  النظاـ التسمطي، مف اعتقاالت وسجف لمناضمييا
وكذا ممارسة العمؿ السياسي كغيرىا مف األحزاب في سبيؿ إحداث التغيير بغية التكيؼ مع متطمبات الواقع التونسي، ما 

 استوجب منيا مراجعات وتنازالت تصؿ إلى حد التناقض.

 السياسي مساىمة حركة النيضة عمى المستوى -3

 ـ.1989سنتعرض لمساىمتيا عمى الصعيد السياسي عبر االنتخابات التي تعتبر كآلية لمتفاعؿ منذ سنة 

                                                 
 .32 - 31، ص 2113، 4، سمسمة قطوؼ النيضة، الكتيب حركة النيضة المسيرة والمنيجحركة النيضة، 1
 .377توفيؽ  المديني ، المرجع السابؽ، ص2
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حاوؿ نظاـ الرئيس بف عمي استغالؿ الميثاؽ الوطني كأساس إلجراء توزيع :(1797االنتخابات التشريعية)أفريل-أ
مسبؽ لمقاعد البرلماف التونسي قبؿ إجراء ىذه االنتخابات، مف خالؿ تأسيس تحالؼ انتخابي بيف التجمع الدستوري 

مقعدا مف  30ى الديمقراطي الحاكـ مف ناحية، وأحزاب المعارضة مف ناحية أخرى. بحيث تحصمت أحزاب المعارضة عم
مقعدا، تـ توزيعيا عمى تمؾ األحزاب طبقا لنسبة األصوات التي تحصمت عمييا، وكاف اليدؼ الحقيقي مف  140إجمالي 

مقعدا فقط لممعارضة ىو ضماف عدـ إقداـ المعارضة عمى الدخوؿ في معركة انتخابات رئاسية، بسبب  30تخصيص 
تزكية ثالثيف عضوا عمى األقؿ داخؿ البرلماف، وبما يضمف مف ناحية اشتراط حصوؿ المرشح في تمؾ االنتخابات عمى 

أخرى إضفاء واجية ديمقراطية عمى النظاـ الجديد. إال أف المعارضة انتيت إلى رفض العرض الحكومي وتفضيؿ المشاركة 
 في االنتخابات بقوائميا الحزبية الخاصة. 

مشاركة في تمؾ االنتخابات بقائمة خاصة، إال أف الحكومة أما عف حركة النيضة فقد حاولت مقايضة االعتراؼ بال
رفضت االقتراح أيضا، مما دفع الحركة إلى المشاركة في االنتخابات بقوائـ مستقمة وليس ضمف القائمة الموحدة لمحزب 

مة االنتخابية باالعتماد عمى نظاـ القائ-في حيف أّف التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكـ 1الحاكـ أو أحزاب المعارضة،
مف إجمالي األصوات االنتخابية، مقابؿ  % 80.5استطاع السيطرة عمى جميع مقاعد البرلماف رغـ حصولو عمى  -المطمقة

حصوؿ أحزاب المعارضة )الديمقراطييف االشتراكييف، الوحدة الشعبية، التجمع االشتراكي التقدمي، االجتماعي التقدمي، 
، حصمت حركة % 14.5مف إجمالي األصوات وحصوؿ المستقميف عمى  % 5.3مى االتحاد الديمقراطي الوحدوي( ع

 2.% 13النيضة بمفردىا عمى 

 راشد الغنوشي موقؼ حركة النيضة مف ىذه االنتخابات قائال: الشيخ يبّيف
"لـ تكف الحركة مشغولة بعدد المقاعد التي ستحصؿ عمييا في ىذه االنتخابات وذلؾ بسبب تقديرىا أنيا انتخابات 
غير جادة، وأّف البرلماف حتى مع فرض الوصوؿ إليو مفرغ مف السمطة لصالح الرئاسة فضال عف أف ىَـّ الحركة كاف 

نوفمبر  6ف الرئيس بف عمي مباشرة، خالؿ المقاء بالرئيس في منصبا عمى الظفر باالعتراؼ بيا وىو ما تمقت بو وعدا م
، فال عبرة بعدد المقاعد التي ستحصؿ عمييا الحركة فيكفييا أف تمثؿ في البرلماف ولو بأربعة أو خمسة مقاعد بما 1988

ترى أف الوضع  يعد نوعا مف االعتراؼ بيا ما يحصنيا مف خصوميا واستدراجيا مجددا إلى الصراع، بؿ إف الحركة كانت
وقد أرسمت الحركة في البالد وما حوليا مف قوى مؤثرة ال يسمح ليا في كؿ األحواؿ بحصوليا عمى أكثر مف بضعة مقاعد".

 3برسالة إلى الرئيس تطمئنو عف عدـ نيتيا في اإلخالؿ باألوضاع.
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لؼ بيف الدولة والقوى جرت االنتخابات في إطار نوع مف التحا :1774االنتخابات البرلمانية في عام  -ب 
السياسية العممانية ضد حركة النيضة، وعّبر عف ىذا التحالؼ حضور قادة المعارضة العممانية أعماؿ المؤتمر العاـ 

قرارىـ بنتائج المؤتمر والتي عنت ضمنا تفويض المعارضة التجمع 1993لمتجمع الدستوري الديمقراطي في عاـ  ، وا 
لمؤسسة التشريعية لمدورة البرلمانية الجديدة، ومف ناحية أخرى، فقد غاب عف تمؾ االنتخابات الدستوري بتولي الحكـ وقيادة ا

قوتاف ىامتاف مثمتا الفاعميف الرئيسييف في االنتخابات التونسية، وىما المستقموف واالتحاد العاـ التونسي لمشغؿ، فقد 
صمة، كما نجح الحزب الحاكـ في احتواء االتحاد العاـ اقتصرت مشاركة المستقميف عمى قائمة واحدة في إحدى دائرتي العا

قناعو بعدـ المشاركة في االنتخابات.وىكذا اقتصرت المشاركة في تمؾ االنتخابات عمى الحزب الحاكـ  التونسي لمشغؿ وا 
 1واألحزاب العممانية المرخص ليا.

ىو تعّدد المرشحيف األولف ىاميف: ميزت ىذه االنتخابات بتطوري :حيث1777االنتخابات البرلمانية والرئاسية 
، أيف اقتصرتا عمى مرشح 1994و  1989ألوؿ مرة في االنتخابات الرئاسية بالمقارنة باالنتخابات السابقة التي أجريت في 

، فقد تمّثؿ في زيادة نسبة تمثيؿ المعارضة في البرلماف، فقد التطور الثانيواحد فقط ىو الرئيس زيف العابديف بف عمي، أما 
أجريت تمؾ االنتخابات في إطار عدد مف التعديالت اليامة التي أجريت عمى قانوف االنتخابات سمحت بقدر أكبر مف 

ة، فقد تـ العدوؿ عف المنافسة السياسية، سواء عمى صعيد االنتخابات الرئاسية أو البرلمانية بالمقارنة باالنتخابات السابق
نائبا عمى األقؿ داخؿ البرلماف، وىو األمر الذي كاف مف  30شرط حصوؿ المرشح في االنتخابات الرئاسية عمى موافقة 

الصعب تحقيقو بالنظر إلى ضعؼ تمثيؿ المعارضة السياسية داخؿ البرلماف، إذ لـ يتعد تمثيؿ إجمالي المعارضة السياسية 
مقاعد  10عضوا فقط، توزعت عمى أربعة أحزاب حصؿ أكثرىا عمى  19اء تمؾ االنتخاباتداخؿ البرلماف وقت إجر 

فقط.ووفؽ ىذا التعديؿ أصبح مف حؽ رئيس أي حزب أو أمينو العاـ الترشح لمنصب الرئاسة بشرط أف يكوف قد أمضى 
عمى األقؿ.وعمى الرغـ مف أف خمسة أعواـ عؿ األقؿ في رئاسة الحزب، وأف يكوف حزبو ممثال في البرلماف بنائب واحد 

ىذا التعديؿ قد مثؿ تطورا ىاما بالمقارنة بالمرحمة السابقة، إال أنو ظؿ ينطوي عمى قيود بالمقارنة بالتجارب الدولية 
 2األخرى.

أو  1989لـ تشيد نتائج االنتخابات البرلمانية عمى مستوى الدوائر االنتخابية تغيرا ممحوظا بالمقارنة بانتخابات 
مف إجمالي األصوات، مما وفر لو الفوز بإجمالي مقاعد  % 91، فقد حصؿ التجمع الدستوري الديمقراطي عمى 1994

مقعدا(. واقتصر نصيب  148البرلماف المخصصة لتنافس عمى مستوى الدوائر االنتخابية وفؽ نظـ القائمة المطمقة )
 13يث حصؿ حزب الديمقراطييف االشتراكييف عمى مقعدا(، ح 34المعارضة عمى المقاعد المخصصة لمتوزيع النسبي )

مقاعد، بينما حصؿ حزب  7مقاعد، وحزب االتحاد الديمقراطي الوحدوي عمى  7مقعدا، وحصؿ حزب الوحدة الشعبية عمى 
مقاعد، وأخيرا حصؿ الحزب االجتماعي التحرري عمى مقعديف فقط، بينما لـ يحصؿ حزب التجمع  5التجديد عمى 

                                                 
 .151أسماء قطاؼ تماـ، مرجع سابؽ، ص 1
 نفس المرجع ، نفس الصفحة.2
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أي مقعد، وظؿ الفارؽ الوحيد بالنسبة لالنتخابات السابقة ىو ارتفاع عدد األحزاب الممثمة في البرلماف إلى  االشتراكي عمى
 خمسة، مقارنة بأربعة فقط في االنتخابات السابقة.

 

فقد حاولت حركة  1989مف خالؿ ما تـ عرضو لمختمؼ المحطات االنتخابية التي عرفتيا تونس ابتداء مف 
ضمف المشيد الحزبي بالرغـ صفتيا غير القانونية بحكـ عدـ تمتعيا بتأشيرة العمؿ السياسي، ولكف  النيضة أف تندمج

ف كاف في اعتقادىا أف مشاركتيا لف  مداىنًة منيا لمنظاـ حاولت التكيؼ والمشاركة في مختمؼ ىذه المحطات االنتخابية وا 
رؼ بالتعددية إال شكميا، وال يقبؿ قطبا منافسا لو، إال أنيا تغير مف الوضع السياسي الذي كاف سائدا في إطار نظاـ ال يعت

تبنت ذلؾ في سبيؿ االعتراؼ بيا كحزب سياسي كباقي األحزاب األخرى ما يثبت تفاعال ايجابيا مع معطيات العممية 
 السياسية ومنطقا براغماتيا في التعاطي مع المتغيرات والتحديات التي واجيتيا.

 دور حركة النيضة عمى مستوى الخطاب السياسي  -1

عرفت الحركة اإلسالمية في تونس تطورا غير مسبوؽ عمى مستوى الممارسة السياسية والخطاب الفكري الذي أباف 
عف فاعمية كبيرة في التكيؼ مع المستجدات التي تشيدىا الساحة السياسية التونسية، محاولة مف الحركة التجاوب مع 

النظاـ المتكررة فجعمت مف خطابيا السياسي منبرا لمتفاعؿ تمخص في بياناتيا الرسمية ومؤلفات رئيسيا الشيخ راشد  مبادرات
الغنوشي. حيث عرؼ الخطاب السياسي لمحركة عدة مراحؿ لكٍؿ خصوصيتيا تبعا لمظروؼ و السياقات التي تحكـ كؿ 

 ه المراحؿ ولخصيا فيما يمي:مرحمة، وقد حاوؿ األستاذ عبد الحكيـ أبو الموز رصد ىذ

يتضح مف خالؿ المواضيع التي اىتمت بيا بيانات الحركة في ىذه المرحمة،  (:1794- 1791الفترة األولى )-أ
أف خطاب ىذه األخيرة كاف في مجممو عبارة عف ردود فعؿ اتجاه مبادرة السمطة، واستجابة لشروطيا الخاصة بفتح باب 

وكاف أبرز ما جاء في ىذا التعددية السياسية. ففي مقابؿ شرط نبذ العنؼ جاء الخطاب مخصصا حيزا ميما ليذه النقطة، 
اإلتجاه ىو ما نص عميو البياف التأسيسي لمحركة، مف أف ىذه األخيرة رفض العنؼ كأداة لمتغيير، وتركيز الصراع عمى 

 1أسس شورية تكوف ىي أسموب الحسـ في مجاالت الفكر والثقافة والسياسة.

حركة االتجاه اإلسالمي" ال تقدـ نفسيا ناطقا رسميا ما جاء في البياف التأسيسي مف أىـ التأكيدات عمى ذلؾ مف أّف "
باسـ اإلسالـ في تونس وال تطمع يوما في أف ينسب ىذا المقب إلييا، فيي مع إقرارىا حؽ جميع التونسييف في التعامؿ 

تي الصادؽ المسؤوؿ مع الديف، ترى مف حقيا تبني تصور لإلسالـ يكوف مف الشموؿ بحيث يشكؿ األرضية العقائدية ال
منيا تنبثؽ مختمؼ الرؤى الفكرية واالختيارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تحدد ىوية ىذه الحركة وتضبط 
توجياتيا اإلستراتيجية ومواقفيا الظرفية، ومف مظاىر اىتماـ الخطاب، التأكيد عمى الطبيعة السياسية وليس الدينية لمحركة، 

                                                 
1

هي قبضت بي علي إلى ثىرة الياسويي " هحوذ الحذاد و آخزوى,  في:", (1991-1981عاهي )الخطاب السياسي اإلسالهي في تىًس بيي عبذ الحكين أبى اللىس," 

 .118, ص2111,  3, اإلهاراث العزبيت الوتحذة, هزكش الوسيار للبحىث والذراساث,طتجربت اإلسالم السياسي في تىًس"
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لتأسيسي ومسائؿ تنفيذ ىذه المياـ، تـ التعبير عنيا في صيغ تجعؿ الحركة مجرد مساىـ في وأف المياـ المحددة في البياف ا
 1عممية النيوض بالمكونات الحضارية لألمة التونسية، التي تتطمب في نظر الحركة القياـ بما يمي:

يا ووضع حد بعث الشخصية اإلسالمية لتونس حتى تستعيد ميمتيا كقاعدة كبرى لمحضارة اإلسالمية بأفريق –
 لحالة التبعية واالغتراب والضالؿ.

تجديد الفكر اإلسالمي عمى ضوء أصوؿ اإلسالـ الثابتة ومقتضيات الحياة المتطورة وتنقيتو مف رواسب عصور  –
 االنحطاط وآثار التغريب.

 ة.أف تستعيد الجماىير حقيا المشروع في تقرير مصيرىا بعيدا عف كؿ وصاية داخمية أو ىيمنة خارجي –
إعادة بناء الحياة االقتصادية عمى أسس إنسانية وتوزيع الثروة بالبالد توزيعا عادال عمى ضوء المبدأ اإلسالمي "الرجؿ  –

وبالؤه، الرجؿ وحاجتو" أي )مف حؽ كؿ فرد أف يتمتع بثمار جيده في حدود مصمحة الجماعة وأف يحصؿ عمى حاجتو في 
 كؿ األحواؿ(.

السياسي والحضاري لإلسالـ عمى المستوى المحمي والمغاربي والعربي والعالمي حتى يتـ إنقاذ  المساىمة في بعث الكياف –
 البشرية جمعاء مما تردت فيو مف ضياع نفسي وحيؼ اجتماعي وتسمط دولي.

المالحظ مف خالؿ ىذه الصيغ التي تحدد فييا الحركة دورىا في إنجاز ىذه المياـ )دعـ، تنشيط، مساىمة...( أنيا 
يصة عمى أف تقدـ نفسيا كطرؼ مشارؾ في تحقيقيا، خصوصا أف العديد منيا كاف يتصؿ بمسائؿ دينية، يمكف تكييفيا حر 

في إطار المسائؿ التي اشترط النظاـ عدـ التعصب المذىبي والديني بشأنيا. حيث انو عمى الرغـ مف تأكيد الحركة عمى 
ش السياسي يبيف أف اإلسالمييف قد أدخموا فعال البعد اإلسالمي في الحوار طبيعتيا الحزبية، وعدـ احتكار اإلسالـ، فإف النقا

السياسي، ذلؾ أف بيانات الحركة وكتابات قيادتيا، كانت الوحيدة التي جاءت مركزة عمى إعادة االعتبار لميوية اإلسالمية 
 الفاعميف السياسييف.لتونس، وبعث الكياف الحضاري لألمة، في حيف غابت ىذه الموضوعات عف خطابات باقي 

جاء خطاب الحركة في ىذه الفترة في صيغة ردود عمى االتيامات التي وجيت ليا مف  (:1799 – 1794الفترة الثانية )
قبؿ السمطة، مركزة عمى مسألة االعتراؼ القانوني والمطالبة بو انطالقا مف التأكيد عمى دعـ الحركة التاـ لمحرية العامة 

حتراـ القوانيف الجميورية، باإلضافة إلى مطالبتيا المتكررة بإطالؽ سراح المعتقميف السياسييف، وقبوليا العمؿ عمى ا
وبالمقابؿ تراجع الحديث عف الثقافة اإلسالمية ومسألة اليوية، فانخراط الحركة في المجاؿ السياسي، ومراوحة وضعية 

بالمسائؿ النظرية واأليديولوجية، باإلضافة إلى االىتماـ قيادتيا بيف إطالؽ السراح والسجف، لـ يوفر ليا وقتا لالىتماـ 
بالثقافة اإلسالمية في ىذه الفترة لـ يعد حكرا عمييا، بؿ أصبحت تردده معظـ التشكيالت السياسية  بما في ذلؾ الحزب 

 الحاكـ.
 

                                                 
 .14، ص رى التأسيسبيانات ذك، في:حركة النيضة، البياف التأسيسي لحركة النيضة"حركة النيصة، "1
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، وبفعؿ تفاعميا مع األحداث 1987بعد األجواء المشحونة التي خمقتيا اعتقاالت (:1771 – 1799الفترة الثالثة )
الالحقة، أخذت الحركة تغير إستراتيجيتيا مف جديد فإذا كاف التوافؽ المعبر عنو سابقا، ييدؼ إلى جمع شروط االستعصاء 

"االستعصاء" بشعار جديد ىو  وتكريس عزلة النظاـ، فإف الخطة الجديدة أخذت طابعا إيجابيا، حيث استبدؿ شعار
"استجماع الشروط مف أجؿ فرض الحريات"، وذلؾ عف طريؽ استعماؿ مختمؼ اإلمكانيات التي وفرىا التغيير في ىـر 
السمطة.وفي إطار التكيؼ مع المناخ الجديد، ومع الشروط القانونية التي تطمبيا النظاـ، مف أجؿ السماح لألحزاب بالعمؿ 

يتعمؽ بعدـ االستناد إلى الديف، بإعتباره مف مكونات اليوية الوطنية، أقدمت الحركة عمى تغيير  القانوني خصوصا ما
 اسميا، فأصبحت تحمؿ إسـ "حركة النيضة" تأكيدا عمى كونيا امتدادا لمتقميد اإلصالحي.

المحجز لتعدد يظير مف ىنا انعطاؼ حاد لمخطاب اإلسالمي بشأف ىذه المسألة فقد غير الغنوشي رأيو القانوني 
الزوجات تغييرا بينا، فبعد أف كاف يدعو إلى إجراء حوار قومي بشأف مدونة األحواؿ الشخصية، ما كاف يعبر عف معارضتو 
فمسفتيا العامة،وبالتالي مضامينيا القانونية أصبح يعتبرىا تأويال ممكنا لمنصوص القرآنية، وبالتالي فيو موقؼ ينطوي عمى 

ىو سياسي، في غياب أي تأصيؿ نظري لـ تتوفر لمقادة فرصة لمقياـ بو نظرا النخراطيا الكبير  إخضاع ما ىو ديني لما
 1في الممارسة السياسية.

حيث صاغت خطابا توافقيا أكثر  2111ما بعد إال أف خطاب حركة النيضة عرؼ تطورا وانفتاحا أكثر في مرحمة 
ـ التنصيص عمى تطبيؽ الشريعة في الدستور الجديد وغيرىا وقدمت تنازالت مست حتى ُصمب مرجعيتيا الفكرية، مف عد

 مف التنازالت والخصائص التوفيقية التي طبعت الخطاب السياسي لمحركة والتي ستتضح أكثر في المباحث الالحقة. 
  1133ثالثا :دور حركة النيضة بعد 

تفاعمت عدة أسباب وعوامؿ اجتماعية و سياسية و اقتصادية بالدرجة األولى فيما بينيا ما أدت في محّصمتيا إلى 
سقوط النظاـ السياسي التونسي، كما لعبت فيو عدة فواعؿ شّكؿ بعضيا القطب المحور األساسي والبعض األخر استفاد 

   ز بمكاسب ىذا السقوط.مف إسقاط ىذا النظاـ و عاد إلى الواجية مف جديد و فا

اتسـ الحراؾ السياسي في تونس منذ بدايتو بالطابع العفوي و غياب عنصر القيادة فيو، كما صاحبو غياب أي 
شعارات توحي بالمذىبية و االيدولوجيا، بؿ كاف تمقائيا تضافرت فيو عدة أسباب ذات أبعاد اقتصادية و سياسية واجتماعية 

فكاف  الشباب التونسي بكؿ فئاتو حامال لو، إال أنو  و بسقوط النظاـ السياسي في تونس  مف حرماف و تيميش و إقصاء،
و ىروب الرئيس بف عمي، كاف البد مف تأطير منظـ ليذا الشباب لبموغ األىداؼ المرجوة مف ىذا الحراؾ، و ىي الحرية و 

حركة النيضة احد االطراؼ الذيف استفادوا مف الكرامة و الديمقراطية. فساىمت عدة فواعؿ في ىيكمتو و تأطيره و كانت 
 ىذا الحراؾ مف خالؿ عودتيا قياداتيا مف الميجر و تقديميا لطمب تأشيرة العمؿ القانوني الستناؼ العمؿ السياسي.

 انتخابات المجمس التأسيسي وتصدر حركة النيضة لممشيد السياسي  -3
                                                 

 .134ص  عبد الحكيـ ابو الموز، المرجع السابؽ،1
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رئيس السابؽ بف عمي ، و برغـ محدودية مشاركة الحركة و سقوط نظاـ ال 2111جانفي 14بعد قياـ الثورة  في 
و التيميش حيث عادت قيادات الحركة مف الميجر و  اإلقصاءاإلسالمية في الثورة فقد سجمت عودت قوية بعد سنوات مف 

اتيجية عودة زعيميا الشيخ راشد الغنوشي الستئناؼ العمؿ السياسي مف جديد تحت منظومة مفاىيمية سياسية جديدة و استر 
 عمؿ جديدة في بيئة سياسية بدت في أوليا متاحة لمجميع .

فقد شكؿ سقوط النظاـ فرصة لمحركة إلعادة إثبات ذاتيا والخروج مف طور المغالبة و المواجية إلى طور المشاركة في 
مجتمع التونسي، صوغ المشيد السياسي، و بدت حركة النيضة حريصة عمى احتراـ حالة التنوع الثقافي واإليديولوجي لم

مؤكدة أنيا ال تنّصب نفسيا في موقع الوصي عمى اإلسالـ أو الناطؽ باسمو فأرسمت بذلؾ رسائؿ ايجابية إلى مكّونات 
 1المجتمع المدني و انخرطت في مسار التنافس النزيو عمى السمطة.

في وقت قياسي   و وضعت بدت الحركة عمى جانب كبير مف االنتظاـ واستعادت قدرتيا عمى التشكؿ واالستقطاب 
ليا مراكز و فروعا في مختمؼ المناطؽ و المحافظات و لّمت شتات قواعدىا في الداخؿ و الخارج، كما باشرت عمميا 
الخيري و جيدىا الجمعوي في المناطؽ المحرومة واقتربت مف الطبقات الوسطى  و المستضعفة، و صاغت إستراتيجية 

ابي واعد وقريب مف ىمـو المواطف التونسي لطرحو النتخابات المجمس التأسيسي، مع ذكية عف طريؽ إدراج برنامج انتخ
رفض الحركة االنخراط في موجات االستقطاب الثنائي بؿ دخمت في وفاؽ مع التيار العمماني بعد تصدرىا النتخابات 

 2المجمس التأسيسي.

 26تحضيرا لدخوليا في أوؿ انتخابات ما بعد سقوط النظاـ في: 2111البرنامج االنتخابي لحركة النيضة -أ
ـ : فقد صاغت حركة النيضة برنامجا انتخابيا مّثؿ أنموذجا فريدا في الفكر السياسي لمحركات اإلسالمية في 2011أكتوبر

عمى أف المغة العربية الوطف العربي، فالبرنامج يعتز بالقيمة الحضارية لإلسالـ، و ينص عمى أنو ديف الدولة التونسية، و 
ىي المغة الرسمية، و لكنو في الوقت ذاتو يعترؼ برصيد الخبرات الوطنية لتونس، كذا و بالخبرة اإلنسانية لمعالـ، إذ إنو 
يرى الديف مصدرا لإللياـ، ويسعى إلى عدـ فصؿ مجاالت الحياة عف فمؾ القيـ واألخالؽ، بؿ إنو يقـو عمى فكرة استخداـ 

ـ" كأساس لنيضة البالد، مف الالفت لمنظر أف البرنامج يعترؼ صراحة بالدولة المدنية، و يحدد وظائفيا، و "تعاليـ اإلسال
"تتبنى حركة النيضة نموذج الدولة المدنية التي ترعى الشأف العاـ، و تحمي السمـ : *ذلؾ في المادة العاشرة منو

ى ترسيخ الحريات العامة و الخاصة، و تحتـر قواعد االجتماعي، وتعمؿ مف أجؿ الرقي االقتصادي،    و تسعى إل
 الديمقراطية و المساواة بيف المواطنيف في الحقوؽ و الواجبات".

كما يتبنى برنامج الحركة االنتخابي النظاـ البرلماني الخالص كنظاـ حكـ لمبالد، حيث الحزب الحائز عمى أغمبية 
أماـ البرلماف،أما الرئيس فإنو يختار مف خالؿ البرلماف و ليس مف  المقاعد ىو الذي يشكؿ الحكومة التي تكوف مسؤولة

                                                 
"، في: أمحمد جبروف وآخروف، اإلسالميوف في تونس وتحديات البناء السياسي واالقتصادي لمدولة الجديدة: قراءة في تجربة حركة النيضةأنور الجمعاوي،" 1

 .473 -472، ص 2113لسياسات، المركز العربي لألبحاث ودراسة ا ،اإلسالميون ونظام الحكم
 .473نفس المرجع، ص 22
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خالؿ انتخابات شعبية، و ذلؾ في تطبيؽ أميف لمنظاـ البرلماني الكالسيكي، أما القضاء فإنو مستقؿ عف السمطة التنفيذية، 
 اف ذو غرفة تشريعية واحدة.و تحدد محكمة دستورية القوانيف التي يصدرىا البرلماف، و ىو مف يعّيف رئيسيا،و البرلم

انطالقا مف ىذا، فيتبيف انبرنامج الحركة منفتح عمى المجتمع المدني، و يدعـ مؤسساتو بقوة حيث ينص في المادة 
: "عمى أف الحكومة تعمؿ عمى قياـ مجتمع مدني منظـ و مستقؿ يسعى إلى تحرير طاقات األفراد و إشراكيـ في الشأف 12

درءا لالستبداد و توغؿ وطغياف الدولة أو رأس الماؿ عمى المجتمع، ىذا باإلضافة إلى العمؿ عمى العاـ و توحيد جيودىـ 
 إلغاء القوانيف القمعية التي تحد مف الحقوؽ والحريات". 

كما يالحظ مف البرنامج بشكؿ عاـ عمى أنو ال يدخؿ في تفاصيؿ بخصوص عالقة اإلسالـ بالدولة،      و أنو ال 
د أف يقيـ توازنا حرجا بيف اإلسالـ والدولة المدنية، و ىذا يدؿ عمى أف التيار اإلسالمي في تونس لديو قدرة يتحدث كمف يري

 أكبر عمى التعايش مع فكرة الدولة بمعناىا الحديث، بؿ إنو ال يجد أّيحرج في قبوؿ آلياتيا   و مؤسساتيا و إجراءاتيا. 

ظاـ القائمة النسبية وعمى قاعدة التناصؼ بيف الرجاؿ والنساء، تـّ إجراء االنتخابات وفؽ ن 2011أكتوبر26في 
ائتالفية،  34مستقمة و 655قائمة حزبية و 830قائمة منيا  1519أالؼ مرشح عمى قوائـ تفوؽ  10حيث تقدـ أكثر مف 

ي عضو في المجمس الوطن 217بأصواتيـ الختيار   90حيث أدلى ما يفوؽ سبعة مالييف ناخب تونسي أي بنسبة 
التأسيسي ولقد جاءت نتائج تمؾ االنتخابات كما أعمنيا السيد "كماؿ الجندوبي" رئيس الييئة العميا المستقمة لالنتخابات يـو 

مف مجموع األعضاء،   24امرأة لعضوية المجمس التأسيسي أي بنسبة  49، التي انتخبت فييا 2011أكتوبر  27
 خالؿ الشكؿ اآلتي: بحيث يمكننا تتبع توزيع المقاعد لكؿ حزب مف
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أفصحت انتخابات المجمس التأسيسي عف تغيرات جوىرية في المشيد السياسي في تونس، مف خالؿ إعادة رسـ 
خريطة القوى والتوازنات السياسية، إذ مثؿ فوز حركة النيضة بداية لمرحمة جديدة في الحياة السياسية التونسية، مما وضع 

ى الترويج لخطاب سياسي وسطي ومعتدؿ وتعيد باحتراـ التيار اإلسالمي أماـ اختبار السمطة، خاصة أنو حرص عم
الصبغة المدنية لمدولة وسيادة الشعب وقاعدة التداوؿ عمى السمطة، وكاف مف دالالت تمؾ االنتخابات أف أسستمشرعية 

التجاه نحو جديدة لممارسة الحكـ تمثمت في شرعية المؤسسات حيث انتيت المرحمة االنتقالية األولى القائمة عمى التوافؽ وا
 1بناء الجميورية الثانية.

بشكؿ أضفى  صالح الدين الجورشيأفرزت انتخابات المجمس التأسيسي عدة حقائؽ أو مفاجآت عمى حد تعبير 
عمييا مزيدا مف األىمية وأىميا النسبة العالية التي تحصمت عمييا حركة النيضة، فالحجـ المرتقب كاف مقدرا في حدود 

25  30حتىالنسبة التي كشفت عنيا صناديؽ االقتراع اقتربت مف النصؼ وىو ما فاجأ واضعي قانوف  ، غير أف
 االنتخابات أنفسيـ حيف اعتقدوا بأنو كاف كافيا لمحيمولة دوف أف يييمف طرؼ حزبي عمى المجمس التأسيسي.

ف محاوالت اإلقصاء عمى الرغـ م-يرجع ىذا النجاح إلى كوف التيار الذي ظير بثقؿ كبير في المجتمع التونسي
استطاع بمورة شعارات قريبة مف مزاج أغمبية الشعب التونسي األمر الذي أدىإلى االستحواذ عميو وتوظيفو سياسيا، -القديمة 

في حيف احتؿ حزب المؤتمر مف أجؿ الجميورية المرتبة الثانية بعد أف كاف ينظر إليو كحزب صغير وىوما مكّنو مف أف 
مس التأسيسي، باإلضافة إلى بروز العريضة الشعبية لمحرية والعدالة والتنمية كثالث قوة في يكوف لو دور في المج

االنتخابات،  وفي المقابؿ تراجع الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كانت عممية سبر اآلراء قد وضعتو في المرتبة الثانية بعد 
ؿ االنحسار أيضا النقابييف الذيف شاركوا في االنتخابات حركة النيضة، كما تراجعت حركات اليسار والقوى الحداثية وشم

 2عبر قوائـ مستقمة أو ضمف أحزاب. 
                                                 

 .233.، ص 2115،  -3–، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الجزائر جدلية السمطة والمعارضة في تونسعائشة عباش، 1
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كما بعثت نتائج المجمس الوطني التأسيسي بعدة رسائؿ لعؿ أبرزىاإرادة التونسييف في المشاركة في الشأف العاـ 
، أما الرسالة الثانية تمثمت في التصويت وعدـ االكتفاء بدور المتفرج، وذلؾ مف خالؿ المشاركة القوية في االقتراع

لإلسالمييف وىو بمثابة تصويت عقابي لنظاـ بف عمي الذي اضطيد اإلسالمييف كما أنو عبر عف غياب بديؿ واضح وذلؾ 
مف خالؿ ما ذىبت إليو حركة النيضة حيث اعتبرتو أنو يتعدى مجرد فوز انتخابي بؿ ىو انتصار لما يسمى بالمشروع 

 1اإلسالمي.

بالتالي فقد مثمت انتخابات المجمس التأسيسي خطوة كبيرة إلرساء قواعد النظاـ الجديد إذ بموجب ىذه االنتخابات 
ذا كانت أوؿ صالحية لممجمس  قامت أوؿ مؤسسة سيادية ذات شرعية كاممة تتمتع بصالحيات تأسيسية وتشريعية، وا 

 تخاب رئيس الجميورية يتولى بدوره تعييف رئيس لمحكومة. التأسيسي ىي كتابة الدستور فإف أولى ميامو تمثمت في ان

 التقارب اإلسالمي العمماني وتشكيل الحكومة:  -ب

شكؿ التقارب اإلسالمي العمماني نقطة انطالؽ لتأسيس مرحمة جديدة في قيادة الدولة التونسية مف خالؿ ترويض فكرييما 
أفرغ الدكتور منصؼ المرزوقي مفيـو العممانية مف كؿ معنى يدؿ عمى اإلقصاء  نحو بناء حكومة ائتالؼ وطني،إذ

والتصادـ مع ما ىو ديني في الدولة والمجتمع، ومف جيتو خرج الغنوشي بقراءة خاصة لمفيـو الشورى حيث أخرج ىذا 
كبير مع معنى الديمقراطية األخير مف معناه الضّيؽ الذي وضع فيو لقروف طويمة إلى معنى أكثر مرونة يتناغـ إلى حد 

.الغربية المعاصرة
2 

ؿ ليا دستوريا تشكيؿ الحكومة عمدت لتشكيؿ حكومة إثر فوز حركة النيضة في انتخابات المجمس الدستوري ما خوّ 
ائتالؼ وطني، حيث دعت كؿ مف حزب المؤتمر مف أجؿ الجميورية والتكتؿ الديمقراطي مف أجؿ العمؿ والحريات والحزب 

رفض  الديمقراطي التقدمي لالنضماـ إلييا لتشكيؿ ائتالؼ حاكـ بقيادة مرشحيا لرئاسة الحكومة السيد حمادي الجبالي، وقد
الحزب الديمقراطي التقدمي المشاركة في حيف قبؿ كاّل مف حزب الجميورية والتكتؿ الديمقراطي. وبعد أف تـّ توقيع االتفاؽ 
وقبولو انتخب مصطفي بف جعفر رئيسا لممجمس الوطني التأسيسي والمنصؼ المرزوقي رئيسا مؤقتا لمجميورية التونسية 

% إال أنو وبانسحاب بعض النواب تقمصت 63.59تمثيؿ الحركة في الترويكا يساوي وحمادي الجبالي رئيسا لمحكومة، كاف 
.اعتبر كاّل مف منصؼ المرزوقي والشيخ راشد الغنوشي أّف التجربة الديمقراطية في تونس ما تزاؿ  53,91النسبة إلى 

لذلؾ البد مف حماية "الثورة" مف  تواجو تحديات كوف أف ىناؾ ما تبقى مف النظاـ السابؽ في اإلعالـ والماؿ و السياسة
 3.قانوف حماية الثورةعودة النظاـ القديـ وتمثؿ ذلؾ في 

عممت الترويكا مباشرة بعد تنصيب المجمس التأسيسي عمى الشروع في صياغة الدستور صياغة الدستور:-ج
جراء انتخابات تشريعية في  يكوف الدستور الجديد ضامنا  وقد افُتر ض أف 2013مارس  20الجديد بقيادة حركة النيضة وا 

                                                 
 35، ص2114، ورقة لمنشر، " استحقاقات الثورة ومتطمبات الدولةاإلسالميون والحكم: " تجربة حركة النيضة في تونس بين منذر  بالضيافي، 1
 .236عائشة عباش، مرجع سابؽ، ص2
 .238نفس المرجع ، ص 3
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لمحريات، محددا لنمط الحكـ، واضعا ألسس دولة الحؽ والقانوف والمؤسسات، مفصال لمعالقة بيف السمطة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، مجّذرا تونس في ىويتيا العربية اإلسالمية ومكرسا انفتاحيا عمى محيطيا الخارجي والمتوسطي، 

 1تونسييف في إرساء دولة وطنية مدنية مستقمة عادلة ومتقدمة.مستجيبا لتطمعات ال

تخمؿ ىذه المرحمة المتقدمة مف مسار الحراؾ السياسي في تونس عدة تجاذبات بيف القوى اليسارية والقوى الدينية 
الجديد، والتي السمفية حوؿ ىوية البالد والحريات الشخصية والعامة ومسألة إدراج الشريعة والتنصيص عمييا في الدستور 

أدتإلى تقسيـ المجتمع إلى اتجاىيف عريضيف أحدىما عمماني يتشبث ببناء دولة مدنية حديثة وأغمبو مف اليسار والحركات 
الحقوقية المدافعة عف مكتسبات المرأة والحريات العامة، وآخر إسالمي يدعو إلى دولة إسالمية يكوف اإلسالـ المصدر 

 2تتقدمو التيارات السمفية إضافةإلى التيار المتشدد في قيادة حركة النيضة. األساسي لمتشريع في دستورىا

جاء موقؼ الحركة مطمئنا لمكّونات المجتمع المدني مقدما المصمحة العامة عمى المصمحة الحزبية ومرجحا 
الشرعية التوافقية عمى شرعية األغمبية حفاظا عمى السمـ االجتماعي، مع إقرار الحركة االحتفاظ بالفصؿ األوؿ مف الدستور 

ولة حرة، مستقمة ذات سيادة، اإلسالـ دينيا، والعربية لغتيا، "تونس دالقديـ الذي تنص المادة األولى منو عمى أف:
مف دوف أي تغيير معتبرة صياغتيا واضحة، وىي تحفظ اليوية العربية اإلسالمية لمدولة التونسية  والجميورية نظاميا"،

راشد  خقد عّمؽ الشيوتؤكد مدنيتيا وديمقراطيتيا حيث تنص عمى أّناإلسالـ ىو ديف الدولة بما يقتضيو ذلؾ مف دالالت. 
انتصار لدولة الديمقراطية المسممة...  1959أّف اعتماد الحركة الفصؿ األوؿ مف دستور الغنوشي عمى ذلؾ قائال: "

 واعتماد دوف تغيير ىو تنازؿ عف لفظ ال يتفؽ حولو الناس وقبوؿ بمفظ يقبمو المجتمع".

كومة الترويكا في تصريح لو لصحيفة السفير المبنانية " وفي نفس السياؽ قاؿ وزير الخارجية رفيؽ عبد السالـ في ح
 3ال عودة إلى موضوع الشريعة... وال تناقض بيف اإلسالـ والديمقراطية واالنفتاح".

إاّل أنو فيو ما يقاؿ عف موقؼ الحركة المبدئي مف مسألة تطبيؽ الشريعة حيث أنيا كانت قد نصت عمى تطبيؽ الشريعة 
 أف رد فعؿ التيارات العممانية واليسارية جعمتيا تتراجع عف التنصيص عمييا بصفة مباشرة في في مسودتيا األولية إال

الدستور، وكاف ذلؾ بمثابة جس النبض في إمكانية التنصيص مف عدمو فكاف منيا أف عدلت مف موقفيا وتبنت الفصؿ 
 ة لحساسية المرحمة.األوؿ مف الدستور القديـ  حفاظا عمى موقعيا في المجمس التأسيسي واستجاب

أما ما تعمؽ بعممية صياغة الدستور فقد شابتيا الكثير مف النقائص مف جانبييا الشكمي والموضوعي فأما الشكمي ما 
عمى الكثير مف االلتزامات العامة  –منذر بالضيافي حسب الباحث  –تعمؽ بمنيجية تبويب بنود الدستور والتي احتوت 

)الباحث في  محمد الحدادقوانيف دقيقة أو التزاـ حقيقي،أما ما تعمؽ بالمضموف فيؤكد األستاذ الطوباوية التي ال تؤدي إلى 
قضايا األدياف والحداثة( في دراسة أعّدىا حوؿ مسودة الدستور بأف الوثيقة تحتوي عمى العديد مف المناطؽ الرمادية وىي 

                                                 
 .513أنور الجمعاوي، مرجع سابؽ، ص 1
 515، مرجع سابؽ، ص تاريخ المعارضة التونسية من النشأة إلى الثورةتوفيؽ المديني، 2
 .514أنورالجمعاوي، مرجع سابؽ، ص 3
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وتفتح الطريؽ لتأويالت متباينة... وقد حدد ىذه المناطؽ عبارات تتميز بالغموض واإلبياـ قد توظؼ مستقبال توظيفا سيئا 
الرمادية في: "غياب مرجعيات حقوؽ اإلنساف"  و"حقوؽ المرأة "، و"مدنية الدولة"و"استمرارية الدولة" و"رعاية الدولة لمديف 

 1"وحرية المعتقد" و"حماية المقدسات" و"حكـ األغمبية ال ىيمنتيا".

كنتيجة ليذه النقائص التي شابت عممية صياغة الدستور الجديد كانت ىناؾ مخاوؼ حوؿ سعي حركة النيضة إلى 
إقامة دولة دينية ما يفتح الباب أماـ ديكتاتورية جديدة، ذات طابع ديني وىو ما ينافي أىداؼ "الثورة" التي قامت مف أجؿ 

متيا حركة النيضة والتي اعتبرىا الكثيريف وخاصة التيار السمفي أنيا خيانة الحرية والكرامة، إال أف جممة التنازالت التي قد
لممرجعية الدينية لمحركة، فيما اعتبرتيا الحركة استجابة لمرحمة حساسة يفرضيا الواقع واعتمادا لمنطؽ براغماتي يجعميا 

 تحافظ عمى البقاء في السمطة ضمف إستراتيجية المرحمية و التدرج.

 الترويكاما بين الوفاق واإلخفاقحكومة  - 2

تولت حركة النيضة إدارة المرحمة االنتقالية بعد تشكيميا لحكومة الترويكا مع كؿ مف حزب المؤتمر مف أجؿ الجميورية 
ومنذ األسابيع األولى لحكومة والتكتؿ الديمقراطي مف أجؿ العمؿ والحريات وتولت رئاسة الحكومة بمرشحيا حمادي الجبالي،

ي تزايدت التجاذبات والصراعات السياسية عمى خمفية اتياـ حركة النيضة بإقصاء خصوميا السياسييف ومحاولة الجبال
 أفكاف مف البدييي ،فاالنتماءات والوالءات أساسسيطرتيا عمى كؿ مفاصؿ الدولة مف خالؿ التعيينات التي كانت عمى 

السياسة التي توخاىا الجبالي في التعاطي مع مختمؼ الممفات تكبر الفجوة ويزداد الوضع احتقانا مع ازدواجية الخطاب و 
 2.التي أثبتت مع مرور الوقت فشمو التدريجي

 

في مستويات ثالث: أوليا، تدىور األوضاع  L.GUZZONEشيدت فترة حكـ الجبالي عدةأزمات لخصتيا 
ر األوضاعاألمنيةثالثا، تصاعد حّدة الصراع االقتصادية واالجتماعية التي ورثتيا النيضة مف النظاـ القديـ وثانييا، تدىو 

عمى الساحة السياسية؛ ومف بيف مؤشراتيا البطالة خاصة في أوساط الشباب ذوي الشيادات حيث ارتفعت النسبة في الفترة 
مف المناطؽ  50منيـ في صفوؼ الشباب وأكثر مف  30أيف مثمت 18,9إلى  14,9( مف 2010-2011)

الفساد المستشري في عيد الرئيس بف عمي. أما مؤشرات تدىور األوضاعاألمنية ما تعمؽ بتصاعد  الداخمية،باإلضافةإلى
المد السمفي وما نتج عنو مف عنؼ ضد كؿ ماىو غربي وحداثي خاصة أحداث السفارة األمريكية، وما تعمؽ بالفف بكؿ 

كؿ ىذه 3كمقرات االتحاد العاـ التونسي لمشغؿ.أنواعو وكذا التنديد بالقوى العممانية وما لحقيا مف أعماؿ عنؼ وتخريب 
المظاىر ساىمت في تدىور األوضاعاألمنية في مرحمة حكومة الجبالي والتي انتيت بتعديؿ وزاري أفضىإلى تولي السيد 

                                                 
 .53منذر بالضيافي، مرجع سابؽ، ص1
 .15/11/2115، جريدة الصباح األسبوعي"، "حكومة الترويكا: سياسة األيدي المرتعشة تعصؼ بأحالـ الجباليـ. ربعاوي، 2

3
Laura Guazzone,«Ennahdha Islamists and the test of Government in Tunisia»,International Spectator Review, vol (48), n° 

(04),December2013, p33- 34.  
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عمي العريض رئاسة الحكومة، وذلؾ راجع إلى حساسية المرحمة وما صاحبيا مف تردي لألوضاع االقتصادية لتونس بعد 
النظاـ وسوء تقدير حكومة الجبالي لذلؾ وتنامي ظاىرة العنؼ ما أسفرعف اغتياؿ لمزعيـ اليساري شكري بمعيد ما سقوط 

 استدعى مف النيضة إعادة النظر في حكومتيا وفي آليات عمميا.

إذف جاءت حكومة السيد عمي العريض بعد أزمة سياسية ىي األكثر حدة منذ وصوؿ النيضة لمحكـ وكادت 
ا وتخرجيا منو، وعمى خمفية فشؿ رئيس الحكومة الذي سبقو، طيمة أكثر مف نصؼ سنة في إدخاؿ تعديؿ تعصؼ بي

وزاري، يمّكف مف توسيع قاعدة الحكـ ويفؾ حالة العزلة السياسية التي بدأت تعيشيا الترويكا وخاصة الحزب الحاكـ، والتي 
عالف الجبالي عف مبادر  ة لتشكيؿ حكومة كفاءات مستقمة عف كؿ األحزاب. ىذا تعقدت أكثر باغتياؿ شكري بمعيد، وا 

المسعى فشؿ بسبب رفض النيضة لو، واعتباره انقالبا عمى الشرعية االنتخابية، فكاف أف استقاؿ الجبالي ليحؿ محمو السيد 
ينة عمي العريض، الذي نجح في تكويف تشكيمة حكومية، نالت نسبة رضى ىامة في المجمس التأسيسي، لكنيا بقت مرت

 1لألسباب التي حكمت عمى حكومة الجبالي بالفشؿ.
شيدت تونس في فترة حكـ الترويكا ىشاشة في الوضع االقتصادي واالجتماعي إذ تواصمت الفوضى في غالبية 
المناطؽ وال سيما الداخمية وتصاعد وتيرة اإلضرابات واإلعتصامات وقطع الطرؽ وغمؽ المؤسسات االقتصادية، وقد عكست 

ات االقتصادية وعدـ استقرار كبيريف لألوضاعإذ بمغ معدؿ التضخـ بحسب المعيد الوطني لإلحصاء في تونس في المؤشر 
وسجؿ الناتج المحمي اإلجمالي الثالثي   5,8وبمغ العجز التجاري في الفترة نفسيا   5,6نسبة  2012شير أوت 

بسبب الفوضى  2011سياحة واالستثمار بشكؿ كبير منذ . كما تراجعت عائدات ال2,2باألسعار القارة انكماشا بنسبة  
شركة ناشطة في تونس بسبب  3000شركة أجنبية مف جممة  200مغادرة  2011االجتماعية حيث سجمت سنة 

أيف كاف نصيب  18,1ألؼ عاطؿ وبمغت نسبة البطالة  800اإلعتصامات، كما بمغ عدد العاطميف عف العمؿ نحو 
 2البطاليف. مف  25,3الجنوب الغربي 

جويمية نتيجة  4نادى حزب نداء تونس بتشكيؿ حكومة إنقاذ وطنية مؤلفة مف الشخصيات الوطنية والخبراء بتاريخ 
، وقد محمد البراىميجويمية أيف اغتيؿ الزعيـ المعارض  25لمتجاذبات بيف األطراؼ السياسية،إال أناألمر تأجؿ إلى غاية 

 26ة وفشميا في فرض األمف واالستقرار وتواطئيا مع الجيادييف، وبتاريخ تصاعدت االحتجاجات ضد حكومة النيض
المكونة مف االتحاد مف أجؿ تونس، الجبية الشعبية واالتحاد الديمقراطي مع مؤسسات  جبية اإلنقاذ الوطنيجويمية تشكّمت 

النيضة في حوار مع أحزاب المجتمع المدني ونادت بإسقاط حكومة النيضة وحؿ المجمس التأسيسي، حينيا دخمت حركة 
المعارضة لمبحث عف حموؿ لألزمة إالأف حركة النيضة رفضت حؿ المجمس التأسيسي وقررت التمسؾ بالشرعية 
االنتخابية، وقد تـ التوصؿ في النياية إلى حؿ مف اقتراح االتحاد العاـ التونسي لمشغؿ بتشكيؿ حكومة تكنوقراط مع 

ميامو ومواصمة اإلعداد لمعممية االنتخابية تحت إشراؼ ىيئة مختصة، ليعمف بعدىا استمرار المجمس التأسيسي ممارسة 
 مصطفى بف جعفر رئيس المجمس التأسيسي نياية مياـ المجمس وانتظار الحوار مع القوى السياسية األخرى.

                                                 
 .55منذربالضيافي، مرجع سابؽ، ص 1
 .74، ص 2113(، مارس 11، العدد )مجمة سياسات عربية،الترويكا الحاكمة في تونس: حصاد العاـ بيف صعوبات الممارسة وجسامة التحديات"عائشة التايب، "2
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أّف حكومتييا  في تقييميا لتجربة حركة النيضة في الحكـ نقاط فشؿ الحركة في كوف  L.Guazzone تبّينالباحثة 
)األولى برئاسةحمادي الجبالي، الثانية برئاسة عمي العريض(  كانت تفتقد لمخبرة والكفاءة كما أّف الفشؿ كاف محتوما بالنظر 
إلى السياسات االجتماعية واالقتصادية المتخذة بالرغـ مف البرنامج االقتصادي الذي قدمتو النيضة في الحممة االنتخابية 

ي الذي كاف في مستوى تطمعات التونسييف، فحكومة كؿ مف الجبالي والعريض حسب الكاتبة قد استمرت لممجمس التأسيس
عمى خطى الحكومات السابقة مف دوف وضع مسار واضح ليا، فحكومة النيضة كانت تفتقر إلى الكفاءة والخبرة وتجمى 

زيد مف الضغط مف طرؼ أجيزة الشرطة، ذلؾ في تسييرىا لالحتجاجات الشعبية وكيفية مواجيتيا ليا عف طريؽ الم
وكذا عدـ الوفاء بالوعود االنتخابية لمحركة اتجاه إصالح المؤسسات  باإلضافةإلى المداىمات المفاجئة لعناصر الشرطة،

 1والسياسات الموروثة عف النظاـ التسمطي القديـ وكذا التساىؿ مع التيار السمفي.

حجـ  أفا عف السمطة بمحض إرادتيا لكف الواقع يثبت عكس ذلؾ، حيثلكف رغـ ترويج حركة النيضة لفكرة تخميي
االحتجاجات والمظاىرات مف قبؿ الشارع التونسي ومنظمات المجتمع المدني بسبب عجزىا عف الرد عمى مختمؼ مطالبو 

المرحمة االنتقالية  وحاالت االنفالت األمني التي شيدتيا البالد كميا كانت أسبابا كافية إلثبات عجز حركة النيضة تسيير
 ىذا ما أجبرىا عمى التخمي عف رئاسة الحكومة وليس عف السمطة. 

 تراجع لمحركة آماستراتيجيةلمبقاء  2114نتائج االنتخابات  -3

يتبادر إلى األذىاف سؤاؿ مفاده إذا ما كاف تراجع حركة النيضة عف المرتبة األولى في االنتخابات  2014بعد انتخابات 
التشريعية، وعدـ تقديميا لمترشح باسميا ىو بمثابة تراجع ليا ولمكانتيا في المشيد السياسي التونسي أـ ىي مجرد 

 مرة أخرى؟. إستراتيجية لمبقاء في السمطة وعدـ إنعزاليا 

مف أىداؼ انتخاب المجمس التأسيسي صياغة دستور جديد لتونس والتحضير  كانتاالنتخابات التشريعية: -أ
إلجراء االنتخابات التشريعية وبعدىا االنتخابات الرئاسية الستكماؿ متطمبات المرحمة االنتقالية، والعبور إلى مرحمة 

التشريعية تنوعا مف حيث األحزاب،إال االستقرار والترسيخ الديمقراطي وقد شيدت الخريطة الحزبية التونسية أثناء االنتخابات 
أف الحزبيف المذيف كانا ليما الحضور الكبير قد تجسد في حزب نداء تونس بقيادة الباجي قايد السبسي وحزب حركة 

وقد أسفرت عمى النتائج التالية  2014أكتوبر  26النيضة بقيادة راشد الغنوشي حيث جرت االنتخابات التشريعية يـو 
 2تي:حسب الشكؿ اآل

 يمّثل عدد المقاعد في االنتخابات التشريعية (:11الجدول رقم )
 النسبة المئوية عدد المقاعد الحزب

 39,17 85 نداء تونس 

                                                 
1
Laura Guazzone ،Op.Cit; p 37. 

 .6، المرجع السابؽ، ص االنتخابات التشريعية التونسية قراءة في النتائج والدالالتالحناشي، عبد المطيؼ 2
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 31,79 69 حركة النيضة
 7,37 16 االتحاد الوطني الحر 

 6,91 15 الجبية الشعبية 
 3,68 8 آفاؽ تونس

 1,84 4 المؤتمر مف أجؿ الجميورية 
 1,38 3 حزب المبادرة 

 1,38 3 التيار الديمقراطي

 1,38 3 حركة الشعب
 0,92 2 تيار المحبة

 0,46 1 الحزب الجميوري

 0,46 1 مجد الجريد

 0,46 1 حركة الديمقراطييف االشتراكييف 

 0,46 1 التكتؿ الديمقراطي مف أجؿ العمؿ و الحريات 

 0,46 1 رد االعتبار 

 0,46 1 الفالحيفصوت 

 0,46 1 التحالؼ الديمقراطي

 0,46 1 الجبية الوطنية لإلنقاذ

 0,46 1 نداء المياجريف بالخارج 

 217 100 
 

 األوليةنتائج الفرز  وأظيرتنتخاب برلماف جديد دائـ مدتو خمس سنوات، بانتيت االنتخابات التشريعية في تونس ا
المرتبة  األسبقإلىقؿ مف عاميف بزعامة السيد الباجيقايد السبسي رئيس الوزراء أـ حزب نداء تونس الذي تأسس قبؿ تقدّ 

مقعدا بنسبة  89األولى، أما حزب حركة النيضة فقد تراجع مركزه مقارنة باالنتخابات السابقة فتحوؿ مف المرتبة األولى 
4131,79مقعدا بنسبة  69إلى المرتبة الثانية بػ   مقعدا، ويظير أف حركة النيضة قد دفعت ثمف  20فاقدا بذلؾ

كما عبر عف ذلؾ  -تولييا الحكـ خالؿ الفترة االنتقالية بارتكابيا أخطاء عاقبيا الناخب التونسي عمييا، لكف ما يثير التساؤؿ
بد بو لسنوات )لعودة ىو أف الشعب التونسي عاقب حركة النيضة عمى عاميف لُيعيد مف است -أحد قيادي النيضة

التجمعييف(ومع ذلؾ يمكف القوؿ أف حركة النيضة قد تمكنت مف تقميص كمفة الحكـ الذي تحممتو في فترة صعبة شيدت 
خالليا اغتياؿ إثنيف مف سياسيييا وقد حافظت عمى قرابة مميوف ناخب وذلؾ بفضؿ نواتيا الصمبة المحافظة وقوتيا 
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ية ىي األنجح مف خالؿ االجتماعات الجماىيرية الضخمة التي نظمتيا في الساحات التنظيمية وقياميا بحممة انتخاب
 1العمومية والمالعب والمسارح.

كما يعتقد بعض المحمميف أف الجميور االنتخابي لحركة النيضة لـ يعاقبيا بؿ األصحأف الجزء المتذمر 
(، في حيف يرى نائب رئيس الحركة أف ىذه le vote d’avertissementأرسإلشاراتإلىالحركة بما يشبو تصويت التحذير)

ولحركة النيضة التي أخطأت العنواف في  لمترويكاالنتيجة ىي نتاج طبيعي لما أفرزتو الفترة السابقة وما حصؿ ىو عقاب 
كـ لكانت ليا انتخابات المجمس التأسيسي إذ رغبت في الحكـ فسقطت في فخو ولو اكتفت حينيا باإلعداد لمدستور ولـ تح
 2الفرصة لمفوز بيذه االنتخابات، فيي في تقديره قد فشمت في الحكـ وفي تنفيذ وعودىا لذلؾ لـ تحقؽ األغمبية.

شكؿ بالمقابؿ تراجع النيضة في االنتخابات التشريعية صدمة داخؿ صفوؼ مناضمييا والذي أثار نقاشا حوؿ ىوية 
أف تكوف إسالميا في ظؿ ما أفرزتو مرحمة ما بعد "الربيع العربي" وكيؼ الحركة وسموكيا السياسي، والتساؤؿ عف معنى 

لمحركة أف تتصالح مع التزاماتيا التي ضّمنتيا في برنامجيا السياسي المدني الذي يتصادـ مع تطبيؽ الشريعة والذي يعتبر 
 ماـ قاعدتيا الشعبية. مشروع الحركة التاريخي منذ االتجاه اإلسالمي، وكيؼ يمكنيا التقميؿ مف التنازالت أ

بمغ النقاش ذروتو في قرار النيضة االستمرار في المزاوجة بيف الدعوي والسياسي في عمميا بدال مف االنقساـ، 
إضافة فإف العديد مف مناضمييا أصيبوا باإلحباط عندما قررت الحركة عدـ تقديـ مرشح باسميا واكتفائيا لعب دور داخؿ 

ء تونس بقيادة الباجي قايد السبسي، في حيف يرى اتجاه آخر مف مناضمي النيضة أف مف التحالؼ الجديد مع حزب ندا
مصمحة النيضة أف تكوف في صؼ المعارضة مف أف تكوف ضمف السمطة وتنضوي في التحالؼ مع حزب النداء الذي 

ؿ مف منصبو بسبب عدـ تأييده يعتبر امتدادا لمنظاـ السابؽ حسب تصريح قيادي أحد المكاتب الجيوية لمحركة، والذي استقا
النضماـ الحركة إلى الحكومة الجديدة. وقد كانت تبريرات قيادات الحركة مف ىذا االنضماـ أف ذلؾ تـّ خوفا مف تحالؼ 

أيف تـ إعادة  2000و 1990النداء مع القوى اليسارية والتحالؼ عمى إقصاء الحركة والقضاء عمييا والعودة إلى سيناريو
 3إلى السجف. قيادات الحركة

يمكف اعتبار ذلؾ في اعتقادنا إنيا إستراتيجية لضماف البقاء في السمطة وليس الخروج منيا وما يؤكد ذلؾ 
التصريحات المتكررة لمشيخ راشد الغنوشي الستعداد حركتو العمؿ مع أي طرؼ كاف ميما اختمفت منطمقاتو اإليديولوجية، 

خارجيا وىذا نوع مف البراغماتية السياسية التي طبعت الحركة منذ نياية ما يجعؿ الحركة ضمف المعبة السياسية ال 
 . الثمانينات

                                                 
 11، ص  عنفس المرج1
 .11نفس المرجع، ص 2

3
Rory McCarthy, «What happens when Islamists lose an election ?», in, Lindsay and others, Tunisian’s volatile transition 

to democracy, Middle East political science, POEEPS, Briefing, November 2015, p 20. 
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نتائج االنتخابات التشريعية التي أعادت تشكيؿ وترتيب الخريطة الحزبية لممشيد  بعداالنتخابات الرئاسية: -ب
السياسي التونسي والتي أفرزت فوز حزب نداء تونس بالمرتبة األولى وتمتو حركة النيضة في المرتبة الثانية، مف دوف أف 

وفاؽ وطنية مف جديد، وتحضيرا لالنتخابات تكوف أغمبية لحزب عمى األخر مما استمـز التوافؽ بيف الحزبيف لتشكيؿ حكومة 
الرئاسية فقد تفاجأ جميور الناخبيف بعدـ تقديـ حركة النيضة مرشحا ليا وفضمت تدعيـ أحد المرشحيف والتي أكدت العديد 

ت مف التحميالت أنيا اختارت تدعيـ المنصؼ المرزوقي رغـ نفي السيد راشد الغنوشي لذلؾ ورّد عمى ذلؾ بأف القيادة ترك
،إالأف المنطؽ البراغماتي جعؿ 1األمر لمنتسبييا لالختيار بيف المرشحيف وأنو ليس ىناؾ توجيو لمتصويت لمرشح دوف آخر

النيضة تختار المنصؼ المرزوقي عمى الباجي قايد السبسي باعتباره األقرب إلى حركة النيضة وأنو قد عممت معو في 
 نتقالية.إطار الترويكا كرئيس لمدولة في المرحمة اال

مف  39والتي أفرزت فوز الباجي قايد السبسي بػ 2014جاءت النتائج األولية لالنتخابات الرئاسية في نوفمبر
مف األصوات ما استدعى المرور إلى انتخابات الدور   33األصوات ويميو المنصؼ المرزوقي في المرتبة الثانية بػ 

مف األصوات، وقد قسمت ىذه االنتخابات القوة الناخبة   56سبسي بنسبة الثاني والتي أفرزت بدورىا فوز الباجي قايد ال
في تونس بيف حركة النيضة وحزب نداء تونس أيف حقؽ نداء تونس تفوقا مطمقا في المناطؽ الحضرية في حيف سيطرت 

 2في المناطؽ الجنوبية. -والتي كانت لصالح المنصؼ المرزوقي –النيضة عمى األصوات 

سيد الباجي قايد السبسي رئيسا لمجميورية التونسية عّيف السيد الحبيب الصيد رئيسا لمحكومة وكمؼ بعد إعالف ال
بدوره بتشكيؿ الحكومة الجديدة، وكانت التشكيمة األولية قد أقصت حركة النيضة مف الحكومة باعتبار أف حزب نداء تونس 

، رأى أنو ال مانع مف إشراؾ حركة أوليماتياريف  لـ يكف أعضائو عمى رأي واحد مف إشراؾ النيضة حيث انقسـ إلى
النيضة ويتمسؾ بأف تكوف الحكومة ذات أغمبية برلمانية مريحة وال تقصي أيا مف المكونات السياسية حتى تكوف قادرة عمى 

لمقابؿ حماية الوحدة الوطنية، والقياـ بإصالحات كبيرة ال يمكف أف تمرفي ظؿ وجود حركة النيضة في المعارضة. وفي ا
بضرورة عدـ إشراؾ النيضة في الحكومة الجديدة معتبريف ذلؾ بمثابة خيانة لمناخبيف الذيف صوتوا لنداء  تيار ثاني،يتمسؾ 

أف رفضت  رويترز وكاف رد فعؿ حركة النيضة حسب ما نقمتو صحيفة 3تونس مف أجؿ إقصاء حركة النيضة مف الحكـ.
 ب الصيد والتي لـ تتضمف أي عضو مف حركة النيضة.أف تمنح الثقة لمحكومة التي شكميا الحبي

تّمت إعادة تشكيؿ الحكومة مف جديد حيث ضمت تكؿ مف حزب نداء تونس، وحركة النيضة والتي أوكمت إلييا 
وزارة التشغيؿ باإلضافة إلى ثالث مناصب كاتب دولة )المالية واالستثمار والصحة(، وكذا حزب آفاؽ تونس وأحزابأخرى، 

 4وكمت الوزارات السيادية)الدفاع والعدؿ( إلى مستقميف محسوبيف عمى حزب نداء تونس.في حيف أ

                                                 
 ، قناة الجزيرة.برنامج بال حدود، في"،  حوار مع راشد الغنوشيأحمد منصور، "1

2
Alexis Arieff & Carla .E. Humud, Political transition in Tunisia, Congressional Research service, February 2015. 

 www. Alarabiya .net><في،، تونس .. إقصاء النيضة من الحكومة"منذر بالضيافي، "3
4
Alexis Arieff & Carla .E. Humud ،Op.Cit. 
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ما يمكف فيمو مف ىذا السياؽ ىو أف الحركة قد أخذت بمنطؽ الحذر في الزج بنفسيا في االنتخابات بعدما فشمت 
أو حكـ عمييا بالفشؿ في الحكومة االنتقالية، ورأت مف نفسيا عدـ النضج والجاىزية  لقيادة العممية السياسية وبالتالي 

قصاء ليا مف المشيد السياسي، فكاف منيا أف اكتفت  الخوض في االنتخابات بمرشح بإسميا يمكف أف يكوف نياية ليا وا 
بدعـ أحد المرشحيف لالحتفاظ بموقعيا في السمطة بإشراكيا في حكومة التوافؽ ولذلؾ أكّد الغنوشي في العديد مف 

لحساسيات المناسبات عمى منطؽ التوافؽ في تشكيؿ الحكومة الجديدة، وكذا ضرورة اختيار رئيس توافقي يذّوب كؿ ا
 السياسية واإليديولوجية. 

  الخاتوت :

لقد نشأت الحركة اإلسالمية في تونس ) حركة النيضة ( كحركة إصالحية ظيرت كرد فعؿ عف حركة التغريب التي قامت 
 عمييا الدولة التونسية الحديثة،حاولتإعادة بناءمجتمع تونسي متجّذر في عروبتو  و إسالميتو استكماال لمخط اإلصالحي

لخير الديف التونسي و محمد الحداد.  إال أنيا القت كؿ أنواع اإلقصاء و التيميش و التضييؽ بحكـ طبيعة النظاـ 
التسمطية الذي ال يقبؿ طرفا منافسا لو و قد رأى فييا مصدر تيديد الستمراريتو فعمؿ بكؿ الوسائؿ ) االحتواء، اإلقصاء، 

 التوظيؼ( عمى قمعيا و تشتيت صفيا. 

ؿ ىذه المظاىر مف الضغط و التحجيـ واصمت حركة النيضة نضاليا و حاولت أف تمعب دورىا كطرؼ رغـ ك
سياسي لو رؤيتو و أىدافو. و قد تميز دورىا عمى مستوييف أوليما دورىا كطرؼ معارض لسياسة النظاـ قبؿ سقوطو  و 

ت ( بحكـ عدـ تمتعيا برخصة العمؿ اكتفت بالتفاعؿ مع ما يطرحو النظاـ مف مبادرات ) مف انتخابات و إصالحا
القانوني، و التعبير عف أرائيا و مواقفيا  مف خالؿ خطاباتيا و بياناتيا الرسمية ما جعؿ دورىا نسبيا ال يرتقي إلى التغيير 

بعدما أصبح المجاؿ السياسي  2011الحقيقي. و المستوى الثاني تمثؿ في المساىمة في إعادة بناء النظاـ الجديد بعد 
فتوحا لكؿ األطراؼ أيف أثبتت الحركة عمقيا الشعبيو عادت مف جديد كطرؼ محوري عف طريؽ ممارسة الحكـ و قيادة م

المرحمة االنتقالية في حكومة الترويكا أيف أظيرت مرونة و تكيفا غير مسبوؽ مف خالؿ تحالفيا مع قوى تُناقضيا 
و ذلؾ ضمانا لمبقاء في السمطة و كسب المزيد مف الوقت لترسيخ إيديولوجيا و فكريا عمال بمنطؽ البراغماتية السياسية 

 رؤيتيا المعتدلة  في ذىف المجتمع التونسي .

واجيت الحركة عدة تحديات أثبتت قصورىا في العمؿ السياسي و عدـ نضجيا و جاىزيتيا لممارسة الحكـ، نتيجة 
كيانيا، و ما نتج عنو مف ازدواجية في الخطاب و  غموض رؤيتيا و ىويتيا مف تداخؿ لمعامؿ الديني و السياسي داخؿ

التبايف في الكثير مف المواقؼ. فكانت النتيجة أف تراجعت بعد ثالث سنوات مف الحكـ حققت فييا نتائج و أخفقت في 
 أخرى. و قد أخذت الحركة بمنطؽ الحذر و عدـ المجازفة مرة ثانيةو الزج بنفسيا في الحكـ، و اكتفت بكونيا طرفا في
السمطة مع حزب نداء تونس  ضمانا لمبقاء، ما يتيح ليا الفرصة لممشاركة دوف أف تكوف محؿ اتياـ أو نقد، و الذي سيوفر 
ليا فرصة إعادة ترتيب أولوياتيا  و المزيد مف المراجعة التي تعتبر ضرورة  ممحة لضماف موقعيا  في الساحة السياسية 

 في  المرحمة المقبمة .
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 نظام الحكم السياسي في المغرب قبل وبعد الربيع العربي

The system of government in Morocco before and after the Arab Spring 
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 ممخص

يعالج البحث اشكالية ميمة متمثمة بطبيعة العالقة بين النظام الحاكم في المغرب والمعارضة، والسيما االسالمية في ظل    
)الربيع العربي( ، والتي استطاع النظام السياسي المغربي التعامل مع ىذه  2011التطورات االقميمية العربية بعد العام 

وماسية ، واالمر ال يقف عند ىذه النقطة فحسب، بل تمتد الى طبيعة المجتمع المغربي االزمة بدقة ودرجة عالية من الدبم
، عمى اغمب البمدان  2011الذي يمتاز بتقديسو لمممكية الدستورية، فضال عن التاثيرات السمبية لممتغيرات العربية بعد العام 

الحفاظ عمى النظام الحاكم فييا حفاظا عمى االستقرار التي جرت بيا التغييرات التي عززت قناعة المواطن المغربي باىمية 
 السياسي والوحدة االجتماعية والوطنية فييا. 

 الربيع العربي  -المغرب –الكممات المفتاحية : نظام الحكم 
Abstract 
The research tackles the problematic nature of the relationship between the ruling regime in 
Morocco and the opposition, especially the Islamic one, in light of the Arab regional 
developments after 2011 (the Arab Spring), which the Moroccan political system was able to 
deal with this crisis accurately and a high degree of diplomacy. But also extends to the 
nature of Moroccan society, which is characterized by its sanctity of constitutional monarchy, 
as well as the negative effects of the Arab variables after 2011, on most of the countries 
that have undergone changes that have strengthened the conviction of the Moroccan citizen 
of the importance of maintaining the regime in order to preserve Political stability and social 
and national unity and where. 
Keywords: Governance - Morocco - Arab Spring 
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 مقدمة
قدم النظام السياسي المغربي نموذجا متقدما في ادراك التغييرات التي يجب ان يجرييا عمى ىيكميتو، استجابة     

النظام الحاكم الذي يرتكز عمى الممكية ، بمعنى  الحتياجات الداخل والضغوط االقميمية، مع الحفاظ عمى اسس ومتطمبات
ان النظام السياسي في المغرب اراد ان يمزج بين الحداثة والتقميدية ، في مسعى لمحفاظ عمى شرعيتو وصيانة استقرار البمد 

 من اي ىزات داخمية قد تزيد الضغوط عمى الممك.
يز بين النظام والمعارضة، بعد النظام المصري قبل التغيير. ويعد النظام السياسي المغربي ثاني نظام عربي يعطي ح    

اال انو يعطي حيزا لمعمل السياسي المعارض لكن بعد احتواءه وادماجو ضمن مؤسسات النظام . وابرز اوجو المعارضة ، 
دا واضحا في مطالبيا ىي المعارضة االسالمية بشقييا المعتدل والمتشدد، التي نجح النظام باحتواء المعتدل منيا، وىذا ما ب

 باالصالح وليس باسقاط النظام. 2011فبراير عام  20بعد 
لذا فان البحث ينطمق من اشكالية ميمة اساسيا ان المعارضة االسالمية اصبحت اكثر اشكال المعارضة تيديدا لمنظام    

وفي ضوء ىذه المشكمة فان الدراسة  ، 2011الحاكم، ال سيما بعد موجة التغييرات العربية التي انطمقت مع بداية العام 
تفترض ان درجة تفاعل وانفتاح النظام الحاكم في المغرب عمى المعارضة سيصب لصالح دعم وتقوية اركان النظام الحاكم 

. ونظرا لعنوان البحث فقد تم تقسيمو الى ثالث  2011، ال سيما مع سقوط حاجز الخوف امام الشعوب العربية بعد العام 
خالل البحث في مداخل النظام السياسي المغربي ، ودراسة المعارضة االسالمية وكيفية تعامميا مع النظام  محاور من

 الممكي ، والية ىذا النظام في دمج بعضيا واقصاء البعض االخر، واثر تغييرات )الربيع العربي( عمى النظام الحاكم فييا.
 المحور االول: مداخل النظام السياسي المغربي

يتسم النظام السياسي المغربي بمركزية المؤسسة الممكية وسمو الممك عمى باقي المؤسسات والفاعمين، فيو راعي الشأن     
العام والحياة الدينية، وىو حامي الممة والدين ) حسب تعبير الدستور(، وىو الحافظ لموحدة الترابية والوطنية لالمة . 

ا النظام ، والسمطة التنفيذية داخل ىذا النظام تمارس دورا محوريا. كما ان والممكية في المغرب تشكل حجر االساس ليذ
النظام المغربي ليس نسقا مغمقا يمكن ان تغيب فيو المؤثرات الخارجية ، فيو شديد التاثير لمتغييرات الداخمية والخارجية، 

ع من المبادرة والتدابير واالفعال ذات الطابع ولعل ىذا ما يبرز عممية االنفتاح في الدائرة التقميدية لصنع القرار عمى نو 
. وىذا االنفتاح واالنتقال  (1)الميبرالي ، بل وسادت تصورات وممارسات قد تؤشر الى احتمالية االنتقال نحو الديمقراطية 

ى المطالبة بيا داخل فطالب الديمقراطية واالصالح تجسد ، واصبحت م 1991ازداد بعد حرب الخميج الثانية في عام 
 المغرب، 
 االصالح.

لم يكن االصالح في المغرب قضية حديثة ، بل عد اشكالية قديمة وجديدة في آن واحد ، يعتمد عمى معطيات ،      
االول يتعمق  بقدم المؤسسة الممكية وتطورىا مع الدولة، يغدو الفصل عصيا بين المؤسستين. في حين المعطى  المعطى

بمساندتيا لممشروع الوطني ، حيث  1944الثاني يتعمق بالجانب الوطني لمممكية ، اذ تميزت الممكية المغربية منذ عام 
، حيث تم التوقيع عمى  1956داد السيادة، وىذا ما حصل في عام تعاقدت مع النخبة الوطنية حول جالء االستعمار واستر 

اتفاقية االستقالل ، والتي اىمت الحركة الوطنية بالمشروعية الن تكون طرفا اساسيا الى جانب الممك ، وشريكا طبيعيا في 
 .(2)اقتسام السمطة وومارستيا.

                                                           
1

-مصر-لبنان-الكويت-العراق-سوريا-السودان-السعودية-الجزائر–احمد يوسف احمد واخرون ، كيف يصنع القرار في االنظمة العربية ، دراسة حالة : االردن  
 .521-524، ص2010)تحرير( نيفين مسعد ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، اليمن، -المغرب

2
 .297، ص2005، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة ،  2005-2004التقرير االستراتيجي العربي  
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. (3)وطنية تراضيا حول فمسفة بناء الدولة واقامة مؤسساتيالم يخمق التوافق الحاصل بين المؤسسة الممكية والحركة ال    
وىذا ما ادى الى صراع عمى السمطة واختالف كبير حول شكل النظام ونوع الممكية المعتمدة ، وفي محاولة 

في لتفادياالصطدام وتكريس ىيمنة الحزب الواحد ، اندفع الممك الحتكار السمطة التنفيذية من خالل لعب الدور المحوري 
التدبير السياسي .كل ذلك لم يكن ليتم دون الدخول في احداث مؤسسات ، كمؤسسة الجيش ، وتحجيم عامل الحركة 
الوطنية ، عن طريق تفكيك جيش التحرير الوطني وانشاء المؤسسة العسكرية التي قامت بحمالت عسكرية ال تخمو من 

ي وضع دستور ينظم الحياة السياسية والعالقة بين الحاكم والمحكوم ، اراقة الدماء . وىذا الصراع دفع الممكية الى التفكير ف
ويجدد اختصاصات السمطات ، ولكنو لم يتقدم ، نظرا الى مقاطعتو االتحاد الوطني لمقوات الشعبية . لكن ىذا التطور الذي 

محكم ، اذ سعى الى اسباغ تبناه محمد بن يوسف لمممكية ، لم يكن نفسو الذي جسده الممك الحسن الثاني بعد وصولو ل
الطابع االمتيازي لمممكية في النظام السياسي المغربي ، مع الحفاظ عمى جوىرىا ، في ان الممك يحكم ويسود ، بعد 
التصفيات التي قام بيا ضد قادة جيش التحرير وعناصره ، وىو ما جعل مرحمة الستينيات تتميز بصراع سياسي حاد 

والبرلمان الناتج  عنو ،  1970ام الصراع االجتماعي واالقتصادي ، ومقاطعة دستور عام واحداث دموية . لكن مع احتد
اتجيت االزمة السياسية نحو االنفراج من خالل االصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي باجراءات قانونية تروم بناء 

 .(4) دولة مؤسسات مشروعة.
بادماج الحكم لممعارضة السياسية بعد قبول قواعد المعبة السياسية ، وىي  ففي بداية السبعينيات تميز الظرف السياسي    

، وارسال كتيبة جنود مغاربة الى الجوالن عام  1974االعتراف بقدسية الممكية واالسالم . ادت قضية الصحراء الغربية عام 
 1977االنتخابات التشريعية عام  الى تمتين الجبية الداخمية عبر ما يسمى ) االجماع الوطني( . لكن مع اجراء 1973

والتي اتسمت بفقدان الطابع التنافسي وعدم االعالن عن نتائجيا وعدم نزاىتيا . عادت االوضاع السياسية واالجتماعية 
، وقبول المغرب باعادة جدولة مديونيتو الذي  1981واالقتصادية بالتازم مرة اخرى ، فمع انطالق انتفاضة الخبز في عام 

( التي دفع المغرب كمفتيا ماليا واقتصاديا واجتماعيا . ىذه االوضاع دفعت المغربيين لمخروج عن 1993-1983) امتد من
صمتيم بمظاىرات خالل فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات ، وىو ما اعطى مؤشرا لممعارضة لتنظيم نفسيا ، باستغالل 

 (5) مع الشعب العراقي. ىذه االحداث ومساندة الشعب الفمسطيني ، والتضامن 

كما كان لمتحوالت السياسية عمى المستوى العالمي ، فضال عن ضغوط الداخل دورا في تنظيم المعارضة البرلمانية ،     
وفي المطالبة باالصالح السياسي واالداري والقضائي ، مما دفع الحكومة الى تاسيس المجمس االستشاري لحقوق االنسان، 

، الذي اعمن في  1992. كذلك االعالن عن دستور عام  1991ء عن المعتقمين السياسيين عام وجعمو شرطا لالعفا
ديباجتو عن تشبث المغرب بحقوق االنسان كما ىو متعارف عميو عالما، تاله االفراجعن المعتقمين السياسيين والعفو عن 

ستوري كآلية ديمقراطية لممراقبة الدستوريةبما فييا المنفيين ، وعميو تم استحداث وزارة حقوق االنسان ، وتنصيب المجمس الد
 القوانين االنتخابية.

 التحول الديمقراطي-2

                                                           
3

 .279المصدر نفسو، ص 
4

، 2009، بيروت ، 31، السنة 362االنتقالية في المغرب ، مجمة المستقبل العربي ، العدد  ينظر: عبد الواحد بمقصري ، اشكالية الذاكرة السياسية والعدالة 
 .69-64ص

5
 .298، مصدر سبق ذكره، ص 2005-2004التقرير االستراتيجي العربي  
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-1992تميز عقد التسعينيات بالمبادرات االصالحية، الجل التحول نحو الديمقراطية، فقد تم مراجعة الدستور ثالث مرات)
. وقد اراد الممك من ىذه التعديالت تخويل (6)واالحزاب .(، استنادا الى توافقات بين المؤسسة الممكية 1995-1996

الحكومة استقالال اكبر، وتوسيع اختصاصات البرلمان وتقوية سمطانو . وبيذا فقد اقر الدستور مسؤولية الحكومة امام كل 
 من الممك ومجمس النواب ، بعد ان كانت محط خالف تشكيك من قبل المعارضة.

ابات عمى قاعدة التراضي بين القوى السياسية الرئيسية في البرلمان ، اذ استبدل نمط ) االقتراع كما تم اصالح قانون االنتخ
. ىذه التعديالت اوجدت نوع من االنفتاح السياسي بين 7االحادي االكثر عمى دورة واحدة ، باالقتراع الالئحي النسبي

، بقيادة  1977ثقة عن نتائج االنتخابات التشريعية لعام الحكومة والمعارضة، تالىا تشكيل حكومة التناوب التوافقي المنب
عبد الرحمن اليوسفي ، واستطاعت ىذه الحكومةان تحدث تطورا ايجابيا في مؤسسة الحكومة ، ولعل ابرزىا يكمن في 

حل  انتقال المساىمة في تعزيز استقرار البالد وامنيا وضمان انتقال الحكم في المغرب بعيدا عن التوترات التي شيدىا مرا
 .8الحكم في المغرب 

لم تكن من مقومات الديمقراطية، فيي وان  1998ولكن بتفسير اكثر دقة ، فان تشكيل حكومة التناوب التوافقي عام    
ضمت سبعة احزاب سياسية وىي ) االستقالل واالتحاد االشتراكي لمقوات الشعبية ، والتجمع الوطني لالحرار ، وحزب 

ية ، وجبية القوى االشتراكية والحزب االشتراكي الديمقراطي ، والحركة الوطنية الشعبية( ، اال ان الممك الزال التقدم واالشتراك
ىو محور العممية السياسية، فالخطب الممكية المفسرة لمضامين التوافق ، تسعى دائما لطمأنة الجميع )اغمبية ومعارضة( 

طراف المعنية بالتناوب مشروعا لالنتقال من المعارضة الى ممارسة عمى ضمان حسن سير المعبة السياسية ان قبمت اال
. بمعنى ان ديمقراطية التناوب التوافقي جاءت كاشتراط عمى القوى السياسية بضمان دخوليم في الحكومة ، 9السمطة

 .(10)ومشاركتيم العمل السياسي بدل اقصائيم خارج العمل السياسي
لييا ، بان ما حققو النظام السياسي في المغرب مقارنة بباقي النظم العربية يعد تقدما ان الحقيقة التي يجب االشارة ا   

ممحوظا. بالمقابل ان اي نظام سياسي يسعى لممناورة مع المعارضة بما يخدم مصالح الدول العميا ، ىذا اذا ما اضفنا اليو 
جيات شخصية تخدم مصالحيا الخاصة ، وليس ان المعارضة السياسية في الدول العربية غير ناضجة فكريا ، وذات تو 

 المصالح الوطنية.
وفي مسعى لمتاكيد عمى االستمرار في نيج االصالح والتحول الديمقراطي، فقد قاد الممك محمد السادس تغييرا سياسيا 

، يممك فيو واجتماعيا وحقوقيا غير مسبوق . فقد واصل االنتقال من بالده من حكم ممكي مطمق الى نظام ممكي دستوري 
الممك ولكنو ال يحكم ، تاركا السمطة التنفيذية لحكومة منتخبة ، يتم مراقبتيا ومحاسبتيا بواسطة برلمان منتخب . كما بادر 

 . (11) تمثمت بتشكيل ىيئة االنصاف والمصالحة  2004الممك بخطوات بارزة في االصالح خالل عام 
مى توصية تقدم بيا المجمس االستشاري لحقوق االنسان ، تقضي صادق الممك ع 2003نوفمبر عام  6فبتاريخ      

باحداث الييئة غير القضائية ، مما يعني انو ليس من صالحياتيا اثارة المسؤولية الفردية عن االنتياكات ، بل وظيفتيا 
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عمى احداث ) ىيئة التحكيم البحث والتحري والتحكم واالقتراح ، اما فترتيا الزمنية فمن اوائل االستقالل الى حين المصادقة 
المستقمة( لتعويض ضحايا االختفاء القسري واالعتقال التعسفي ، ويعد االعالن عن تشكيل ىذه الييئة نموذجا لالعتذار 

 ( 12) لثالثة اجيال من المعتقمين من الضحايا. 

 17ة عمى مشروع قانون االحزاب في الخطوة االخرى التي اتخذىا الممك باتجاه التحول نحو الديمقراطية ، تمثمت بالمصادق 
الذي من شانو المساىمة في اعادة ىيكمية المجال الحزبي في المغرب. اذ ظمت مسألة تأسيس االحزاب  2005مارس عام 

، وىو ما دفع  1958السياسية وتنظيميا خاضعة لقانون الجمعيات المتضمن مرسوم الحريات العامة الصادر في عام 
الى االنتباه الى اىمية ان يكون لالحزاب تشريع خاص بيا مستقل عن باقي الييئالت والتنظيمات  الفاعميين السياسيين

 .(13)الحكومية وبقوانيين الحريات العامة 
 المحور الثاني: المعارضة االسالمية وعالقتها بالنظام الحاكم

شيد العالم االسالمي منذ مطمع السبعينيات من القرن الماضي تناميا لمتيار الديني ، عبر عننفسو في ظيور عدد من     
عمى الساحة السياسية بديال لمطروحات االخرى . بدعوى اخفاق  –باسم االسالم  –الحركات االسالمية التي تطرح نفسيا 

قتصادية وتحقيق العدالة االجتماعية واحترام الحقوق السياسية ، وبديال عن تمك الطروحات في النيوض باعباء التنمية اال
االنظمة السياسية سواء باستخدام العنف او من خالل استخدام القواعد العامة لتداول السمطة. ىذه الحركات تتفاوت من 

والتمحيص واالستقصاء ، وجزء من حيث القوة والضعف والتاثير من بمد الى اخر ، لكنيا لم تستوف بعد حقيا من الدروس 
 . (14)اشكالية عامة ىي جدلية السياسي واالسالمي 

اال ان اغمب ىذه الحركات تنقسم الى : حركات اسالمية معتدلة قبمت العمل السياسي ، وحركات اسالمية متشددة      
تسعى لمتغيير عبر حمل  رفضت العمل السياسي وارتضت موقف الرافض لمعمل السياسي ، وبعض اجنحة ىذا التيار

 السالح ، اما الجناح االخر منو فقد رفض حمل السالح وقبل بمعارضة النظام السياسي.
اال ان الحالة المغربية ، وان شيدت بروز حركات اسالمية لكنيا فاعمةداخل المغرب ،وان كان ىذا ال يعني خمو     

 عربي( الذي يتمركز جنوب الصحراء لدول الشمال االفريقي.الحركات وىي جزء من )تنظيم القاعدة في بالد المغرب ال
 حركات المعارضة االسالمية في المغرب

تنقسم المعارضة االسالمية االبرز عمى الساحة المغربية، الى تيار راديكالي ، ممثال ب) جماعة العدل واالحسان( ،     
كة من اجل االمة( . وىناك تيار معتدل ممثال بحزب فضال عن تنظيمات اسالمية اخرى ك ) حركة البديل الحضاري والحر 

. وىذا الحد الفاصل بين االعتدال والراديكالية ىو اساس المشاركة من عدميا ( 15)العدالة والتنمية وحركة التوحيد واالصالح 
 في العمل السياسي.

 تيار المشاركة :)حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد واالصالح(
شيد مسار التطور التاريخي لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد واالصالح مسالك معقدة. وعمى الرغم من حرصيما    

عمى اقامة نوع من الفصل الوظيفي ، بحيث يختص الحزب بالممف السياسي ، وتركز الحركة عمى الواجية االجتماعية، 
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فيناك تداخل وتناغم بينيما.وىدفيا واحد وىو االندماج في الحقل السياسي  ىذا من الناحية النظرية، اما من الناحية العممية
 (16)، تمييدا الخذ موقع ميم .

ينطمق ىذا التيار من منيج التغيير الحضاري االسالمي ، ييدف لبناء االنسان ، واعادة احياء الثورة الروحية التي اتى 
 ( 17)بيا.

وفيما يخص موقف حركة التوحيد واالصالح من المشاركة السياسية ، فانيا تؤمن بالمشاركة والعمل في ظل القانون ، 
ادراكا منيا باىمية العمل السياسي في التغيير االجتماعي والتربوي والثقافي ، والحركة تقر بالمشروعية الدينية والدستورية 

بادماج التيار االسالمي المعتدل واالصالحي  1997ي االنتخابات التشريعية عام لمممكية وتعتبرىا مكسبا .النيا سمحت ف
 (18)داخل العمل السياسي ، رغبة في احداث تجديد واصالح في ىيكمية النظام المغربي . 

اديكالية اما حزب العدالة والتنمية ، الذي نشأ في كنف جمعية الشبيبة االسالمية ، وىو التنظيم الذي شكل المرحمة الر    
الصدامية تجاه السمطة ، قبل عممية االدماج . اذن فالعالقة بينيما لم تكن قائمة منذ البداية عمى التوافق واالنصيار في 
العممية السياسية، بل كانت تقوم عمى اساس االقصاء واالنقالب عمى السمطة السياسية ويشكك في الشرعية الدينية لممؤسسة 

( بالخيار الثوري االنقالبي ، بينما في المرحمة الالحقة بدات مرحمة اصالحية 1984-1973حمة )الممكية ، سميت ىذه المر 
، وفق منيج يفرض مقاربة شمولية لممجتمع، لذا فان دخول التيار االسالمي االصالحي الى المعترك السياسي مع 

،الذي جاء ضمن سياسة  1992راف بيا عام االعتراف بشرعيتو القانونية، خضع لمسار طويل من العوائق الى ان تم االعت
 (19)ادماج الحزب داخل العممية السياسية . وبيذا انتقل الحزب من حقل المعارضة الى حقل االندماج مع النظام السياسي.

 دفعت التطورات االيجابية التي شيدىا المغرب الى مشاركة حزب العدالة والتنمية بالنتخابات التشريعية ، لكن بعد احداث
توجيت االتيامات بشكل غير مباشر  16/5/2003الحادي عشر من ايمول والتفجيرات التي وقعت في الدار البيضاء في 

 ( 20)لحزب العدالة والتنمية وتحميمو مسؤولية تمك االحداث ، وذلك بسبب تاريخيا. 

 المة(تيار المقاطعة ) جماعة العدل واالحسان ، حركة البديل الحضاري والحركة من اجل ا
اقوى حركة سياسية اسالمية معارضة غير مرخصة في المغرب واكثرىا راديكالية وشعبية،  واإلحسانتعد حركة العدل    

وجاء ظيورىا نتاجا لالزمة االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي مر بيا المغرب ، فضال عن تقصير النخب السياسية 
، بعد ان تمكنت الحكومة المغربية  1975لالزمة. وتعدو بدايات نشأتيا الى عام  والقيادات العممية التقميدية في التصدي

من القضاء عمى نشاط الجمعية الشبيبة االسالمية . وكرد فعل ليذا الموقف انضم عدد كبير من اتباع الشبيبة االسالمية 
سين بممارسة نشاطو كداعية اسالمي مع ، قام الشيخ عبد السالم يا 1979الحركات االسالمية في العالم العربي عام  إلى

ظيور العدد االول من مجمة الجماعة ، التي يرأس تحريرىا ، والتي شكمت فيما بعد النواة االولى لحركة العدل واالحسان . 
 ( 21)ىذه المجمة في اصداراتيا توضيح المنطمقات النظرية والفكرية وىي: أسيمت

 رضا بانصاف الحمول.رفض العنف واالغتيال السياسي ، وعدم ال -
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 المطالبة بحل االحزاب السياسية، بعدىا غير رأيو يتوقيع االحزاب ميثاقا اسالميا. -
 ادانة نظام الحكم القائم دون اسقاط الشرعية الدينية عنو. -
 احياء نظام الخالفة واقامة الدولة االسالمية. -
 بالحق ونبذ الترف.دعوة العمماء الرسميين الى فك االرتباط بالسمطة من خالل الجير  -
 تفضيل التربية عمى العمل السياسي . -
 الدعوة الى اعتماد االقتصاد االسالمي والذي يرتكز عمى العدالة االسالمية. -
المطالبة بالعمل في ظل حكم العاىل المغربي كأمير المؤمنين بشرط اال تتحول حركة العدل واالحسان الى حزب  -

 سياسي .
الممكي ، فانيا ترى ان النظام يستولي عمى جميع السمطات ، وان مراكز القرار بيد فئة تتمثل  اما رؤية الحركة لمنظام    

في الممك ونخبة تجتمع حولو،  وليس لموزراء والبرلمان سوى التنفيذ . لذلك فحركة العدل واالحسان ترفض العمل ضمن 
يا ، وىي في نظرىا انتخابات غير حقيقية. وازاء شرعية قانونية مشروطة . لذلك فيي تشكك دائما في االنتخابات ونتائج

 ( 22) :ذلك يمكن القول ان ابرز نتائج استمرارية رفض حركة العدل واالحسان المشاركة في االنتخابات في االسباب التالية

تي تتمتع توفر الفرصة لالحزاب السياسية االخرى ان تسجل حضورا في الساحة السياسية والبرلمان ، وال سيما لالحزاب ال
 بالرعاية الممكية ، مما ينعكس عمى اضعاف دور المعارضة في البرلمان .

لم تستطع ان تؤثر في الصورة العامة لمحركات االسالمية المغربية ، وال سيما التي تميزت بالمشاركة في العممية     
 السياسية.

شكمت عمى مدى ثالثة عقود ، وما زالت ، تحديا  لم تتمكن من تغيير النظام الممكي او اضعافو عمى الرغم من انيا    
 رئيسيا لو ولمنخب الحاكمة.

 اسيمت بشكل او باخر في عزل الحركة ، وتجاىل المؤسسة الممكية الراء الحركة.
اما بخصوص حركة البديل الحضاري والحركة من اجل االمة ، تقترب في افكارىا من جماعة العدل واالحسان ، اال ان    

عمى الساحة المغربية اقل من جماعة العدل واالحسان ، التي طالما ظمت ىذه الحركة المعارض االسالمي االبرز تاثيرىا 
 في الساحة المغربية.

 سياسة النظام ازاء المعارضة االسالمية
سالمية( نظرا لما يتميز بو النظام الحاكم في المغرب من خصوصية ، حيث تتعايش ممكية وراثية ودستورية في ظل )ا    

النظام المغربي ، واحتكار الحاكم لمشرعية الدينية بكونو اميرا لممؤمنين ، ثم في ارتباط االسالم بمفيوم الوطنية خالل معركة 
التحرر الوطني من اجل االستقالل . يترافق ذلك مع الخطاب الرسمي الذي كان يعد المغرب الى عيد قريب بانو محصن 

لكن في الحقيقة (23)،  2011بعد صعود تيارات اسالمية لمحكم في بعض البمدان بعد عام من اي مد اسالمي ، ال سيما 
. اال انيا بقيت خارج (24)ان الوضعية التقميدية لمنظام اسيمت الى حد ما في انتشار تنظيمات وحركات اسالمية في المغرب

مقارنة بتجارب بعض  2011حتجاجية في عام اطار العمل المسمح المنظم ، وىذا ما اثبتتو التجربة بعد موجة الحركة اال
 الدول العربية المجاورة كمصر وليبيا وتونس.
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وعمى الرغم من مجموعة من الثوابت التي يفسر بيا الشعب المغربي نظرتو الى الممكية ، اال ان الحركة االسالمية     
وشكمت مصدر قمق لمنظام السياسي ، الذي دأب في  -رغم عدم حدتيا كما ىو الحال في الجزائر –ظيرت في المغرب 

لممعارضة االسالمية بشقييا الراديكالي والمتمثل بجماعة العدل  ادارتو لمصراع ما بين االدماج واالقصاء ، ومواجيتو
واالحسان ، والنعتدل المتمثل بحزب العدالة والتنمية ، مارس النظام السياسي ضغطا كبيرا عمى ىذين المكونين من خالل 

اج استراتيجيتان ، اعتماد اليات االدماج واالقصاء ، حتى يتمكن من تحجيم دورىا في المشيد السياسي من خالل انتي
االولى اقصائية تيميشية تجاه جماعة العدل واالحسان كونو ال يعترف بشرعية امارة المؤمنين ، واالعتماد عمى خطاب 

 ( 25)سياسي مناىض لسياسة النظام ومعاض ليا، والثانية ادماجية احتوائية تجاه حزب العدالة والتنمية .

فان العالقة مأزومة بين النظام وجماعة العدل واالحسان ، ووستظل تشكل اعاقة  ونتيجة ليذه السياسة االقصائية ،      
لعممية التحول الديمقراطي في المغرب. كا لم يحسم مشاركتيا بالعممية السياسية ، عمى الرغم من موقفيا االيجابي من 

يكون من الصعوبة اعطاء تصور عما المسألة الديمقراطية والمشاركة، وبما انيا لم تشارك في العممية السياسية لذلك 
سيكون عميو دورىا في المستقبل.لكن ذلك ال يعني غيابيا او فشميا او ضعفيا او تجاىميا ، فيي تمتمك القدرة والتاثير في 
المجتمع المغربي ، اذ لدييا العشرات من الجمعيات التابعة ليا ، التي تقوم بيذا الدور ، فضال عن الثقل الذي تحظى بو 

الوسط النسوي ، كما تمتمك في ظل الحظر عمييا منابر اعالمية ومواقع الكترونية تسيم في ايصال صوتيا الى الشعب  في
والى انصارىا. لذا فيي تبقى قوة مؤثرة يحسب ليا حساب في المستقبل ، وىو ما يدعو النظام الى المبادرة في فك االشتباك 

ية او ازدياد حالة التضييق ضد الحركة ، فانو يؤدي الى حالة من عدم مع الحركة ، وفي حالة بقاء السياسة الحال
االستقرار. وىذا ما ال ينسجم مع المسار السياسي المغربي الذي وصل الى مرحمة انضاج فكرة التوافق والتراضي والتعاون 

  ( 26)لتجنيب المغرب الصراع .
يين المعتدلين ، وكان من نتيجة ادماجيم اكتساب ىذا التيار من جانب اخر ، فقد استطاع النظام السياسي جذب االسالم   

الشرعية المستمدة من معارضتيم لمنظام وتعرضو لمتضييق، مما منحيم راسماال رمزيا ال يستيان بيا، وبذلك فان قرار 
ذا التيار اقناع المشاركة يدخل في اطار ارجاع الثقة لشريحة من المواطنين المؤيدين ليذا التيار مع السمطة. ويحاول ى

الجماىير بضرورة المشاركة ، ويعد ىذا في حد ذاتو مشرعنا ومقو لمسمطة التي تحتاج باستمرار الى تيارات سياسية 
  (27) واجتماعية ترمم شرعيتيا وتدعميا نتيجة لممشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يتخبط بيا النظام .

 المغرب و)الربيع العربي(المحور الثالث: نظام الحكم في 
بعد انطالق الحركات االحتجاجية في بعض البمدان العربية ، كان من الطبيعي ان يتأثر المجتمع المغربي ، والذي ياتي    

في سياق الوضع المأزوم لالحزاب السياسية ومحدودية حصيمة العمل الحكومي والبرلماني ، والذي اتى في سياق التفاعل 
 2011فبراير عام  20المحيط االقميمي ومواكبتو لتمك الحركات االحتجاجية ، وتم االعالن عن حركة مع ما يحدث في 

التي انطمقت عن طريق شبكات التواصل االجتماعي . وحظي االعالن عن تأسيس الحركة بدعم بعض النخب واالحزاب 
التحفظ من قبل غالبية االحزاب السياسية  التي السياسية والييئات النقابية والمدنية ، لكن ساد طابع من الحذر والشك و 

تشارك في الحكومة او المعارضة ، مثل احزاب اليسار الديمقراطي وتنظيماتيا وجمعياتيا ، وفصائل من شبيبات االتحاد 
ليذا الحذر انيا االشتراكي والعدالة والتنمية ونقابة الكونفيدرالية الديقراطية لمشغل ، وجماعة العدل واالحسان ، وكان تبريرىا 
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شكال من التقميد لم يحدث في مناطق اخرى ، وعدت اجندتيا مجيولة وغامضة لكونيا انطمقت من عالم افتراضي ، وليس 
 ( 28)من داخل الحقل السياسي . فيما قابمتيا النخب المختمفة ووسائل االعالم بنوع من التجاىل . 

اقاليم ومدن المغرب، لممطالبة بمجموعة من التغيرات واالصالحات اعمنت الحركة عن انطالق المظاىرات في مختمف     
 ( 29)  : الدستورية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ، والتي ركزت مطالبيا في االتي

 بناء اقتصاد وطني يسمح باعادة توزيع الثروة في اطار العدالة االجتماعية وصيانة كرامة المواطن. -
 قالة الحكومة واطالق سراح كافة المعتقمين السياسيين.حل البرلمان بمجمسيو، وا -
 تنفيذ توصيات ىيئة االنصاف والمصالحة. -
ارساء نظام ممكية برلمانية تضمن سيادة الشعب من خالل ىيئة برلمانية تمثيمية منتخبة ، تنبثق عنيا حكومة  -

عم الحريات العامة والفردية وصيانة تصنع السياسة العامة لمبالد ، واالقرار بفصل السمطات واستقالل النظام ود
 حقوق االنسان.

بمورة سياسة عامة في مجال السكن والصحة والتعميم والنقل والمواصالت واالعالم الحر والمستقل والحد من غالء  -
 المعيشة.

الحد من ىيمنة المقربين من القصر عمى الشان االقتصادي والسياسي ، ومواجية سيطرة بعض العوائل النافذة  -
 عمى المناصب الميمة داخل مؤسسات الدولة.

تاسيس ىيئة وطنية لمتحقق في جميع جرائم الفساد المالي واالداري ، وتقديم المتيمين لممحاكمة العادلة، واتخاذ  -
 االجراءات الالزمة السترداد االموال المنيوبة.

 سن قانون خاص بالمغة االمازيغية الى جانب المغة العربية. -
ن االحزاب ومدونة االنتخابات ، بالشكل الذي يوفر التنافس وتكافؤ الفرص بين مختمف االحزاب ، مراجعة قانو    -

 وتاسيس ىيئة مستقمة خاصة بتنظيم عمل االنتخابات.
رد فعل النظام الحاكم ازاء تمك الحركات االحتجاجية كان سريعا ، بسبب التغييرات في البمدان العربية ، وال سيما       

لممغرب عبر االستجابة لبعض المطالب ، بما يمكن االشارة اليو باجراءات المتصاص غضب الشارع ، وشممت المجاورة 
تعديل بعض مواد الدستور ، وتقديم موعد االنتخابات البرلمانية التي تمت بشفافية ، وبدرجة نزاىة عالية فافرزت حكومة 

 ( 30) تنتمي الى تيار لو شعبية في الشارع المغربي .

ذىب فيو مباشرة  2011مارس عام  9وىذه التطمينات جاءت عمى اثر الخطاب الذي القاه الممك محمد السادس في       
الى جوىر المطالب السياسية والدستورية ، الذي كان ينتظره الجميع ، وىو ما عد خطابا استباقيا حال دون تفجر االزمة 

واذا ما اردنا تفسير المحتوى الدقيق  (31) ال الديمقراطي المنصرمة.السياسية التي تراكمت عوامميا خالل تجربة االنتق
لمحتوى خطاب الممك نرى انو اكد عمى مجموعة من الثوابت التي تشكل مرجعا راسخا تحظى باجماع وطني  ، وىي " 
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29
 المصدر نفسو. 
30

، مركز دراسات الوحدة 36، السنة 411عربي ، العدد مصطفى عمر التير ، رىانات النخب السياسية والمجتمع المدني في المغرب العربي ، مجمة المستقبل ال 
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لوحدة الوطنية والترابية ، االسالم دين الدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وامارة المؤمنين ، والنظام الممكي وا
 : (32) والخيار الديمقراطي " ، وحدد العاىل المغربي مرتكزات تعديمو الدستوري في النقاط التالية 

 الترسيخ الدستوري لمطابع التعددي لميوية المغربية الموحدة وفي صمبيا االمازيغية ، خشية المطالبة باالنفصال. -
 م وتقوية دور االحزاب السياسية .تعزيز االليات الدستورية من خالل دع -
 توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية مع ضمان ممارستيا. -
 تعزيز من منظومة حقوق االنسان ودسترة التوصيات الميمة التي اصدرتيا ىيئة االنصاف والمصالحة. -
 بة.تفعيل الحياة العامة عبر ربط ممارسة السمطات والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاس -
 دعم استقاللية القضاء ، وتعزيز صالحيات المجمس الدستوري. -
توطيد مبدأ فصل السمطات وتوازنيا ، من خالل برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيية، يتبوأ في مجمس النواب  -

ن مكانة الصدارة وحكومة منتخبة بانبثاقيا عن االرادة الشعبية المعبر عنيا من خالل صناديق االقتراع عمى ا
تحظى باغمبية مجمس النواب ، وتكريس تعيين الوزير االول عن الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجمس 

 النواب ، وفقا لمنتائج.
ىذه المرتكزات التي وضعيا الممك كانت احد االسباب الميمة التي ساىمت في تراجع تمك الحركات االحتجاجية ، والسبب 
االخر والميم في عدم تفاعل الشارع المغربي معيا بان الحركة لم تستطع تجاوز حدة التباين في سقف المطمب واالىداف ، 

يات السياسية والفكرية ، وىو ما ساىمفي امتناع قطاعات وفئات مجتمعية كذلك لم تستطع تجاوز طبيعة التباين بالتوج
فبراير رغم سخط العديد  20وتنظيمات وتيارات سياسية من المشاركة بصفة دائمة ، او المشاركة غير الفعالة في حركة 
السياسية مثل احزاب العدالة  منيا من الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي . وبرزت العديد من فئات المجتمع واالحزاب

والتنمية واالتحاد االشتراكي والتقدم االشتراكي ، وىي االحزاب التي امتازت بمطالبيا باالصالح السياسي ، عدم مشاركتيا 
في تمك االحتجاجات الى اعتقادىم بوقوف جماعة العدل واالحسان االسالمية وحزب النيج الديمقراطي الماركسي خمف 

ير ، وانيم يستعممون الحركة وشبابيا وسيمة لتصفية حسابيم مع النظام الحاكم ، وىذا كان عامل ميم في فبرا 20حركة 
 ( 33) انقضاء تمك الحركات االحتجاجية وتراجعيا . 

، عمى ان النظام السياسي المغربي نظام ممكية برلمانية ، يعيين فيو الممك رئيس الحكومة من  2011وقد ركز دستور عام 
السياسي الذي يفوز بانتخابات  مجمس النواب ، ويتطمب النسق الدستوري الجديد بيئة سياسية قادرة عمى استيعاب  الحزب

مختمف التركيبة الحزبية في الحكومة ، ا ان الواقع الحكومي المغربي يمتاز باختالالت لغياب الوعي لدى الفاعمين 
خالل التذبذب االيدولوجي في التشكيمة الحكومية التي انبثقت عام  السياسيين باىمية الحكومة الحزبية. وىذا ما بدأ من

اذ اشرت عمى ىيمنة النزعة البراغماتية في تدبيرىا لمسياسات العامة ، وسيطرة النزعة االنتخابية عمى خطابيا  2013
. وىذا دليل عمى ان ما ( 34 )وقراراتيا ، بالشكل الذي يجعميا بعيدة عن نمط الحكومة الحزبية التي يؤسسيا النص الدستوري 
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33
، مركز 37، السنة 426فبراير االحتجاجية في المغرب : مكامن االختالل وامكان النيوض ، مجمة المستقبل العربي ، العدد  20توفيق عبد الصادق، حركة  

 .79، ص 2014دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 
34

، 44-43، المجمة العربية لمعموم السياسية ، العدد  2011محمد الرضواني ، الحكومة التي تمتقط كل شيء : محاولة في توصيف الحكومة المغربية بعد دستور  
 .106،  103، ص 2014بيروت ، 
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جرى من اصالحات دستورية وسياسية لم تكن جذرية فيي عالجت جزء من اشكالية البنية االساسية لمنظام السياسي 
المغربي ، لكنيا لم تعالج جميع المشاكل ، والخمل ال يتعمق بنظام الحكم فحسب ، بل باالحزاب السياسية المشاركة في 

 الحكومة.
 

 الخاتمة
 من خالل استعراض الدراسة يتضح لنا :

ان النظام السياسي المغربي حاول تحديث المؤسسات الدستورية والسياسية، وىذا لن يتم دون تقميل الفجوة بين  -
المعارضة وبين المؤسسة الممكية ، بالشروع بوضع مجموعة من اليات تضمن اصالح النظام االجتماعي 

 التاريخ العنيف الذي حممتو الذاكرة المغربية.والسياسي لتجاوز 
وضع بعض االسس واالليات لالنتقال نحو الديمقراطية، وىذا ما اعطى النظام المغربي ميزة عن باقي النظم  -

الممكية العربية ، اذ اعطى النظام المغربي مساحة لمتفاوض بين الحكومة والمعارضة . ىذا الحيز نجح في 
 ، وتجاوز اخطاء الماضي ، عبر الشروع بانشاء ىيئة االنصاف والمصالحة. امتصاص نقمة المعارضة

 التوجو نحو الرغبة في االصالح واالنتقال لمديمقراطية كان بتاثير انتياء الحرب الباردة وافرازاتيا. -
امل رغبة النظام السياسي المغربي في االنفتاح عمى المعارضة لممحافظة عمى اركان نظامو السياسي من اي ع  -

 ييدد استقرار النظام الحاكم وسمطة الممك . 
جاءت تغييرات ما سمي ب ) الربيع العربي( لتشكل الضغط االكبر عمى النظام الحاكم والتحدي االكثر تاثيرا.   -

واشد انواع المعارضة تيديدا لمنظام المغربي ىي المعارضة االسالمية ، ال سيما مع وصول االسالميين في 
من التغييرات العربية لمسمطة، التي باتت تيدد اغمب انظمة الدول العربية وتحديدا بعد اقصائيا  المرحمة االولى

الحقا عن السمطة وتحول العديد منيا لمعنف المسمح وامتداد ىذا النشاط الى البمدان المجاورة ، وىذا تحديدا ما 
 تخشاه المغرب . 

في حالة المغرب ىنالك امكانية لتحالف المعارضة االسالمية )المعتدلة( مع الحكومة ، وتحديدا مع اسموب  -
الحكومة المغربية الميادن. ونجحت الحكومة باحتواء ازمة التغييرات العربية عبر احتواء المعارضة، وىي بيذا 

فاظ عمى النظام الممكي الحاكم فييا . والدليل تكون قد ضمنت استقرارىا السياسي ووحدتيا الوطنية، فضال عن الح
فبراير طالبت باالصالح ، ولم تطمب برحيل النظام ، كما طالبت  20ان الحركات االحتجاجية التي خرجت في 

 بو جماىير عربية في دول اخرى. 
االولى ، والجل ىذه النغييرات العربية بدأت تشكل ناقوس خطر الغمب النظم ، وتجعميا في دائرة الخطر لموىمة  -

المحافظة عمى االرث الممكي الذي وان كان مترسخ في الذاكرة المغربية، فمن الضروري تحقيق العدالة االنتقالية 
 التي شرعت بيا الحكومة المغربية بعد تاسيس ىيئة االنصاف والمصالحة . 

مرت بالتغييرات العربية  لكن نقطة الحسم في رجحان كفة النظام الحاكم كان مع تصدع اغمب البمدان التي -
 وانتشار الفوضى والخراب واستشراء حالة عدم االستقرار السياسي في اغمب تمك الدول.
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لدولة من منظور الخطاب اإلسالمي لمحركات اإلسالمية الجزائرية قبل الربيع العربيا  
 دراسة عمى المستوى الخطاب الفكري لمجبهة اإلسالمية لإلنقاذ-

The State from the perspective of the Islamicdiscourse of the Algerian 
studyat the level of the A  -Islamicmovementsbefore the ArabSpring 

-intellectualdiscourse of Islamic Front of Salvation 

                                           الجزائرعبلة مزوزي جامعة المسيلة د.

 الجزائر 3لجزائراة جامع محمد بلعيشة .هاور تدكلا ثحاب

ablamazouzi@hotmail.fr  

 الممخص: 

ترافقت مع طبيعة التيارات السياسية  إسالمياالذي عرفتو العديد من الدول العربية، وخصوصية كون ذلك الربيع  اإلسالميالكثير يتحدث اليوم عن الربيع 
لطالما التي استطاعت أن تجد ليا مكان في ىرم السمطة، وما كان لذلك من تطورات وتأثيرات نظرية وواقعية باتت تؤسس لعودة الصراع الفكري الذي 

ا العامل بالمجال السياسي، لذا تأتي ىذه الدراسة لتعالج عرفتو الدول العربية لسنوات كثيرة كان البعد الديني فييا يعتبر محل جدل دائم اذا ما اقترن ىذ
لإلنقاذ ونظرتيا الفكرية لبناء الدولة من  اإلسالميةفي دول المغرب العربي قبل الربيع العربي، بدراسة حالة الجبية  اإلسالميةتجربة من تجارب الحركات 

  .سية واالقتصادية واالجتماعيةخالل التطرق لمسارىا السياسي خالل التسعينات، وانعكاساتو السيا

 .، الديني، الصراع الفكري، الدولةاإلسالميةالسياسي، الحركات  اإلسالمالكممات المفتاحية:

Abstract: 

Today, many talk about the Islamic Spring, which many Arab countries have known, And the specificity of the 
fact that the spring of Islam is a result of the ability of political currents to find his place in hierarchy of power, 
and its theoretical and realistic effects that have rekindled the intellectual struggle over politics and religion that 
the Arab countries have known for many years. So this study address the experience of Islamic movements in 
the Arab Maghreb countries experiences before the Arab Spring, a case study of the Islamic Salvation Front 
and its intellectual view of state building by addressing its political course during the 1990s and its political, 
economic and social repercussions . 

Keywords: Political Islam, Islamic Movements, Religion, Intellectual Conflict, State 
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  :مقدمة

لصدام الحضارات واحدة من أىم المقاربات التي سمطت الضوء عمى التالزم  ىنتنغتون  تعتبر مقاربة صاموئيل
الموجود بين السياسة والدين، وىذا ما يؤكد خطأ تصويب بعض الطروحات النتياء تواجد العامل الديني في تفسير الظواىر 

ي بناء القانون في القرون الماضية ف اإلسالميةاالجتماعية عموما والسياسية خاصة، فقد ساىمت القيم التي جمبتيا الشريعة 
محاولة  أواختفاء  أطروحةالتي طرحتيا كالعدالة والمساواة ونبذ الحروب، وىذا ما ينافي تماما  األخالقيةمن خالل األبعاد 

ل ىذا العامل عن جل التفسيرات السياسية ألن المكانة التي حظي بيا رجال الدين قديما وحديثا ساىمت في ذلك التحو  إبعاد
سياسية تحاول بسط نفوذىا لبناء نموذج جديد لمدولة يمكن أن نسميو "الدولة -المجتمعي الذي أفرز لنا حركات دينية

 ."األخالقية

 اإلسالميةالتي صاغيا وجود الدين في الحياة االجتماعية والسياسية، فإن موضوع البحث في الحركات  األىميةرغم 
بشكل خاص لم يأخذ االىتمام نفسو الذي عرفتو دراسة مثل ىذه الحركات في دول  المغاربية اإلسالميةعموما والحركات 

، حيث تكاد تكون جل الدراسات حول ىذا الموضوع تأخذ طابعا سرديا أو صحفيا أو نقديا لمسارىا غير محكم وال أخرى
   . مضبوط ومنظم أكاديميا

ف لمحركات اإلسالمية والذي ترافق وجوده مع عرفت الدول العربية بشكل عام والجزائر بشكل خاص نشاطا كثي
انتياء فترة االستعمار ومضي الدول المستقمة حديثا في بناء نموذج دولة جيد، وتعتبر الجبية اإلسالمية لإلنقاذ واحدة من 

يوم الجديدة لمف األسسالتي انخرطت في المجال السياسي خالل التسعينات كمحاولة منيا لوضع  اإلسالميةاىم الحركات 
الدولة في المجتمعات المسممة، وقد ساعدتيا بنية المجتمع الجزائري االجتماعية والثقافية التي كانت تعاني من خروقات 

 .لمثقافة االستعمارية المنبوذة إلى ابعد الحدود في الوعي الجزائري بعد االستقالل مباشرة

المجال السياسي والذي تمخض عنو نشاط كثيف  التي طرحيا وجود الدين في األىمية: من خالل الدراسة إشكالية
لبعض الحركات اإلسالمية التي تحاول بعث خطاب جديد ممزوج بالقيم الدينية التي تترجم رغبة المجتمعات في المضي 

يسودىا منطق العدالة والمساواة، لذا جاءت ىذه الدراسة لتركز عمى معالجة مجموعة من  أخالقيةقدما لبناء دولة بمعايير 
 :المتمثمة في اإلشكاليات

 لإلنقاذ؟ اإلسالميةالسياسي الذي جمبته الجبهة  اإلسالمما طبيعة -

 ما مدى تأثير الفكر الديني السياسي لمجبهة عمى بناء الدولة في الجزائر؟ -

 :بحيثياتيا نستند إلى مجموعة من المحاور لتحميل ذلك والممثمة في واإلحاطة اإلشكاليةولمعالجة 

 .في الجزائر اإلسالمية: أصول الفكر الديني لمحركات األولالمحور  -

 .المحور الثاني: أسباب التوجه الديني في الحياة السياسية بعد االستقالل -
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 .لإلنقاذ اإلسالميةالفكرية لظهور الجبهة -المحور الثالث: الخمفية التاريخية -

 .عمى الرأي العام الجزائري اإلسالميةلمجبهة  المحور الرابع: تأثير الخطاب الديونطولوجي- 

 .)والتجربة الديمقراطية )المسار والمآالت اإلسالميةالمحور الخامس: الجبهة  - 

  .الديني والسياسي إشكاليةالجزائرية في ظل  اإلسالميةالمحور السادس: مستقبل الحركات - 

 الجزائرفي  اإلسالميةالمحور االول: أصول الفكر الديني لمحركات 

في الجزائر يتطمب التعمق لمعرفة الروافد الفكرية التي ساىمت في بمورة فكر ىذه  اإلسالميةإن البحث في أصول الحركات 
الحركات من أجل فيم ىيكمية تنظيميا وطبيعة توجياتيا، واألىم من ذلك ىو معرفة اليدف من وجودىا وتداخل مياميا في 

كر الديني في منطقة المغرب العربي قديما التيارات التي ساىمت في بمورة الف أوالحياة السياسية. وميما اختمفت المدارس 
فكميا جاءت لتعبر عن ذلك االختالف والعقم الفكري والديني الموحد الذي كانت تعيشو العديد من المجتمعات خاصة فيما 

 .العقيدة ومؤسسات الدولة إصالح، وكذا أنواعويتعمق بالتأسيس لمدولة من خالل ضرورة مواجية االستعمار بكل 

فيو امر أكثر من ضروري كونو يؤسس لفيم تمك التوجيات  اإلسالميةالفكري لمحركات  األصلدراسة فيما يخص 
الجزائرية فكرىا  اإلسالميةوالتبعات الفكرية ليذه الحركات عمى المجتمع، وقد تعددت المصادر التي استمدت الحركات 

تطورا وانبعاثا جديدا لمجموعة من التيارات والمدارس عموما كانت تشيد  واإلسالميةالديني منيا كون ان المنطقة العربية 
المتنوعة التوجو والفكر لكنيا تصب في ىدف واحد ىو التقيد باإلسالم كوحدة دينية في التعامالت االجتماعية، ومن بين 

 .نا وغيرىمأىم ىذه المدارس والتيارات نذكر عمى سبيل المثال: ابن تيمية، جمال الدين االفغاني، المودودي، حسن الب

المعاصرة من بين الحركات التي تأثرت بالحركة الوىابية في القرنين الثامن والتاسع عشر  اإلسالميةتعتبر الحركات 
، وىذا تزامنا مع الحمالت التوسعية االستعمارية من أفريقياوانتشرت أفكارىا فيما بعد لتشمل كل من اليند واندونيسيا وشمال 

وبريطانيا وىولندا وروسيا القيصرية . ويجمع الكثير من الباحثين في ىذا المجال عمى ان جل  طرف القوى الكبرى كفرنسا
الرئيسية  األفكارجمعت فيو كل تمك  أساسييناستمدت فكرىا من تيارين  واإلسالميفي العالم العربي  اإلسالميةالحركات 

، والكواكبي ومحمد األفغانيل من أفكار جمال الدين الذي يضم ك اإلصالحيألكثر المفكرين تأثيرا، وىما التيار الفكري 
عبده، ورشيد رضا وابن باديس، و التيار الصحوي المعاصر الذي يضم كل من حسن البنا والسيد قطب والمودودي 

م بالرجوع إلى ما تركو السمف الصالح من بنى وقي إحياءاإلسالموالخميني والنبياني وغيرىم ، وتركز جل ىذه التيارات عمى 
، ومن بين أىم المفكرين الذين ساىموا في بمورة الفكر األمةاإلسالميةفي اطار واحد ىو  اإلسالميمجتمعية تجمع العالم 

 :لإلنقاذ نموذج الدراسة نذكر اآلتي اإلسالميةفي الجزائر بما فييا الجبية  اإلسالميةالديني لمحركات 

والسنة النبوية باالعتماد عمى ما  اإلسالميةجاء في الشريعة  : أرسى ابن تيمية أفكاره اعتماد عمى ماابن تيمية-
جاء في الصحيحين )بخاري ومسمم( والمذاىب الفقيية لممالكي والحنبمي والشافعي ، وقد شكمت السياسة احد اىم اىتمامات 
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ث أكد في كتابو عمى الراعي والرعية" حي إصالحابن تيمية وىذا يظير من خالل ما ورد في كتابو: "السياسة الشرعية في 
كالعدالة  اإلسالميةان الحكم ىو عالقة تفاعمية بين الحاكم والمحكوم يضبطيا مجموعة من القيم المستمدة من الشريعة 

وىي  اإلنسانيةوالمساواة، واعتبر الوالية من اىم الواجبات الدينية التي يجب االلتزام بيا كونو تحقق سمة من اىم السمات 
بالمعروف خاصة اذا كان ىناك التزام من الحاكم بتوخي طاعة اهلل في رعاية الرعية ألن وجوده  واألمر النيي عن المنكر

سمطان جائر ستون سنة أصمح من ليمة بدونو  إمارةىو ضرورة اجتماعية تنظيمية جعمت ابن تيمية يعتقد بان الحياة تحت 
ضرورة التزام  إغفاللحاكم ميما كانت طريقة حكمو، مع عدم وىذا ما يؤكد عمى التزام ابن تيمية بمبدأ عدم الخروج عن ا

الرعية بواجباتيا اتجاه الحاكم . كما يؤكد ابن تيمية عمى ان الغاية من الرياسة ىي خدمة المجتمع وتطبيق قيم العدالة 
لمشخص يسبب ىالك لممجتمعات وخيانة  أووالمساواة دو احتكار المنصب لمعائمة الحاكمة، واحتكار المنصب لمعائمة 

 . لألمانة التي اكد اهلل في كتابو وعبر سنة نبيو عمييا

ابن تيمية في التأثير عمى منيجية عمل التيار السمفي النيضوي التي  أفكار: ساىمت التيار السمفي النهضوي -
، واعتبرت أفكارىم مصدر اليام وفيم لظيور ومن بعدىما رشيد رضا األفغانيقادىا كل من ابن عبد الوىاب ثم جمال الدين 

منيج محاربة البدع المتعمقة بالطرقية ومسالكيا كونيا تعتبر انحرافا لمقيم  أفكارىمالمغاربية، وتتبع  اإلسالميةالحركات 
 . والسنة النبوية اإلسالموالمبادئ التي رسخيا 

وبناء فكرىا الديني  اإلسالميةيعتبر البنا من أن أىم المفكرين الذين ساىموا في ظيور الحركات  حسن البنا:-
الكتابة ىو سقوط الخالفة العثمانية وىمجية االستعمار في مصر ومدى  إلىالتي دفعتو  األسبابوالسياسي، ومن بين اىم 

مما دفعو لتصحيح  اإلسالميحاولوا التضييق عمى الفكر  تأثير كل ىذا عمى المنطمقات الفكرية لمعديد من المفكرين الذي
واعتباره نظاما لمحياة وليس مجرد عقيدة دينية، وىذا ما جعل اىتمامو منصبا  اإلسالممثل ىذه الكتابات لتوضيح طبيعة 

ة ركنا من ، حيث يقول: " اإلسالم الذي يؤمن بو اإلخوان يجعل الحكوماإلسالميعمى استظيار مكانة الدولة في الفكر 
 ."أركانو، ويعتمد عمى التنفيذ كما يعتمد عمى اإلرشاد

دين ومجتمع، ومسجد ودولة ودنيا وآخرة، كما انو مخصص لشؤون الحياة العممية بأكثر  اإلسالمكما اكد عمى ان 
بر الطاعة االجتماعية، واعت األوضاعرسالة شاممة صالحة لكل  اإلسالممما يعرض بو لألعمال التعبدية ، واعتبر ان 

شرطا أساسيا لتحقيق الدعوة مما يجعل اإلسالم ىو منظومة فكرية ودينية وسياسية وتنظيمية، لذا ال يجوز فصل الدين عن 
الديمقراطية فيو ال يتعارض مع  األنظمةقسمين دينية وسياسية، وفي دراستو لطبيعة  إلىالسياسة مع عدم تقسيم السمطة 
 . اإلسالميةالتي فرضتيا الشريعة  اإلسالميةالقيم منطمقاتيا كونيا ال تتعارض مع 

المعاصر خاصة وأن  اإلسالمييعتبر من الشخصيات الفكرية التي ساىمت في بعث الفكر الحركي  السيد قطب: -
كالحاكمية والحاكم  اإلسالميةاىتماماتو كانت تصب في كيفية بناء الدولة انطالقا من المبادئ التي ترسخت في الشريعة 

 اإلنسانال القواعد الوضعية التي عمل  اإلالىيةوالرعية وكيفية تنسيق العالقة السياسية بين الحاكم والمحكوم وفق القواعد 
 .عمى تكريسيا



 إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي: دول المغرب العربي نموذجا  ؤلفينممجموعة 
 

ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  187  

 

في ىذا الصدد يتحدث قطب عن فكرتي الحاكمية والجاىمية مؤكدا عمى ان الحاكمية تعني أن السمطة تستمد من 
بشر تنفيذىا التزاما بما شرعو الخالق، لذا يرى في أن كون اهلل ىو المشرع الوحيد وصاحب السمطة فينا تكون اهلل وعمى ال

التي يوجبيا اهلل عبر القرآن  األساسيةالحالة الوحيدة التي تتحقق فييا فعالية الحرية وتكريسيا عمميا، فخضوع البشر لمقواعد 
ويشرعيا تجعل البعض عبيدا  اإلنسانالبعض ألن القواعد التي يضعيا  الكريم يجعل كل البشر غير خاضعين لبعضيم

 . وبالتالي ال تتحقق المساواة وال الحرية وبالتالي ىو مجتمع جيل ومتخمف األخرلمبعض 

أما اذا لم يمتزم األفراد بكل التعاليم والقواعد التي شرعيا اهلل فيعتبر قطب أن ىذا يدخل في اطار الشرك باهلل، 
فان المجتمعات اليوم تعيش حالة من الجاىمية تشبو الجاىمية التي عاصرىا السالم كونيا مجتمعات خاضعة لقيود  وحسبو

، فالدولة التي تخضع اإلالىيوقوانين بعض البشر الذين يممكون نفس القدرات والصفات والحقوق والواجبات وليس لمقانون 
تستمد قواعدىا التنظيمية والقانونية من الشريعة  األخيرةألن ىذه  إسالميةغيرىم ليست دولة  أوحكميا لرجال الدين 

باعتبارىا الدستور الوحيد الذي يمنحيا القدرة عمى التنظيم والحكم، كما يعتبر القوة )الجياد( ىو السبيل الوحيد  اإلسالمية
  . لتخميص المجتمعات من الجيل

عتبر من الرموز الوطنية الجزائرية التي عممت عمى محاربة ي عبد الحميد ابن باديس وجمعية العمماء المسممين: -
في الجزائر، فقد تأثر كثير بالفكر  اإلسالمية، ورائد النيضة اإلسالميةالتي ال تتوافق والشريعة  األخالقيةكل المظاىر غير 

والذي نشره بعد أن  السمفي النيضوي وافكار جمال الدين االفغاني ومحمد عبده التي ساىمت في بمورة فكره االصالحي
ساىم في تأسيس جمعية العمماء المسممين التي كانت تعتبر المبنة االولى لظيور الحركات االسالمية كونيا جاءت لتكرس 
مفيوم االسالم في المجتمعات المستعمرة، وكيفية التخمص من التبعية الفكرية لممستعمر بالحفاظ عمى الثوابت التي كرستيا 

كل ىذه االعمال التوعوية التي قدميا ابن باديس وجمعية العمماء المسممين كبناء المساجد وانشاء  الشريعة االسالمية
 .الجمعيات وتوسيع حركة الكتابة وتحرير العديد من الكتب والمجالت ساىمت في بمورة الحركة االسالمية داخل الجزائر

حركات االسالمية أمثال الطيب برغوثي داخل يجمع الكثير من الكتاب، والميتمين بمتابعة ال مالك بن نبي: -
الجزائر عمى أن مالك بن نبي كان من الشخصيات الفكرية التي ساىمت في رسم الخطوط العريضة لبداية عمل الحركة 
االسالمية داخل الجزائر، ومن بين اىم المميزات لعممو ىو الشريحة التي عمل عمى توعيتيا وتأسيس الحركة عمى أنقاضيا 

بدأ نشاطو التوعي في صفوف الطمبة الجامعيين من خالل احياء الفعاليات  1963لطمبة، فبعد عودتو من مصر عام وىي ا
العممية والتي اثمرت الن صاحبيا كان يدرك جيدا االوضاع الداخمية والخارجية التي جعمتو يبحث عن فاعل مجتمعي 

 . ممموسةأساسي ممثل في شريحة المثقفين لترجمة افكاره إلى وقائع 

أىم ما ميز الخطاب الفكري الديني لبن نبي ىو اختالفو عن الخطاب المعيود لجمعية العمماء المسممين والذي كان 
لو تأثير عمى الحياة الفكرية في تمك الفترة، فمنيجية الطرح وأسموب المعالجة جعل خطابو أكثر مصداقية وقوة وتأثير من 

خاصة وأن منيج الجمعية كان يعتمد عمى ضرورة بناء المساجد وترسيخ االسالم عبر تعميم القرآن . اي خطابات أخرى
أما فكر بن نبي كان يصب في ضرورة أن ال نعمم المسمم عقيدة يعمميا وانما يجب البحث  . وتكثيف الجيود من أجل نشره
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المرجعية الوحيد لمقاومة األيديولوجيات والقيم المادية في كيفية اعادة فاعمية العقيدة في حياتو حيث اعتبر ان السالم ىو 
الغربية، لذا كثف سمسمة محاضراتو حول الحضارة ومشكالتيا الموجية لمطمبة والمثقفين باعتبار أن بناء االفكار ىو المرحمة 

 . االولى نحو تجسيد المشروع االسالمي واقعيا

 لسياسية بعد االستقاللالمحور الثاني: اسباب التوجه الديني في الحياة ا

عمل فييا ىذا االخير عمى  1962حتى عام  1830عرف المجتمع الجزائري فترة كبيرة من االستعمار منذ عام 
طمس اليوية الجزائرية مما ساىم في توحيد العمل التوعي االسالمي الذي تبنتو العديد من الحركات االسالمية الجزائرية 

موجيا لمحاربة كل أنواع التفكك الثقافي التي عممت ىذه الحركات عمى تعميمو لحماية  فالعمل التوعي خالل الثورة كان
المواطن الجزائري من التأثر بالثقافة الغربية ما عزز من قدرتيا عمى استقطاب النخب، وكذا كل صنوف الطبقات 

الظروف الداخمية واالقميمية االجتماعية إلى صفيا، وفي ظل غياب نموذج سياسي واضح لتتبناه الدولة خاصة في ظل 
العربية والدولية لعب الدين دورا كبيرا في ارساء تمك الصورة النمطية عن الحركات االسالمية، ودورىا في الحفاظ عمى 

 .الثقافة المجتمعية خالل الثورة مما شجع عمى ضرورة تواجدىا في المجال السياسي

ستقالال كامال، فالتبعية الثقافية والسياسية واالقتصادية ساىمت في استقالل الجزائر من االستعمار الفرنسي لم يكن ا
بعث الحركات االسالمية التي كان من أىم مبادئيا ىو محاربة كل مظاىر االنسالخ من اليوية االسالمية وطمس القيم 

  :الل عبر النقاط اآلتيةالمجتمعية، لذا يمكن ذكر بعض األسباب التي ساىمت في بعث اشكالية الدين والسياسة بعد االستق

غياب االلتزام السياسي لألنظمة بضرورة فتح المجال أمام التعددية والحرية والمساواة، مما يعطي االولوية لبرامج  -
الحركات االسالمية باستقطاب الراي العام اتجاىيا كونيا تعتمد عمى المعامالت والمبادئ الدينية لبناء الدولة، وىو ما 

   .ىامش من الحرية التي حرم منيا في ظل أنظمة متسمطةيعطي لكل فرد 

البعد االقتصادي، يعتبر االقتصاد ىو مصدر االساسي النتعاش مداخيل المواطنين، واذا ما ساىمت االزمات  -
االقتصادية في التضييق عمى الفرد وغياب عدالة في التوزيع سيكون بالضرورة البحث عن نماذج اقتصادية بديمة تكفل 

عدالة والمساواة في التوزيع وتحسين االوضاع االقتصادية، وىو السبيل أمام المواطنين لالتجاه الى الحركات االسالمية ال
  . باعتبار ان خطيا وكيفية عمميا واضحة في ىذا المجال

وبين  من بين االسباب التي كانت تعاني منيا الجزائر بعد االستقالل ىو فقدانيا لنموذج يوازن بين ىويتيا -
 .التحوالت الخارجية، وىذا ما جعل المسؤولين عن سياسة الدولة يتخبطون بين تعدد النماذج دون نتائج واضحة

اليشاشة التي كانت تعاني منيا الحركة الوطنية وحزب جبية التحرير الذي كان يضم كل ىذه الحركات في وعاء  -
فيات التي تمت بين قادة الثورة من اجل الوصول إلى السمطة واحد، فحالة العنف التي عانى منيا الشعب من خالل التص
 . خمقت نوعا من عدم الثقة واالرتياح لدى الرأي العام الجزائري
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مطمب اليوية، ان مخمفات االستعمار الفكرية والثقافية والتي جاءت لتطمس اليوية الحقيقة لممجتمع الجزائري وكل  -
نت تعاني من فقدان لمكوناتيا االصمية ساىم في البحث عن اليياكل الدينية التي الدول االسالمية المستعمرة، والتي كا

تستطيع استيعاب المطمب الشعبي لحماية اليوية من االندثار في ظل التحوالت التي يعرفيا المشيد الدولي والخوف من 
 .تبعاتو المستقبمية

ت التي ترسخت في المجتمعات االسالمية، ويرجع فشل النخب العممانية في صياغة نموذج يتوافق والقيم العادا -
فؤاد عجمي سبب ىذا الفشل إلى الطريقة التي تحالفت بيا نخب ما بعد االستعمار مع الحداثة، أما فيشر فاعتبر التوجو 

في فترة  الديني ونجاحو ىو رد فعل طبيعي لميبرالية الساذجة في فترة الثالثينات من القرن العشرين واالشتراكية التي سادت
الستينات والسبعينات والتي لم تأتي ثمارىا كما كانت تطمع المجتمعات ليا ، وبالتالي عدم فعالية النماذج السابقة يطرح 

  .البديل االسالمي كنموذج يحتاج الى تجريب عممي لو باعتباره ال يتعارض وقيم وتطمعات ىذه المجتمعات

من اخطر المشاكل كونيا سعت  1830عمار الفرنسي لمجزائر منذ عام تعتبر التبعات الفكرية التي تركيا االست -
لدمج المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي من خالل التضييق عمى المؤسسات االسالمية كالمساجد ومحاربتيا والقضاء 

ر الفكرية والمادية ، الشرعي والمؤسسات التعميمية، وطرح بديل اسالمي لمطبقة االسالمية يتماشى فقط ومتطمبات المستعم
  .وىذا ما يعتبر خرقا واضحا لمقيم المجتمعية

الفاعمية االجتماعية لمحركات االسالمية، وىذا من خالل تواجدىا مع المواطنين عبر نشاطات الجمعيات الخيرية،  -
ت في خمق عالقة ثقة والجمعيات الشبابية التطوعية، وبعض النقابات الطالبية، والجمعيات التي تقدم خدمات طبية ساىم

بين المواطنين وبينيا مما دفعيم مباشرة إلى المطالبة بضرورة توسيع حركتيا إلى المجال السياسي لخدمة المواطنين كونيم 
 . أكثر الماما بالظروف التي تمر بيا الطبقات الفقيرة والمتوسطة

، فقد ساىم نجاح ىذا النموذج في 1979في ايران سنة  التبعات الخارجية خاصة بعد نجاح النموذج االسالمي -
منح الحركات االسالمية في الجزائر االمل في تحقيق مطمبيا السياسي والقضاء عمى االنظمة التي ال تخدم مجتمعاتيا 
باشراك الدين في السياسة دون فصميما عن بعضيما البعض، وشكل نجاح ىذه الثورة مصدر اليام لمكثير من الشباب 

 . االسالميين

 الفكرية لظهور الجبهة االسالمية لإلنقاذ-المحور الثالث: الخمفية التاريخية

قبل البحث في الخمفية التاريخية لظيور الجبية االسالمية لإلنقاذ باعتبارىا من الحركات السالمية التي ساىمت في 
االسالمية في الجزائر ىي امتداد لتمك الحركة اعادة بعث اشكالية الديني والسياسي البد من التأكيد عمى ان الحركات 

االصالحية التي بدأت اثناء االستعمار كونيا كانت موحدة اليدف رغم اختالف منيجيا كجمعية العمماء المسممين، والتي 
 : كانت عبارة عن جمعيات دينية وثقافية نذكر منيا

 1963جماعة الموحدين لعام  -1
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 .1963جمعية القيم عام  -2
 .1966ة والتبميغ عام جماعة الدعو  -3
 .1974االخوان المحميين عام  -4
 .جماعة الجزأرة -5
 .السمفية -6
 .الحركة االسالمية المسمحة -7

بالنسبة لتاريخ ظيور الجبية االسالمية لإلنقاذ فيو يعود إلى كل تمك الحركات المعارضة لنظام الحكم بعد 
مية التي تأثرت كغيرىا من الحركات االسالمية المغاربية االستقالل، وتعتبر الجبية االسالمية لإلنقاذ من الحركات االسال

بالتيار السمفي النيضوي وغيره من الشخصيات الفكرية الدينية، وقد عايش مؤسسو ىذه الحركة جل األحداث والتطورات 
مارسات التعسفية التي عرفتيا الجزائر ابان االستعمار، وىذا ما ساىم في التأثير عمى بناءاتيم الفكرية ونبذو بذلك كل الم

التي مارسيا االستعمار ضد المؤسسات الجزائرية الرسمية غير الرسمية، ويعتبر المشيد التاريخي االستعماري أحد اىم 
العوامل التي عززت ظيور اشكالية الديني والسياسي إلى الواقع الجزائري بعد االستقالل كون ان االعتراف الشعبي بوجود 

اسالمية( دفع مثل ىذه الحركات إلى ضرورة العمل عمى إعادة -عربية-الجزائرية)أمازيغية شرخ وخروقات طالت اليوية
 .االعتبار لمقيم الدينية من خالل االنخراط سياسيا في بناء الدولة الجزائرية المستقمة

أما ما يخص البحث عمى مستوى العوامل التاريخية والفكرية التي ساىمت في االعالن عن تأسيس الجبية 
السالمية لإلنقاذ، فيناك مجموعة من االنشطة التوعوية واالحداث عرفتيا الجزائر تعتبر ارىاصات لقيام ىذه الحركة والتي ا

    : توجزىا عبر النقاط االتية

الظيور العمني لمطمبة المتأثرين بالفكر االسالمي في الجامعات الجزائرية ومحاولة التنسيق المنظم بييم   -1
 :، وتقاسم ىذا العمل ثالث جماعات رئيسية ىي1988االسالمية قبل عام لتكريس القيم 

 .جماعة االخوان الدوليين بقيادة محفوظ نحناح -

 .جماعة االخوان المحميين بقيادة جاب اهلل عبد اهلل -

 .جماعة الطمبة)جماعة مسجد الجزائر المركزي او اتباع بن نبي( بقيادة محمد بوجمخة ومحمد السعيد -

منيم الشيخ سحنون، والشيخ عبد المطيف  1982نوفمبر  12اجتماع القادة االسالميين الجزائريين البارزين في -2
سمطاني، والدكتور عباس مدني، وكان اليدف من االجتماع االعالن عن مجموعة من الركائز األساسية التي البد لممجتمع 

  :ة وىيالجزائر أن يتقيد بيا لترسيخ القيم الدينية االسالمي

 .ضرورة تطبيق الشريعة االسالمية -
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 .شجب تعيين نساء وعناصر مشبوىة في القضاء -

 .رفض االختالط في المؤسسات -

 .ادانة الفساد -

 .اطالق سراح المعتقمين -

 .1984اعتقل الشيخ أحمد سحنون بعد توقيعو عمى ىذا البيان، ووضع رىن االقامة الجبرية حتى عام -

برئاسة الشيخ أحمد سحنون، وضمت الييا جل التيارات االسالمية، ومن بين  1989تأسيس رابطة الدعوة عام -3
اىم أعضائيا: محفوظ نحناح، عباس مدني، عبد اهلل جاب اهلل، عمي بمحاج، محمد السعيد، اما فيما يتعمق بمنيجيا فيو 

 : ييدف لتحقيق جممة من القيم أىميا

 .إصالح العقيدة-

  .دعوة إلى األخالق اإلسالميةال -

  .تحسين االقتصاد المنيار في الجزائر-

 .النضال عمى مستوى الفكر -

إنيا جبية ألنيا تجابو، و إلنيا ذات مروحة واسعة ” مفيوم الجبية اإلسالمية لإلنقاذ بقولو: حدد عباسي المدني
إنيا … و ىي منفتحة عمى مختمف النزاعات و األفكار من األعمال و المجاالت، إنيا جبية الشعب الجزائري بكل فئاتو، 

، جاءت تسمية الجبية بيذا االسم بعد رفض عباس مدني لمتسمية … “ وحدة المصير المشترك، و ىي إسالمية التسمية 
جابية التي حددىا عمي بمحاج المتمثمة في الجبية االسالمية الموحدة، وكان تبرير مدني لذلك بأنو  بأن الجبية تعني الم

نقاذ( مأخوذ من اآلية )وكنتم عمى شفا حفرة من النار  وىذه الجبية )إسالمية( ألنو ىو السبيل الوحيد لإلصالح والتغيير )وا 
 .1989( ، وتم االعالن عن ميالدىا في بداية سنة 103فأنقذكم منيا( ]سورة آل عمران، اآلية: 

 االسالمية عمى الرأي العام الجزائريالمحور الرابع: تأثير الخطاب الديونطولوجي لمجبهة 

كما رأينا من خطاب أخالقي استثمرت فيو جيودا كبيرة الستقطاب الراي العام الجزائري  انطمقت الجبية االسالمية
من خالل االعتماد عمى النخب في تحقيق ذلك، فيذه الحركة كانت تدرك جيدا استياء عدد كبير من الجزائريين لمحاوالت 

مة باألخالق والمبادئ االسالمية العربية، وفي االستعمار التأثير عمى الثقافة الجزائرية ومحوىا بالقضاء عمى كل ما لو ص
ظل الظروف التي كان يعيشيا العالم العربي واالسالمي من جية أخرى كان الخطاب االخالقي لمجبية االسالمية لإلنقاذ 

  .واحد من أىم العوامل التي ساىمت في استقطاب الرأي العام الجزائري حوليا
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عمة التي كان ليا مكانة كبيرة في التأثير عمى السموكات البشرية، وقد أصبح يعتبر الخطاب واحد من األساليب النا
الباحثين في المجال السياسي أمثال جوزيف ناي يشيدون بمكانة ىذه المعايير في رسم سياسات الدول، فالقدرة عمى تحويل 

الوقت، فاذا كان الخطاب الخطاب إلى فعل تظير فاعميتيا في نوع الخطاب وقدرتو عمى التأثير والجذب في نفس 
ديونطولوجيا ويحمل كل تمك األبعاد االخالقية التي تتماشى ومبادئ المجتمعات فقدرة التأثير ستكون قوية، فمثال اذا 
استطاعت اي حركة ميما كان نوعيا اسالميةاو غير ذلك في الحديث عن معيار العدالة في التوزيع داخل الدولة من خالل 

طبقية الموجودة وكيفية سيطرة الطبقات الثرية عمى االقتصاد تستطيع مثل ىذه الحركات استثمار تسميط الضوء عمى ال
خطابيا االخالقي والتأثير خاصة عمى عقول الطبقات المتوسطة والصغرى، وىذا يعتبر من االيجابيات التي ستساعدىا في 

 .بناء مكانتو لدى غالبية المجتمع

الذي كانت الجبية االسالمية لإلنقاذ تستعممو فنجده خطاب اخالقي كونو ينطمق إذا ما رجعنا الى نوعية الخطاب 
من مسممات موجودة في الشريعة االسالمية ويدركيا كل أفراد المجتمع الجزائري، ويمكن ايجاز نوعية ىذا الخطاب عبر 

 :النقاط اآلتية

ام السياسي السائد عبر الحديث عن ركزت جل الخطابات الرسمية لمجبية االسالمية عمى تحطيم صورة النظ -
التجاوزات من طرف المسؤولين والخروقات القانونية وغير االخالقية، ىذا إلى جانب االخفاقات السياسية في تسيير 

 . االقتصاد الوطني الذي يعتبر الركيزة االساسية لتحسين معيشة المواطن ، واتيام ىذا النظام بالتبعية لممستعمر

النخب المثقفة من طمبة جامعات ودكاترة وكذا رموز دينية إليصال الرسالة الدعوية عبر الخطب اعتمادىا عمى  -
في المساجد والجامعات والكتابات التوعوية والدعوية من أجل اعادة بناء مجتمع اسالمي تسوده العدالة والقانون 

رسمية تكاثرت بسرعة خارج رقابة وزارة الشؤون  واالخالقاالسالمية التي فرضيا اهلل، وقد أنشأت الجبية مساجد صغيرة غير
الدينية، لتكون استراتيجية الجبية تعتمد عمى احتالل الشارع والتعبئة المستمرة لمناضمييا، وفسر أحمد رواجعية تعاظم قدرات 

نتقل عدد كوادر الجبية في التعبئة الناتجة عن نوعية الخطاب والتزايد المستمر لعدد المساجد من جية أخرى، حيث ا
 . ألف مسجد بعد ذلك 11إلى حوالي  االستقاللمسجد مع بداية  2000المساجد في الجزائر بشكل ممحوظ من 

التأكيد الدائم والمستمر في أن يكون الخطاب يحمل القيم االسالمية الواجب ان يمتزم بيا الحاكم والمحكوم كمخرج  -
 .لسياسية التي تؤسس لتشكل الدولة االسالميةإلعادة بناء كل النظم االجتماعية واالقتصادية وا

التأكيد عمى مواجية الظمم ومحاربة الفساد بصفتيما جزء ال يتجزأ من القيم التي فرضتيا الشريعة االسالمية  -
 .وتطبيق العدالة بإعادة بناء منظومة القضاء ونبذ كل اعمال التحيز واالنحراف االخالقي داخميا

ية لمجبية سواء كانت في شكل خطب دينية في المساجد أو محاضرات عممية في تحمل الخطابات االسالم -
المدارس، والجامعات نوعا من االفكار التي تحاكي التغيرات الطارئة عمى المجتمع من مشيد اقتصادي دولي متحول 

تاج إلى نظام يحافظ عمى وتكنولوجيا معموماتية كانت سببا في الحاق الضرر بالمجتمع الجزائري المستقل حديثا والذي يح
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القيم المجتمعية ويندمج في ظل التطورات دون اي ضرر أو مساس بكل ىذه القيم الوطنية والدينية، وىذا ما يجعل من 
الدين حسب الخطاب االساسي لمجبية موجو ألن ال ينحصر في تعاليم عقائدية فقط وانما كان ىدف الجبية االسالمية 

ترتيب المجتمع الجزائري وتجييزه لبناء الدولة االسالمية التي يعتبر الدين والشريعة االسالمية  واضحا من البداية في ضرورة
  .ىو الدستور االساسي لقياميا وال يجوز ابعاد الدين عن السياسية الن ىذه االخير تعبر جزء داخل كل

 (المحور الخامس: الجبهة االسالمية والتجربة الديمقراطية )المسار والمآالت

بعد انشاء الجبية من طرف مجموع الزعماء السالف ذكرىم ومضي ىذه الحركة في تصدير خطابيا االخالقي جاء 
الدستور الجديد بعد اعادة انتخاب الشادلي بن جديد رئيسا ليفتح المجال أمام ىذه الحركة لتدخل المجال السياسي، وازالة 

ان الدين حسب االعتقاد السائد في تمك الفترة ىو مجرد عقيدة البد تمك المخاوف من ضرورة ابعاد الدين عن السياسة كون 
 .أن يبقى مكانيا في دور العبادة كالمساجد وفقط

استمدت الجبية االسالمية قوتيا لمدخول في غمار التجربة الديمقراطية في الجزائر من تواجدىا الكثيف في الشارع 
ل الخطاب الذي يمس أىم القضايا التي تعاني منيا مثل ىذه الطبقات الجزائري وبين الطبقات المتوسطة والفقيرة، وبفض

استطاعت الجبية استثمار ذلك ليكون بمثابة الطريق الذي تنطمق منو لرسم وجودىا السياسي في الدولة الجزائرية الجديدة 
 .معيا حموال لجل ىذه المشاكلخاصة وأن خطابيا مشبع بالقيم االنسانية التي تحدثت عنيا الشريعة االسالمية، والتي تحمل 

:  يتشكل المسار السياسي لمجبية االسالمية لإلنقاذ من مجموعة من الظروف التي عايشيا ىذا مسارها السياسي
 :التيار االسالمي بمجرد اقتحامو المجال السياسي، ويمكن تمخيص مجمل المسار عبر النقاط اآلتية

اماماحزاب كثيرة من بينيا االسالمية لمدخول في المجال السياسي من  اعالنالشادلي لمسماح بأن يكون ىناك مجال -
أجل الدفع بعممية االنتقال الديمقراطي واحدة من اىم المراحل التي ساىمت في انخراط الجبية في المجال السياسي، وقد 

سالميين حول ضرورة جاء ىذا القرار بعد جممة المظاىرات واعمال الشغب التي كانت مدعومة من طرف القوميين واال
 .1988تصحيح االوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية لمجزائر سنة 

لإلنقاذ، حيث قدمت  يعتبر المرحمة الثانية التي سمحت بتأسيس الييكل السياسي لمجبية االسالمية 1989دستور  -
الجبية مذكرة تشمل خطة عمميا ومبادئيا الفكرية والسياسية التي تسعى لتكريسيا بدخوليا المجال السياسي لتكريس نظام 

 : حكم يستند إلى الحاكمية كمبدأ الحاكية هلل والسمطة لمشعب والمتمثمة في

 ضرورة التزام رئيس الدولة بتطبيق الشريعة اإلسالمية -

 .الل القضاء بغرض الحسبةاستق -

 .ـإصالح النظام التعميمي -
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 .ـحماية كرامة المرأة الجزائرية وحقوقيا في البيت ومراكز العمل -

 .ـتحديد مجاالت لإلصالح، ووضع جدول زمني لذلك -

 .حل الجمعية الوطنية، والدعوة إلى انتخابات في غضون ثالثة أشير -

 .نتخابات المحميةتشكيل ىيئة مستقمة لضمان نزاىة اال -

 .إعادة االعتبار لييئة الرقابة المالية -

 .إعادة النظر في سياسة األمن -

 .إلغاء االحتكار الرسمي لوسائل اإلعالم -

 .وقف عنف الدولة ضد المطالب الشعبية -

 .وضع حد لتضخم البطالة وىجرة الكفاءات وانتشار المخدرات -

 .التعميم اإلسالمي ليم وتسييل شروط عودتيمحماية المياجرين الجزائريين وضمان  -

 .التدخل لدى الصين واليند واالتحاد السوفيتي )سابقًا( وبمغاريا لوضع حد الضطياد المسممين -

 .وضع خطة لدعم االنتفاضة الفمسطينية ومساعدة المجاىدين األفغان -

في جامعة الجزائر ونشاطو الكثيف خالل اعتقال بعض الرموز العممية االسالمية كعباس مدني الذي كان استاذ  -
تمك الفترة ، ومثل ىذه االجراءات من طرفت الحكومة الجزائرية أوقعتيا في مشاكل عديدة من بينيا ولعميا االىم ىو فقدان 

ات ثقة المواطن أمام االجراءات التعسفية في المجال الديني والمجاالت االجتماعية االخرى، ومنح الفرصة أمام ىذه الحرك
لمحديث عن احقية كل التيارات ميما كان خمفيتيا في التعبير عن حقيا السياسي في ظل تنامي ظاىرة التحول الديمقراطي 

 .عالميا

التي فازت فييا الجبية االسالمية لإلنقاذ بنسبة  1990أوت  12كان لنتائج االنتخابات الجزائرية البمدية في  -
خاصة أنيا فتحت المجال لوضع الجدل القائم بين الديني والسياسي واقعيا، ومدى % انعكاسات كبيرة داخمية وخارجية 55

   .توافق المعطيات الديمقراطية مع المبادئ والتعاليم الموجودة في الشريعة االسالمية

مقعد من أصل  180تحصمت فيو عمى  1992ديسمبر  26خاضت بعدىا الجبية االنتخابات التشريعية في  -
تبعات ىذا النجاح ىو االطاحة بحكم الشادلي بن جديد واجباره عمى االستقالة نتيجة قراراتو بفتح المجال ، وكان من 228

 . امام الحركات االسالمية التي تعتبر تيديدا لمصالح بعض االطراف الداخمية والخارجية
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، ومن بين تبعاتو 1992ي فيفر  4تم بعدىا تشكيل المجمس االعمى لمدولة ومجمس استشاري بدال من البرلمان في  -
اصدار قرار بتوقيف االنتخابات وحل الجبية االسالمية لإلنقاذ بعد طمب وزير الخارجية آنذاك بذلك وتم حميا بعد قرار 

لتتم بعده حممة   1992أفريل  29وايدتو فيما بعد المحكمة العميا في قرارىا في  1992مارس  4الغرفة االدارية في 
قيادات الجبية التي طالبت الحكومة بضرورة احترام صوت الشعب وطالبت بااللتزام بالحمول السممية اعتقاالت عمى مستوى 

 .وعدم المجوء الى العنف في تمك الفترة

: يركز محمد الحربي في نقاشو حول العنف اإلسالمي قائال: "إذا استبعدت مآالت المسار السياسي لمجبهة
الحديث عن اإلرىاب. وسواء أكانت حممتيم دفعة شعبية استثنائية وأنيم يواجيون  األطراف من النسيج االجتماعي، يمكننا

عنف دولة دون شرعية، فإن استخدام ىذا المصطمح يصبح غير كاف "، فحتى أوائل التسعينات ظل العنف المنسوب إلى 
، وفي الجزائر 1987عام  التيار اإلسالمي في المغرب العربي ظاىرة ىامشية، ولم تكن اليجمات التي وقعت في تونس

  . أيضا دليال قاطعا عمى الطابع اإلرىابي المنسوب لمحركات اإلسالمية

، وبعد 1991إن فكرة إنشاء فرع مسمح لم تظير في ىيكل الجبية اإلسالمية إال بعد فشل االضرابات في ماي 
مقعد في الدور  180مجبية اإلسالمية بوتحقيق الفوز الساحق ل 1991ديسمبر  26ظيور نتائج االنتخابات التشريعية في 

األول، أنشأت عدة تنظيمات من المجتمع المدني ) المجنة الوطنية إلنقاذ الجزائر( التي تولى رئاستيا عبد الحق بن حمودة 
 . وطالب ىؤالء بتدخل الجيش لوضع حد لالنحراف وصون الديمقراطية 1991ديسمبر  30يوم 

ييا المسار السياسي لمجبية ىو االنقسام الداخمي في الحركة واعالنيا الجياد لتتفرع وكان من بين النتائج التي آل ال
الى عدة مجموعات انقسمت إلى قيادتين، األولى بقيادة عبد القادر شبوطي الذي ارتضى تحت راية الجيش اإلسالمي 

( بقيادة 1992ة المسمحة )أكتوبر ، أما الثانية فتحت راية الجماعة اإلسالمي1994جويمية  17في يوم  (AIS) لإلنقاذ
 : منصوري ممياني،  وتتمثل جل التنظيمات التي تنطوي ضمن القيادتين في

 .تحت قيادة عبد القادر شبوطي 1994-1991الحركة االسالمية المسمحة -1

 .بقيادة سعيد مخموفي 1998-1991الحركة ألجل الدولة االسالمية -2

 .1991الباقون عمى العيد -3

 .بقيادة محمد سعيد 1993ة االسالمية لمجياد المسمح الجبي-4

الجماعات المسمحة المستقمة ظيرت في نواحي المناطق الحضرية بقيادة شباب بطمين واميين، وتميزت بالعنف -5
 .الدموي

التكفير واليجرة أسسيا قدامى المحاربين في أفغانستان وتنادي بالصراع المسمح، وسيطرت عمى العمل المسمح -6
 .، ثم انتسبت إلى عنتر زوابري1995اخل الجزائر إلى غاية د
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تسبب قرار توقيف االنتخابات في انياء الوجود السياسي لمجبية االسالمية لإلنقاذ وتشتيت قيادتيا، مما أدى إلى 
وف من ممارسة ىدم البناء الموحد بينيم وانقسمت الى تيارات عنيفة واخرى اختارت االبتعاد بالتوجو خارجيا، ويعتبر التخ

الديني لمسياسة واحدة من اىم القضايا التي شغمت العديد من الدوائر الفكرية قديما وحديثا، ويمكن أن يكون أحد أىم 
االسباب الناتجة عن عدم السماح بتوحد الدين والسياسة ىو القراءة الخاطئة من طرف الديني والسياسي ألصول وابجديات 

لدولة، وىذا ما جعل الجبية االسالمية لإلنقاذ تقع في خطأ االدراك الصحيح لمعنى توحيد الشريعة االسالمية في بناء ا
  .الكممة والمسار من البداية إلى النياية، فوجود اضطراب وخمل داخمي كان سببا في عدم ديمومتيا

 المحور السادس: مستقبل الحركات االسالمية الجزائرية في ظل اشكالية الديني والسياسي

لحديث عن مستقبل الحركات االسالمية في الجزائر يطرح أسئمة عديدة نذكر منيا: ىل استطاعت الحركات إن ا
االسالمية في الجزائر فرض نموذج تصحيحي لمخمفات االستعمار السياسية في الجزائر؟ أم وجود الحركات االسالمية كان 

؟ أو أنيا في األصل حركات عنيفة ال تحمل برنامج فقط لتمرير افكار اصطدمت بواقع مغاير حوليا إلى حركات عنيفة
حقيقي لبناء الدولة االسالمية؟ كل ىذه األسئمة وغيرىا تضعنا مباشرة أمام اجابة واحدة ىي اشكالية السياسي والديني التي 

 .كانت وال تزال محل جدل فكري وواقعي لم يحل بعد

ديثة تعيش محنا ضاربة، وتبذل الثمن غاليا، دون أن يكون يقول فتحي يكن: " منذ ربع قرن والحركة االسالمية الح
ليا من ذلك أدنى مردود بل األنكى من ذلك أنيا ىي التي تزرع وسواىا يحصد، وىي التي تبني وسواىا يستولى عمى البناء 

ع غدت في والحركة االسالمية بالرغم من كل ىذا ال يزال أسموبيا في العمل نفس األسموب الذي مارستو في ظل أوضا
خبر كان..." ، المتأمل لما قالو فتحي يكن يالحظ االشكال الذي تقع فيو جل الحركات االسالمية المعاصرة بما فييا 
 .المغاربية عموما والجزائرية خاصة والمتمثل في االسموب والمنيج البعيد كل البعد عن واقع متغير ومجتمع ناضج ومختمف

و بناىا التي بقيت عمى نفس الشكل منذ قرون دون اجتيادات في طريقة بعثيا مشكمة الحركات االسالمية اليوم ى
من جديد، فمنيجية العمل والتأسيس وقراءة الظروف والتغيرات الحاصمة عمى المجتمعات ضرورة حتمية ال بد أن تراعييا 

نما ىو اعادة الحركات االسالمية في توجياتيا السياسية، وىذا ال يعني انتقاصا أو الغاء لمدين من ا لمجال السياسي، وا 
ىندسة وتشكيل مؤسساتو وىيكميتو وخطاب الحركات السياسي الموجو لممجتمع الداخمي والعالمي، فالضعف الذي تعاني منو 

 .جل الحركات التي فشمت في اثبات تواجدىا السياسي ىو عدم قدرتيا عمى قراءة تغيرات الواقع بطريقة جيدة

مت في عدم قدرة الحركات االسالمية داخل الجزائر وفي المنطقة المغاربية عموما ىو النقطة الميمة التي ساى
الصورة الذىنية التي تولدت عن الحركات االسالميةواالسالم بصفة عامة في وعي الرأي العام الجزائري والخارجي وىذا 

خالل التسعينات، ثم التطورات الدولية بعد  نتيجة وقائع عايشتيا الشعوب. فتجربة االرىاب أو العشرية السوداء في الجزائر
والحممة األمريكية العالمية عمى االرىاب رسمت صورة خاطئة وسمبية عن توجيات الحركات االسالمية  2001سبتمبر  11

العنيفة والتي تجعل من مستقبل ىذه الحركات عقيم وغير منتج ألن المجتمعات من الصعب أن تعيد الثقة في نمط تسيرىا 
 .جييا السياسيوتو 
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أما بالنسبة لتجربة الحركات االسالمية في الجزائر، فقد رسمت فكرة سمبية عن مبادئ ىذه الحركات والتزاماتيا 
أضف إلى ذلك أن االنفالت األمني الذي عرفتو الجزائر لمدة عشر سنوات شتت جل القيادات الدينية، مما أدى الى عدم 

ومع ىذا استطاعت بعض الحركات االسالمية تصحيح خط سير الحركات االسالمية  تقبل أن يجمب الديني لمسياسة منافع،
داخل الجزائر، ونخص بالذكر حركة حمس بقيادة محفوظ نحناح الذي أدرك االنقسام الداخمي لمحركة وحاول حل تمك 

حركة مجتمع السمم  االنقسامات الداخمية لكن دون جدوى ليعمن عن تأسيس حركة جديدة تحت اطار حزب سياسي جديد ىو
تم عقد اول مؤتمر لمحزب وانتخب نحناح رئيسا وخاض الحزب  1991ماي  29، وفي 1990ديسمبر  6وذلك كان في 

، وكان لمشاركتيا اثر كبير في ازالة ذلك الجدل 2004إلى غاية   1990العديد من االستحقاقات االنتخابية بداية من 
 .القائم بين السياسي والديني

ساىمت حركة حمس في ازالة ذلك االثر السمبي عن توجيات االسالميين في السياسة، وذلك باعتمادىا عمى عدة 
 :مبادئ أىميا

 .رفض العنف بكل أنواعو مادام يؤسس ليدم االمن الوطني -

 . تقديم المبادرات السياسية إلصالح بين كل التيارات -

استطاع الحزب الدخول الى الجياز 1996، وفي سنة 1995خاض الحزب تجربة االنتخابات الرئاسية سنة  -
التنفيذي لمحكومة بوزيرين، واستطاعت اثبات مسارىا وحركيتو وقدرتيا عمى المضي ببرنامجيا من خالل دخوليا في العديد 

ت التي طالت الحزب اال أنو اثبت عمى قدرتو في امتصاص من االنتخابات البمدية والرئاسية، ورغم االنتكاسات والمضايقا
جل الظروف وتم تحويل اسمو من حركة المجتمع السالمي الى حركة مجتمع السمم، وقد عممت الحركة عمى التأكيد بأن 

حزب من بينيم حزب حركة مجتمع السمم  15ىدفيا وحدوي وظير ذلك من خالل الدخول في االئتالف الحزب الذي ضم 
 . م ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفميقة وتفادي دخول الجزائر في دوامة عنف اخرىلدع

رغم ما حققتو حمس والعديد من التيارات االسالمية في الجزائر من انجازات إال أنو ال تزال ىناك فجوة بين الديني 
ثم محاربتو نتيجة ظروف ومستجدات  والسياسي خمقيا النظام السياسي الحاكم، فاإلقرار بضرورة تواجد االسالم السياسي

تقضي بإلغاء االسالم السياسي داخل الجزائري يؤكد فرضية أن التواجد الديني السياسي في الجزائر قبل الربيع العربي لم 
يكن متطمبا مجتمعيا وانما ضرورة مرحمية ظرفية ومحاولة في نفس الوقت لتقييد كل التحركات السياسية لمتيارات االسالمية، 
فيل ستدرك الحركات االسالمية مكانتيا في المجال السياسي في ظل وجود رغبة مجتمعية في الحفاظ عمى القيم التي 

   .تشرعيا الشريعة االسالمية
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 :خاتمةال

من بين النتائج المستخمصة من البحث في تاريخ الجبية السياسي يستوقفنا عنصر ميما يتمثل في تساؤل مركزي 
ل التيار االسالمي لممجال السياسي في الجزائر؟، وىنا نجد االجابة في العديد من الظروف لعل اىميا حول اليدف من دخو 

رغبة الدول المغاربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة من مواجية كل التحوالت االقميمية والدولية بإضفاء الطابع 
السياسي دون استثناء، وىنا نستطيع القول بأن الجزائر  الديمقراطي عمى الدولة من خالل انخراط كل التيارات في المجال

سمحت لإلسالم السياسي بالتواجد نتيجة ظروف عابرة قد تجبرىا ظروف جديدة عن التخمص منو أو ابعاده عن الوصول 
في الجبية إلى اىدافو بأي شكل من االشكال، وىذا قد يشكل تفسيرا حقيقيا لعدم نجاح واستمرارية التيار االسالمي الممثل 

   .االسالمية لإلنقاذ في الجزائر

من خالل متابعة المسار التاريخي والفكري والسياسي لمجبية االسالمية لإلنقاذ يمكن القول بأن طبيعة االسالم 
السياسي التي جمبتو الجبية منذ البداية كان ىدفو تحرري من كل أشكال الظمم االجتماعي والسياسي واالقتصادي، إال ان 

نقسام الذي حدث داخميا ساىم في تأثر بعض قياداتيا ليعكس من مظيرىا االساسي الذي ظيرت بو ويحوليا الى العنف اال
فالمشروع الفكري والسياسي لمجبية ال نستطيع تقييمو بسبب التوقف الذي طالو من طرف الحكومة، وىو ما يعكس عن 

 .تخوف كبير من تداخل الدين والسياسة

مع ىذا ال يمكن نفي التأثر الكبير لمعديد من التيارات االسالمية الحديثة بالتجربة الناجحة التي حققتيا الجبية 
االسالمية لإلنقاذ في قدرتيا عمى جمب انتباه المجتمع لبرنامجيا السياسي، واستقطاب أكبر قدر من الشرائح الشعبية ليكون 

ىذا دليل عمى تأثر المجتمع الجزائري بكل مبادئيا وأىدافيا وبنائيا الفكري الذي ال ليا األغمبية الساحقة في االنتخابات، و 
المنخرطة في شكل أحزاب والتي تحاول جاىدة رسم خط جديد  اإلسالميةتزال تبعاتو موجودة ومجسدة في كل تمك الحركات 

     .في المجال السياسي اإلسالميةلتأثير الحركة 

 :قائمة المراجع

 :المغة العربيةالمراجع ب

 :الكتب

، االمارات العربية المتحدة: مركز االمارات لمدراسات التصور السياسي لدولة الحركات االسالميةخميل عمى حيدر، -1
 .1997، 1والبحوث االستراتيجية، ط

: مركز المسبار ، االمارات العربية المتحدةالحركات االسالمية في الجزائر: الجذور التاريخية والفكريةالطاىر سعود، -2
 .2012، 1لمدراسات والبحوث، ط

 المجالت المحكمة:
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 .2006، 4، العددمجمة الباحث"، 1002إلى  2691التجربة الحزبية في الجزائر من أحمد سويقات، "-3

الفكر االجتماعي والسياسي لإلمام الشهيد حسن البنا دراسة تحميمية في حمدان رمضان محمد، ومحمد محمود احمد، -4
 .2012، 12، العدد6، المجمدمجمة كمية العموم االسالمية، االجتماع السياسي عمم

"الفكر السياسي عند ابن تيمية وانعكاساته الراهنة عمى القيادة والقيم في المجتمعات زروخي الدراجي وسيفي فيروز، -5
 .2017، يوليو 20، العددمجمة الحجاز العالمية المحكمة لمدراسات االسالمية والعربية، االسالمية"

مجمة دراسات ، "المنطمقات الفكرية لمحركة االسالمية الجزائرية وجدلية العالقة مع النظام السياسي"سناء كاظم كاطع، -6
 .2013، 45، العدددولية

  :رسائل جامعية

في مسار التحول الديمقراطي في البمدان المغاربية: حركة النهضة  دور الحركات االسالميةقطاف تمام اسماء، "-7
 .2012/2013، جامعة محمد خيضر بسكرة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم السياسية"، التونسية نموذجا
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  :http://www.alma3raka.net/spip.php?article162االلكتروني

"، مستخرج الحركة اإلسالمية في الجزائر قراءة في ثالثية: الدعوة، العمل السياسي، العنف المسمححنيفي ىاليمي، "-11
 iachannel.net/2009/11/%D8%http://www.algerموقع:، من 3/12/2017بتاريخ 
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 :الملخص

تدور في معظميا حوؿ العالقة بيف الديف والسياسة وأىميا: التحوؿ مف العدالة والتنمية  التي لحزب عت المراجعات الفكرية والسياسية تنو 
التحوؿ مف خطاب األخالؽ إلى خطاب تدبير شئوف الشعب االقتصادية و حزب إسالمي إلى حزب سياسي ذي مرجعية إسالمية، 

نظاـ السياسي والدستوري المغربي الداخمية والخارجية في التأثير عمى المراجعات منيا خصوصية الامؿ العو واالجتماعية. تفاعؿ عدد مف 
الذي يفرض قواعد المعبة السياسية، وجاء الربيع العربي والذي وجد صداه في الحراؾ الشعبي في المغرب ليضع الحزب أماـ تحدي إنزاؿ 

أف إجراء المراجعات الفكرية  توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:جربة الحكـ. ىذه المراجعات عمى أرض الواقع مف خالؿ ت
 .والسياسية لمحزب ساىـ في دعـ شرعية الحزب والنظاـ

 الفكرية، العالقة بيف الديف والسياسة المراجعاتاإلسالـ السياسي، الشرعية السياسية، حزب العدالة والتنمية،  الكممات المفتاحية:
 Abstract: 

The political and Intellectual reviews of theJustice and Development Party are varied which mostly revolve 
around the relationship between religion and politics.The most important of these the transformation from an 
Islamic party to a political party with an Islamic reference, the transformation from moral discourse to the 
discourse of people's economic and social affairs. Several internal and external factors interacted in influencing 

on reviews, including the specificity of the Moroccan political and constitutional system, which imposes the 

rules of the political game., and the Arab Spring, which found its echo in the popular movement in Morocco to 
put the party in front of the challenge of taking down these reviews on the ground through the experience of 
governance.The study reached a number of results, the most important of which is that the intellectual and 
political reviews of the party contributed to support the legitimacy of the party and the system. 
Keywords: Political Islam, Political Legitimacy, Justice and Development Party, Intellectual reviews, Religion-

Politics Relationships 
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 مقدمة:
ظاىرة اإلسالـ السياسي مف الظواىر السياسية الميمة والمثيرة لمجدؿ سواء عمى المستوى النظري أو عمى  تعد

تجربة في صورة في المغرب وتعد تجربة اإلسالـ السياسي  .الداخمية والخارجية ى الممارسة مف خالؿ شبكة عالقاتومستو 
إف ميالد حزب العدالة والتنمية كاف نتاج  في العالـ العربي.اإلسالـ السياسي تجارب مف أىـ المغربي  حزب العدالة والتنمية

اعتمد الحزب المراجعات كآلية ميمة لمتأقمـ .وحتى اآلف مف القرف العشريف تقريباً  الستينياتمراجعات ونقاشات ممتدة منذ 
بالتغيير مف داخؿ  ممتزماً واالستجابة لمتحوالت المجتمعية في المغرب مراعيًا حدود النظاـ القائـ معترفًا بشرعيتو الدينية 

و بيف والسياسي أالعالقة بيف الديني ا مف أىموعدد مف القضايا حوؿ فكرية وسياسية مف خالؿ مراجعات  / اإلصالحالنظاـ
األمور تدبير . انعكست ىذه الرؤى في وثائؽ الحزب ومؤتمراتو وبرامجو السياسية التي ظير فييا أولوية الديف والدولة

كانت ىذه المراجعات داعمًا لمحزب في مشاركتو االنتخابية عاـ  جتماعية.االقتصادية و االقضايا النيف مف المعيشية لممواط
وتشكيمو في الحالتيف حكومة ائتالفية حاوؿ مف خالليا إنزاؿ مراجعاتو  2016وتأكيد ىذا الفوز عاـ وفوزه ألوؿ مرة  2012

 . في محاوالت اإلصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي حيز التنفيذ باالشتراؾ مع القصر والقوى السياسية األخرى
 أهمية الدراسة:

ية والغربية مف الكثير مف الدراسات العرببو اىتمت الذي اإلسالـ السياسي تأتي أىمية الدراسة مف أىمية موضوع  -1
تحوالت الربيع سياؽ ال تزاؿ ىناؾ حاجة في مزيد مف الدراسات خاصة المرتبطة منيا بوجيات نظر مختمفة.و 

 العربي. 
 طرح بعضالفكرية والسياسية فقد اإلسالـ السياسي قوى  لتحوالتالعدالة والتنمية المغربي مثااًل  حزبتعد تجربة  -2

 .ولـ يسعى لتغييره األمر الذي قد يؤثر عمى مستقبؿ النظاـعمؿ مف داخؿ النظاـ المراجعات الفكرية والسياسية و 

 المشكمة البحثية: 
وىي  .تميزت بالطابع الوطنيشممت تحوالت فكرية وسياسية ميمة مراجعات  العدالة والتنمية عدةحزب  طرح

مف قضايا فكرية ذلؾ تجربة تتمتع بأكثر مف خصوصية سواء مف ناحية خصائصو كأحد أحزاب اإلسالـ السياسي وما يثيره 
مراجعات ت فإلى أي حد أثرت وتأثر وسياسية مختمفة أـ مف ناحية خصوصية النظاـ السياسي المغربي الذي يعمؿ فيو. 

لى أي يط بوبمتغيرات البيئة التي تحالحزب  لى أي حد أثرت عمى شرعية و  حد اتسمت بالجدية،، وا   .النظاـ الحاكـا 
 وعمى ذلؾ يتناوؿ البحث السؤاؿ الرئيسي التالي:

في المغرب  اـ الحاكـعمى مستقبؿ وشرعية النظلحزب العدالة والتنمية الفكرية والسياسية والتحوالت ما ىو تأثير المراجعات 
 ؟ 2011بعد 

 ويتفرع منو األسئمة التالية:
 ب العدالة والتنمية المغربي؟حز والسياسية لما ىي أىـ المراجعات الفكرية 

 لممراجعات؟  الداخمية والخارجيةالمحدداتما ىي
 ؟لمحزب سياسيةالتحوالت الفكرية والالمراجعات و ما ىي عوامؿ نجاح/ فشؿ 

 الفرضيات: 
 عوامؿ ذاتية وبيئية. عمىلحزب العدالة التحوالت الفكرية والسياسية المراجعات و يتوقؼ نجاح  -1
 .اـ الحاكـالنظكؿ مف الحزب و شرعية  لحزب العدالة والتنمية المغربيتدعـ المراجعات الفكرية -2
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 المنهج:
، وعناصره، وما قد يعتريو مف تغيرات مف منيج النظـ، والتي تتعرض لمنظاـ تـ االستعانة بمقوالتتحميل النظم: -1

والبيئة التي يعمال بيا  والتنمية كأحد مكونات النظاـ السياسي وحزب العدالةخالؿ دراسة كؿ مف نظاـ الحكـ 
 .والعالقة بينيما

وىو يعنى بدراسة وحدة تحميؿ واحدة سواء كانت الوحدة فردًا أو منظمة أو نظامًا سياسيًا وب دراسة الحالة:مأس -2
اإللماـ بحالة حزب العدالة  وقد تـ استخداـ ىذا األسموب بغية خالؿ فترة معينة بغية الوصوؿ إلى فيـ أعمؽ ليا.

 والتنمية المغربي ومراجعاتو الفكرية وتحوالتو السياسية وعالقاتو بالنظاـ الحاكـ. 
 تقسيم الدراسة:

 أواًل: مفاىيـ الدراسة
 لمراجعات حزب العدالة والتنمية المحددات الداخمية والخارجيةثانيًا:
 لحزب العدالة والتنميةالتحوالت الفكرية والسياسية المراجعات و ثالثًا: 
 إلى الحكـ موقع المعارضة مفحزب العدالة والتنمية تحوؿ رابعًا: 

 الخاتمة:
 أواًل: مفاهيم الدراسة

 :تعريف مفهوم اإلسالم السياسي -2

و" اإلسالموية "  "political islam"استخدـ عدد مف المحمميف مثؿ " فولر" مصطمحي " اإلسالـ السياسي" 
islamist" يقولو عف كيفية السياسة والمجتمع، وأنو ينبغي أف  ءشي" كمترادفيف حيث يرى أف اإلسالـ جسد مف اإليماف لديو

يحكـ العالـ، ويسعى إلى تنفيذ ىذه الفكرة بطريقة ما. ويوضح أف اإلسالـ ال يعني العنؼ تمقائيًا بؿ يمتد نطاقو مف 
 "ميدي موزافاريوفي نفس السياؽ يرى "1اطية ومف التقميدية إلى   الحداثة.الراديكالية إلى االعتداؿ ومف العنؼ إلى الديمقر 

يتبنى استخداـ  "أوليفييروا"أما 2.يديولوجيةدينيةمعتفسيرشامممإلسالمالذييدفيالنيائييوغزوالعالمبكاللوسائؿأىي" اإلسالموية"أف 
حيث يرى أف ىذه الحركات ىي باألساس تسعى لمسمطة ويبرر استخدامو لمصطمح  "الحركات اإلسالموية"مصطمح 

مي وضرورة تحويؿ المجتمع المسمـ إلى سالالـ السياسي مف تمييز بيف مسمـ وا  ساإلسالموية بما قامت بو حركات اإل
"  يرىسياسي صوت الجنوب" في كتاب "اإلسالـ الو مثمة عمى ذلؾ. الخميني وسيد قطب أ سالمي ولو بالتمرد عميو معتبراً إ
نسوا بورجا" أف مصطمح اإلسالـ السياسي لـ يعد صالحًا كوف الظواىر المرتبطة باإلسالـ أكثر شمولية مف المصطمح. افر 

وقاـ في نفس الكتاب باقتراح تعريؼ محدد لإلسالـ السياسي وىو: االنطالؽ مف المفردات اإلسالمية التي تمجأ ليا الطبقات 
لتي لـ تتأثر بالتحديث والتي تعمؿ مف خالؿ مؤسسات الدولة أو مؤسسات المعارضة عمى تقديـ مشروع االجتماعية ا

سياسي بديؿ لمنقؿ الكامؿ لمتجربة الغربية عمومًا باعتبار أف إسقاط التجربة الغربية يتعارض مع وجية نظر ىذه 
                                                           

1Nassir, Mohamed, Concept and Emergence of Political Islam, accessed at:5December 2017, Available at: 
http://www.worde.org/publications/commentary/countering_violent_extremism/concept-and-emergence-of-political-islam/ 
2Mozaffari,Mehdi, What is Islamism? History and Definition of a Concept, Totalitarian Movements and Political 
Religions,Vol. 8, No. 1, March 2007,p.20. 
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لى أنيـ المسمموف الذيف يتبعوف قراءة ضيقة لمقرآف ناقش أيضًا " فولر" مصطمح "األصولية اإلسالمية" مشيرًا إ1الطبقات.
روا" مصطمح " األصولية الجديدة" لوصفيـ أوليفييوالحديث ويظنوف احتكار الفيـ الصحيح لإلسالـ في المقابؿ استخدـ " 

 2ويقصد بيـ السمفييف.

بدو أنو يجمع بيف وتتسـ التعريفات السابقة بالغموض والخمط بيف أنماط مختمفة لإلسالمييف بشكؿ يجعمو ي
المتناقضات كما أنو نابع مف الرؤية الغربية المادية لمديف التي تفصؿ بيف الديف والحياة، وتحصر دوره في العالقة بيف 
اإلنساف وخالقو كما أف إضافة سياسي لإلسالـ توحي بأف السياسة ليست جزءًا مف اإلسالـ، ثـ أنو ضـ المتطرفيف الذيف 

 لسحب العنؼ عمي جماعات اإلسالـ السياسي كميا. يسعوف لمتغيير بالعنؼ

ومف ناحية أخرى وبالعودة إلى المدارس الفكرية العربية التي ساىمت في تحديد مفيـو اإلسالـ السياسي يالحظ 
ثالث اتجاىات فكرية، يتمثؿ األوؿ في التيار العمماني وىو يتناوؿ ظاىرة اإلسالـ السياسي مف منظور ضيؽ ال يرى فييا 

نو معادي لمديمقراطية بحكـ طبيعتو فكرًا إنسانيًا بؿ يراىا تيارًا ساكنًا عابرًا لم زمف ال يتأثر بالسياؽ االجتماعي والسياسي، وا 
وتكوينو الداخمي، وأنو غير قابؿ لمتطور والتفاعؿ اإليجابي مع العممية الديمقراطية. أما الثاني ويمثمو المدرسة اإلسالمية وقد 

منفرد عف السياؽ اإلنساني، واقتصروا في رؤيتيـ لإلسالـ  رأت أف الواقع السياسي وميراث األمة اإلسالمية الثقافي ىو واقع
السياسي بنظرة التفوؽ والتميز ليـ، ويؤخذ عمييـ نظرتيـ التاريخية أكثر مف نظرتيـ إلى المستقبؿ. أما المدرسة الفكرية 

رى ضرورة التحميؿ مف الثالثة فقد رأت أف التحميؿ األحادي لمظاىرة اإلسالمية وقع في أخطاء عممية ومنيجية وبالتالي ت
أكثر مف زاوية ورأت في الظاىرة اإلسالمية عمى أنيا تجميات لمنص اإلسالمي والخبرة الحضارية اإلسالمية، ولكنيا في 
نفس الوقت تعيش في ظؿ واقع اجتماعي وسياسي حيث رأت أف وجود اإلسالـ السياسي نتيجة لمتاريخ اإلسالمي والبعد 

 3ماعي والسياسي. وبيذا يكوف اإلسالـ السياسي قابؿ لمتطور السياسي والديمقراطي.الثقافي لو والمتغير االجت

 وفي المقابؿ ىناؾ اتجاىات أخرى تعترض عمى مصطمح اإلسالـ السياسي لألسباب اآلتية:

سالـ - اقتصادي، شمولية الديف اإلسالمي لجوانب الحياة السياسية واالقتصادية وغيرىا، بمعنى عدـ وجود إسالـ سياسي وا 
سالـ اجتماعي، فاإلسالـ واحد شامؿ لكؿ جوانب الحياة مفترضيف أف استخداـ مصطمح اإلسالـ السياسي ينفي صفة  وا 

 الشمولية عف اإلسالـ.

صياغة مصطمح اإلسالـ السياسي فييا مغالطة وذلؾ بإضافة "الػ " التعريؼ إلى كممة سياسي وىذا ما يجعؿ الصفة -
 .اإلسالـ بالسياسة يختزؿ أو الموصوؼ أشمؿ بكثير مف أف يحدد في الجانب السياسي شاممة لمموصوؼ عممًا أف

 ىذا المصطمح أساسو غربي ولـ يكف نتاجًا لممجتمع المسمـ.-

                                                           

،جامعة رسالة ماجستيربالؿ محمود محمد الشوبكي، التغيير السياسي مف منظور حركات اإلسالـ السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة "حركة حماس نموذجا"، 1
 .21 -20، صص 2007النجاح الوطنية: كمية الدراسات العميا، 

2 Mohamed Nassir, Concept and Emergence of Political Islam, op.cit 
، حركات اإلسالـ السياسي،  3  .550، ص 2013، جامعة المرقب، العدد الثاني، مجمة العمـو االقتصادية والسياسيةعمي محمد مصطفى دييـو
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ىناؾ مف يرى أف كؿ مف القرآف الكريـ والحديث ال يحوياف أي نص يتحدث عف الحكـ السياسي أو أف فييا ما يشير إلى -
 يظير رفضيـ لممصطمح كونو يرتدي غطاء اإلسالـ دوف وجو حؽ. نظاـ سياسي محدد، بحيث

 تبنى ىذا المصطمح يشير إلى الحكـ بناء عمى الديف يرى فيو البعض استبدادا تحت عباءة الديف.-

بتجاوز مصطمح اإلسالـ السياسي وترى ضرورة ""international crisis groupمجموعة األزمات الدولية  نادت-
 1اإلسالـ الحركي كبديؿ لو فيو أكثر إجرائية وبمقدوره استيعاب الظاىرة اإلسالمية الحركية.استخداـ مصطمح 

 كؿ مف "شادي حميد"،وفي محاولة لمتغمب عمى االعتراضات تجاه مصطمح اإلسالـ السياسي عرض 

اإلسالـ السياسي"  في كتاب "إعادة التفكير في و "ولياـ ماكانتس" الخبيراف األمريكياف البارزاف في ىذا الموضوع
Rethinking Political Islam""  ما يسمياه "إسالميو التيار السائد" في إشارة إلى األحزاب اإلسالمية التي تعمؿ ضمف

حدود السياسات المؤسسية وتكوف مستعدة لمعمؿ داخؿ ىياكؿ الدولة القائمة حتى تمؾ البنى العممانية ظاىريًا. يستثني ىذا 
وة التي تسعى إلى إعادة أسممة المجتمع كما يستثني الجماعات المتطرفة مثؿ تنظيـ القاعدة. لكف التعريؼ حركات الدع

تركيز الكتاب عمى إسالميي التيار السائد لو ما يبرره ألنو عمى الرغـ مف الجماعات اإلرىابية تصنع عناويف األخبار فإف 
كثير في العالـ اإلسالمي بحيث تشكؿ بذلؾ تحديًا أكبر عمى الجماعات األكثر اعتدااًل تتمتع بدعـ أعمؽ وأوسع نطاقًا ب

ذا كانت  المدى الطويؿ لمدوؿ العممانية بجميع أنواعيا. وىي حركات اجتماعية حقيقية ذات أىداؼ ممموسة قصيرة األجؿ وا 
 2تؤيد فكرة الخالفة العالمية فإنيا تعتبرىا حممًا قصيًا بعيد المناؿ.

ماعات اإلسالمية المعتدلة واإلرىابية حيث يرى أف اإلسالـ السياسي ينطبؽ عمى ميؿ نخمة" بيف الجويفصؿ "إ
األحزاب اإلسالمية السائدة والحركات السياسية التي رفضت العنؼ وقامت بعمؿ تحوالت إستراتيجية نحو سياسات أكثر 

 -مف وجية نظر نخمة -السياسي  تشاركية أو ائتالفية مف خالؿ الدعـ والمشاركة في االنتخابات الحرة. مصطمح اإلسالـ
ال يشمؿ الجماعات المتطرفة أو المجموعات اإلرىابية مثؿ تنظيـ الدولة اإلسالمية عمى سبيؿ المثاؿ أو تنظيـ القاعدة أو 
جماعات المعارضة المسمحة في العراؽ وسوريا واليمف وليبيا، كما ال ينطبؽ عمى الجماعات اإلرىابية في أفريقيا مثؿ بوكو 

ـ وحركة الشباب وغيرىما. ومع ذلؾ قاـ صانعي السياسات في الغرب وبعض الدوؿ العربية بمساواة تيار اإلسالـ حرا
مصطمح اإلسالـ السياسي ىو تعبير عف الحركات ف ويرى البعض اآلخر أ3السياسي مع الجماعات اإلرىابية المتطرفة.

والقوى التي تصبو إلى تطبيؽ الشريعة اإلسالمية مستخدمة بذلؾ منيجية العمؿ السياسي القائـ عمى المشاركة السياسية في 
ي الحكـ فكؿ حركة سياسية إسالمية تعتبر المشاركة السياسية منيجًا تدخؿ ضمف ىذا التعريؼ وبالتالي كممة سياسي ف
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ما ىي توصيؼ وتعريؼ لمحركات التي تقبؿ بمفيـو المشاركة  بقدرمصطمح اإلسالـ السياسي ليست توصيفًا لإلسالـ 
 1.السياسية وخوض االنتخابات واالحتكاـ إلى صناديؽ االقتراع

 مفهوم الشرعية السياسية:-0
إلى التخمػػي عنػػو العممػػاء لمػػدعوةعوبة ممػػا دفػػع بعػػض بػػالا الصػػأمػػرًا " Legitimacy"  الشػػرعيةيعػػد تعريػػؼ مفيػػـو 

وعمى الرغـ مف أىمية الشرعية ال يزاؿ المفكروف، والباحثوف في العمـو السياسية منقسميف حػوؿ معناىػا،  ".مثؿ"برجيفػورسكي
ومصادرىا. وقد طرحت عدة اتجاىات لمتعريؼ بمفيـو الشرعية السياسية حيث يمكف التمييػز بػيف ثػالث اتجاىػات:األوؿ ىػو 

القانوني)سػػػيادة القانوف/المشػػػروعية ض أي خضػػػوع السػػػمطات العامػػػة لمقػػػانوف، وااللتػػػزاـ بحػػػدوده، والثػػػاني ىػػػو االتجػػػاه االتجػػػاه 
 –الػػديني )القػػانوف اإلليػػيض، ويلعػػرؼ الشػػرعية بأنيػػا "تنفيػػذ أحكػػاـ الػػديف، واالتجػػاه الثالػػث، واألخيػػر ىػػو االتجػػاه االجتمػػاعي 

البيػة أفػراد المجتمػع لمنظػاـ الحػاكـ وخضػوعيـ لػو طواعيػة العتقػادىـ بأنػو يسػعى السياسي، ومحوره أف الشرعية تعني تقبؿ غ
لتحقيؽ أىداؼ الجماعة، ويعبر عف قيميا، وتوقعاتيا، ويتفؽ مع تصورىا عف السمطة، وممارستيا، لذا يمكػف لمقػانوف والػديف 

فػػات عػػدة قػػدميا كثيػػر مػػف البػػاحثيف وينطػػوي االتجػػاه األخيػػر عمػػى تعري أف يكونػػا مصػػدريف إلضػػفاء الشػػرعية عمػػى النظػػاـ.
السياسييف يأتي فػي مقدمتيـ"ماكسػفيبر"الذي يعػد مػف الػرواد فػي ىػذا المجػاؿ، حيػث نظػر إلػى الشػرعية بوصػفيا صػفة تنسػب 
لنظاـ ما مف قبؿ أولئؾ الخاضعيف لو، فيكوف شرعيًا عند الحد الػذي يشػعر فيػو المواطنػوف أف ذلػؾ النظػاـ صػالح، ويسػتحؽ 

 2.طاعةالتأييد، وال
معالجػػػة  -أي الشػػرعية–مػػارؾ كويكػػاد " أف الشػػرعية ىػػي االعتػػراؼ بػػالحؽ فػػي الحكـ،كمػػا تحػػاوؿ  -ويػػرى "جػػوف

مشكمة سياسية أساسية وىى تبرير الحكـ، والطاعة في وقت واحد. ىذه الظاىرة ذات شقيف تعتمد عمى الحؽ في الحكـ، وما 
العممية ناجحػة عمييػا أف تفػي عمػى األقػؿ بثالثػة شػروط ليػا عالقػة  ينتج عنو مف التزاـ سياسي. ويضيؼ أنو لكي تكوف ىذه

يركػػز "بػػروس جيمػػي" عمػػى ارتبػػاط الشػػرعية بالتأييػػد، والػػدعـ السياسػػي فقػػد تكػػوف و بالموافقػػة، وسػػيادة القػػانوف، والقػػيـ واألعراؼ.
كمػا يػرى أيضػًا أف جػوىر الشرعية ثمػرة لػدعـ سياسػي طويػؿ دائػـ مػف قبػؿ المػواطنيف، أو يكػوف الػدعـ فػي لحظػات حاسػمة. 

الشرعية ىو أف المواطنيف عمى استعداد لقبوؿ القرارات واإلجراءات مف قبؿ النظػاـ حتػى لػو كانػت ال تتوافػؽ مػع التفضػيالت 
وفقػًا لػػ  الػدعـ المنتشػر. ويعتبر ض والدعـ المنتشرعمى أساس األداءدعـ المحدد )الويفرؽ "ايستوف" بيف  الفردية، أو األىداؼ.

مف المواقؼ االيجابية، أو النوايا الحسنة التي تساعد األعضػاء عمػى قبػوؿ، أو التسػامح مػع المخرجػات التػي خزاف يو ايستون
 .أو التأثيرات التي يرونيا سمبية عمى مطالبيـيا، يعارضون

وربما انييار  ،تعاني الحكومة مف مأزؽ تشريعياسية شرط أساسي لمحكـ، و بدونيا وىكذا تعتبر الشرعية السي
وفي نفس الوقت قد تبقى بعض النظـ التي ال تحظى بشعبية عمى قيد الحياة ألنيا تعتبر مشروعة مف قبؿ نخبة صغيرة 

 3مؤثرة.
 

                                                           

جستير، جامعة محمد أسماء قطاؼ تماـ، دور الحركات اإلسالمية في مسار التحوؿ الديمقراطي في البمداف المغاربية. حركة النيضة التونسية نموذجًا، رسالة ما 1
 .21، ص 2013خيضر بسكرة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية. قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية،

، رسالة مد محمد أحمد، المعارضة السياسية في نظاـ الجميورية اإلسالمية اإليرانية. دراسة مقارنة بيف المعارضة اإلصالحية والمعارضة المحافظةمناؿ مح 2
 . 36 -35، صص 2017دكتوراه، جامعة أسيوط: كمية التجارة.قسـ العمـو السياسية، 

 .39، 37المرجع السابؽ، صص  3
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 العالقة بين حركات اإلسالم السياسي وشرعية النظم الحاكمة:-2
 مشروعة أو المحظورة إلى المشروعةخرجت الكثير مف حركات اإلسالـ السياسي بعد الربيع العربي مف حيز الال 

وتحولت مف كونيا تعمؿ مف خارج النظاـ إلى العمؿ كجزء مف النظاـ/ أو شريؾ في الحكـ ويشتمؿ ذلؾ عمى عدد مف 
 النقاط الميمة:

مقػدمتيا واحتراـ حقوقيػا، وفػي يشمؿ االعتراؼ بحؽ حركات اإلسالـ السياسي في المعارضة  االعتراؼ المتبادؿ بالشرعية:-
 مف ناحية، وبحؽ الحكومة في أف تحكـ مف ناحية أخرى. حقيا في التداوؿ عمى السمطة عند حصوليا عمى أكثرية نيابية

يعتبر االتفاؽ عمى قواعد تأسيس النظاـ وقواعد إسناد السمطة وممارستيا مف األمور  :االتفاؽ حوؿ قواعد المعبة السياسية-
نظمة الديمقراطية األمر الذي يدعـ مف شرعية النظاـ حيث يمنع آية احتماالت لمصراع المسمـ بيا وىو ما يتوفر في األ

التوصؿ لالتفاؽ  حوؿ أساسيات الحكـ ويحصر الخالفات في مستوى أقؿ حيث صنع السياسات وتنفيذىا والرقابة عمييا.
قرار الدسات ير في مرحمة ما بعد ثورات سبقو صراعات وضغوطات حوؿ صياغة ىذه القواعد مف خالؿ عممية صياغة وا 

 الربيع العربي. 
عمػى المشػاركة السياسػية واالعتػراؼ بنتػائج االنتخابػات: قػد تكػوف المشػاركة فػي التصػويت أحزاب اإلسالـ السياسػي حرص -

المشػػاركة فػػي و فػػي االنتخابػػات أو الترشػػح فييػػا وتػػولي منصػػب سياسػػي والسػػعي إليػػو واالشػػتراؾ فػػي صػػنع القػػرار السياسػػي. 
خاصػة مػع  ية االنتخابية تعد الوسيمة الديمقراطية األكثر قبواًل إلسناد السمطة، فيي تضػفي الشػرعية عمػى النظػاـ الحػاكـالعمم

 وحكـ األغمبية مع حماية حقوؽ األقمية. ،احتراـ نتائجيا
والنظاـ. كما أف يحركات اإلسالـ السياستمسؾ بالعمؿ السممي:إف اقتراف السممية بكؿ األفعاؿ السياسية يشرعف كؿ مف ال-

المسمحة ويضمف السمـ اإلسالمية نبذ العنؼ مف قبؿ الطرفيف والحد مف القوة القسرية يساىـ في الحد مف المعارضة 
 واالستقرار المجتمعي ومصالح الوطف بشكؿ عاـ.

 ،العممية االنتخابية الستالـ السمطة يعني اعترافًا منيا بسالمة حركات اإلسالـ السياسيالسمميةطرح البديؿ: إف جاىزية -
وشفافية ونزاىة المؤسسات السياسية المسئولة. وتعني جاىزيتيا امتالؾ رؤية وبرنامج عمؿ مف  ،والثقة في النظاـ القائـ

 وشرعية تجعميا مؤىمة لحمؿ عبء استالـ الحكـ .  بديمة قادرة أف تحكـ فعميًا، وكوادر ، المتوقع قدرتيا عمى تنفيذه
يعتنقيا كؿ أطراؼ العممية السياسية عمى  المساءلةالتعددية والمشاركة و سياسية ديمقراطية تؤكد عمى  أىمية وجود ثقافة-

 السواء.
 :حزب العدالة والتنميةوتحوالت المحددات الداخمية والخارجية لمراجعات ثانيًا:

مع اختالؼ  يالمغرب حزب العدالة والتنمية تحوالتو مراجعات تعددت العوامؿ المؤثرة الداخمية والخارجية عمى 
 الوزف النسبي لتأثير كؿ منيا.

                                                           

 فرؽ بيف الشرعية والمشروعية/ الشرعية القانونية/ الشرعية الدستورية : تعد المشروعية أحد مصادر الشرعية لخمؽ اإلحساس بضرورة طاعة مف المناسب توضيح ال
ـ تفعؿ، ويكوف ىناؾ عد ما لالنظاـ، وىي تعني سيادة القانوف حيث يخضع النظاـ بجميع مؤسساتو، وأفراده لمقواعد الدستورية، والقانونية . ولكف ال قيمة ليذه القوا

مف األنماط تمثؿ  مصداقية لشاغؿ السمطة باحترامو لمقانوف قبؿ المواطنيف. لذلؾ تعد الشرعية مفيوما أوسع مف المشروعية فيي تشمؿ في إطارىا العاـ لكثير
تكوف أحد المصادر ولكف كمما تقدمت الدولة، والنظاـ  المشروعية إحداىا ، كذلؾ في الغالب واألعـ تتجاور المشروعية مع مصادر أخرى لمشرعية فيي ال تتعدى أف

أف كثيرًا مف  نحو الديمقراطية كمما ازداد االعتماد عمى المشروعية والعكس حيث االعتماد عمى المشروعية يزيد مف شرعية النظاـ. ومع ذلؾ يمكف مالحظة
ومف ناحية أخرى يتأكد مدى مصداقية ىذه الحكومة أماـ المواطنيف وأف تمثيميا ليـ تمثيؿ الدساتير، والقوانيف غير شرعية أي ال تحوز عمى رضا، وقبوؿ المواطنيف. 

 حقيقي مف خالؿ احتراـ القانوف مما يخوؿ ليا حؽ اإللزاـ، وحؽ استعماؿ وسائؿ اإلكراه.
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 خصائص حركات اإلسالـ السياسي في المغرب: -1
ليا تأثيرات  خصائصالمغربي خاصة بعدة بشكؿ عاـ وحزب العدالة والتنمية تتمتع حركات اإلسالـ السياسي في المغرب 

 أىميا ما يمي: لمحزب ومفالفكرية والسياسية مباشرة في المراجعات 
وأف تكوف طرفًا مف بيف  ،المرونة وتقبؿ متغيرات الواقع وتحوالتو فيذه الحركات قررت أف تعمؿ ضمف المجتمع القائـ-

أطراؼ آخريف معنييف بوقائع ىذا المجتمع ومشكالتو. ومف ىنا تتضح خاصية أخرى لمحركات اإلسالمية في دوؿ المغرب 
لمقصود ىنا التخمي عف التعامؿ المعياري مع التراث واإلقالع عف تقميده العربي عامة وىي محاوالتيا التكيؼ مع الواقع، وا

وىو ما جعميا 1تقميدًا كميًا، وعف قاعدة االلتزاـ بو مف دوف تمحيص وال نقد، وقبوؿ حؽ االختالؼ فيما يجوز فيو االختالؼ.
لسابقة محاولة أال تقع في األخطاء تقرر أف تعمؿ مف داخؿ النظاـ فيي قد أخذت العبرة مف تجارب الحركات اإلسالمية ا

نفسيا التي وقعت فييا. وىو ما جعؿ اإلسالميوف المغاربة واعوف بضرورة التغيير التدريجي ومراعاة الضغوط الوطنية 
وعميو فقد وجيت نظرىا تجاه القضايا العامة الفكرية والسياسية واالقتصادية 2والدولية ومراعاة حدود قدراتيـ الحركية.

وفي ىذا 3اعية بعد أف كانت اىتماماتيا مقتصرة عمى الجوانب الثقافية واألخالقية وفي قضايا الحكـ ومؤسساتو.واالجتم
في المغرب "  آمنا أف بعدنا عف كثير مف القضايا في ض التوحيد واإلصالح  )رئيس سابؽ لحركةالسياؽ ذكر أحمد الريسوني

ليس صوابًا وليس دقيقًا وليس منصفًا فقررنا وسمكنا اآلف مسمؾ  حكماً المجتمع والدولة وفي السياسة يجعؿ حكمنا عمييا 
التغيير ممكنًا بتحدي الواقع ورفضو  االقتراب ما أمكف واالنخراط ما أمكف في جميع مكونات المجتمع. كما قاؿ "ليس دائماً 
غالؽ الباب دونو فنحف واقعيوف نتعامؿ مع واقعنا بالتدريج نتفاىـ  مع المسئوليف نتفاىـ مع السياسييف والتشطيب عميو وا 

 4وطبعًا يحتاج ىذا إلى زمف طويؿ".
بميميـ إلى الديمقراطية )الحركة األـ لحزب العدالة والتنميةض تميز اإلسالميوف المغاربة وخاصة حركة التوحيد واإلصالح -

واستمرت بشكؿ  ،الحسف الثانيالممؾ وذلؾ بتأثير مف سياسة االنفتاح التي أطمقيا النظاـ في أواخر عيد  ،والعمؿ السممي
نممس ىذا االنفتاح والنزعة  .محمد السادس، فكؿ الحركات تؤكد عمى ضرورة احتراـ النيج الديمقراطيالممؾ أفضؿ في عيد 

أحمد الريسوني:" الديمقراطية ىي صيا تنفيذية عنيا الديمقراطية بشكؿ جمي عند حركة التوحيد واإلصالح والتي يقوؿ 
  5".نظيمية لمبدأ الشورىوأشكاؿ ت

إقداـ بعض الحركات اإلسالمية عمى التخمي عف العنواف اإلسالمي وحذفو مف اسـ الحركة لمبررات سياسية وتقدير إف -
بأنيا تحتكر اإلسالـ ليا وتزج الديف في  حركات اإلسالـ السياسيولتفويت ما يقاؿ عف  ،المصمحة الظرفية تقتضي ذلؾ

 6المعترؾ السياسي.
 العوامؿ السياسية والدستورية:-2

                                                           

ظؿ التحوالت الديمقراطية، عماف: دار الجناف لمنشر الجزائر. دورىا السياسي في  -تونس -نغـ محمد صالح، الحركات اإلسالمية في المغرب العربي. المغرب 1
 . 168، ص 2010والتوزيع، 

 ،عمى الرابط التالي:2017/ 12/ 22محمد معاش، خصائص الحركات اإلسالمية المغربية، تاريخ الوصوؿ:  2
https://www.hespress.com/opinions/368853.html 

 . 169الجزائر. دورىا السياسي في ظؿ التحوالت الديمقراطية، مرجع سابؽ، ص . -تونس -العربي. المغربنغـ محمد صالح، الحركات اإلسالمية في المغرب  3
 . 171المرجع السابؽ، ص 4
 محمد معاش، خصائص الحركات اإلسالمية المغربية، مرجع سابؽ 5
 . 172ص  مرجع سابؽ،الجزائر. دورىا السياسي في ظؿ التحوالت الديمقراطية،  -تونس -نغـ محمد صالح، الحركات اإلسالمية في المغرب العربي. المغرب 6
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والتغيير النفتاح السياسي وىامش التحوالت الديمقراطية لمسياؽ السياسي والدستوري في المغرب سواء اكاف 
بشكؿ عاـ وحزب العدالة والتنمية حركات اإلسالـ السياسي  وضعيةأعقاب الربيع العربي أثره عمى  خاصة فيالدستوري 

كأحد أطراؼ العممية السياسية خاصة في االستحقاقات االنتخابية المتعاقبة في  يفرض نفسوبشكؿ خاص حيثاستطاع أف 
 صاحب ىذه التحوالت السياسية والدستورية مراجعات فكرية وسياسية مرت بمراحؿ ومحطات متعددة. سبؽ و المغرب.

بالجمع بيف ما ىو تقميدي  حيث يتسـنظاـ الحكـ  ومف أىـ متغيرات البيئة السياسية المغربية خصوصية ومكانة
وشرعية سياسية عمى رأس النظاـ بما يممكو مف مكانة وبيف ما ىو سياسي وما ىو ديني ويأتي فيو الممؾ وما ىو عقالني 

ومف ناحية أخرى .وىو أمير المؤمنيف فيو ممؾ يممؾ ويحكـ دينية وتاريخية ودستورية وصالحيات تجعمو حكـ فوؽ السمطات
بؿ تمثؿ حالة دولة مستقرة بكامؿ وليبيا ومصر واليمف وسوريا شعبية كما ىو الحاؿ في تونسغربية ثورة لـ تعرؼ الحالة الم

إجراء بعض اإلصالحات وليس إلى كانت تيدؼ التي والمظاىرات شيدت بعض االحتجاجات فقط مؤسساتيا وشرعيتيا 
 إسقاط النظاـ.

لـ يواجو ممؾ المغرب التيديدات الوجودية التي واجيت الحكاـ السمطوييف اآلخريف في الدوؿ التي شيدت ثورات 
ولكنو ظؿ صامدًا أماـ االحتجاجات التي واجييا باإلصالحات الدستورية حتى مع حصوؿ حزب العدالة والتنمية عمى 

يتعامؿ مع مختمؼ أف اختار الممؾ فقد 1أفريقيا.منصب أوؿ رئيس حكومة إسالمي في منطقة الشرؽ الوسط وشماؿ 
سيما غداة الربيع العربي. والواقع أف نظامو لطالما أتاح لألحزاب السياسية العمؿ بحرية في البالد والالالعبيف السياسييف 

.وقد دمج النظاـ المعارضة  نسبية معتمداً  في مييف ومنيا اإلسالفي الوقت نفسو نيج العصا والجزرة الحتواء الخصـو
إف الطريقة التي مارست بيا الممكية سمطتيا والسماح 2المؤسسات السياسية في حيف مارس معيا بعض القمع الميف.

بالمشاركة السياسية اإلسالمية ضمف خطوط معينة غالبًا ما تقيد سمطة الحزب واإلسالمييف ولكف مف المفارقات أيضًا أنيا 
 3تساعد عمى ضماف بقائيـ. 

 ثورات الربيع العربي:اشتعاؿ -3
مف الدوؿ العربية وما وصاحبيا مف تطورات  البعضتمدد ثورات الربيع العربي مف تونس إلى مصر ثـ  أدى

اء الشارع إلى تسريع خطوات اإلصالح في المغرب الحتو  وتحوالت سياسية سقط خالليا حكاـ تونس ومصر وليبيا واليمف
فبراير. وىي حركة شبابية  20ما يعرؼ باسـ حركة  ياقادتصورة احتجاجاتالمغربي  أخذ تأثر الشارع. والحيمولة دوف انفجاره
مدينة وبمدة  54في احتجاجات شممت مئات اآلالؼ مف الشباب المغربي في  2011فبراير  20خرجت ألوؿ مرة في 

ديف بصورة عفوية دوف تعبئة نقابية وال حزبية رافعيف الفتات تطالب بالكرامة والعدالة االجتماعية والحرية والديمقراطية ومرد
شعارات تنادي بمحاسبة المفسديف ووقؼ استغالؿ النفوذ ونيب ثروات البالد. وشممت المطالب استقالؿ القضاء وحرية 

جراء انتخابات نزيية ووضع دستور جديد. وفي التاسع مف مارس  قامة ممكية برلمانية وا  جاء رد الممؾ  2011اإلعالـ وا 
جاجات الشعبية فأعمف عف حزمة إصالحات اجتماعية وأطمؽ عممية عمى االحت -أي بعد أقؿ مف شير –محمد السادس 

                                                           

1Spiegel, Avi, Succeeding by surviving: Examining the durability of political Islam in Morocco,Prooject on U.S Relations with 
the Islamic World at Brookings, August 2015,p.1, accessed at:5  /12/ 2017, Available at: 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Morocco_Spiegel-FINALE.pdf 

 ، عمى الرابط التالي:2018/ 1/1، تاريخ الوصوؿ: 2015/ 23/3محمد مصباح، إسالميو الممؾ: التجربة المغربية، مركز كارنيجي لمشرؽ األوسط، 2
http://carnegie-mec.org/2015/03/23/ar-pub-59455 
3Spiegel, Avi, Succeeding by surviving: Examining the durability of political Islam in Morocco,op.cit. 
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صياغة دستور جديد قمص مف سمطاتو لصالح رئيس الحكومة والبرلماف، تمتيا انتخابات جديدة نزيية أفرزت برلمانًا جديدًا 
مف موجات الغضب  كبيراً  قدراً  مما ساىـ في امتصاص20121مف يناير  ده حزب العدالة والتنمية ابتداءوائتالفًا حكوميًا قا
 المطالبة بالتغيير.

خطابًا إصالحيًا جديدًا. ومف خالؿ أف تتبنى المؤسسة الممكية عمى فرضت التحوالت السياسية بعد الربيع العربي 
اإلصالح الدستوري بما تضمنتو نصوصو مف حدود لمسمطة الممكية ومف إشراؾ لجميع الفاعميف السياسييف واالجتماعييف 

الحياة السياسية المغربية بدا المغرب وكأنو قد استوعب المحظة التاريخية مف أجؿ دخوؿ مرحمة التحوؿ الديمقراطي غير في 
 2أف المؤسسة الممكية نجحت في الحفاظ عمى التوازنات التي كانت قائمة أصاًل في جميع الدساتير السابقة.

وحمفاؤه في ىو أثناء اضطرابات الربيع العربي حيث أجرى  ومف جانب حزب العدالة والتنمية فقد تجمت مرونتو
المجتمع المدني حساباتيـ السياسية وقرروا عدـ المشاركة في االحتجاجات بغية تفادي ما سموه نتائج غير مؤكدة وغير 

افقة مرغوب فييا. ىذه الخطوة عكست قناعة لدى الحزب أف أي تحوؿ سياسي في المغرب ال يمكف أف يحصؿ مف دوف مو 
 3الممكية.

 الخصوصية الثقافية واالجتماعية:-4
فمممغرب إمكانات ترسخت لديو كنتيجة ،التعددية واالختالؼو الثقافي واالجتماعي  التنوعتميز المغرب بخصوصية ي

ميزىا الوعي بمزايا القبوؿ باآلخر واالجتياد في فيمو وتفيمو.  وتركيبة اجتماعيةلمكيفية التي تكوف بيا كوجداف وكحضارة 
. يتفيـ االختالؼ والتعدد ويستوعبيما فيو بمد ارتكز استمراره عمى التسامح منفتح عمى مختمؼ روافد الفكر البشري

كثر مرونة مية أالقوى السياسية اإلسالمما جعؿ 4.كمرتكزات لمتطور والتقدـ الذي ىو أخذ وعطاء عبر األجياؿ والحدود
ىناؾ توافؽ بيف الفرد والمجتمع والدولة عمى مدى حيث و تقوقع عمى الذات دوف تشنج أعمى قواعد المعبة السياسية  وانفتاحاً 

 مراحؿ التاريخ المختمفة.
 :لحزب العدالة والتنمية المغربيثالثًا: المراجعات الفكرية والسياسية 
الربيع العربي ولكف يمكف اضطرابات مع لـ تبدأ أف المراجعات والتحوالت الفكرية إلى ينبغي اإلشارة في البداية 

تدور و .1998بشكؿ عاـ وتحديدًا منذ نشأة الحزب عاـ منذ نشأة الحركات اإلسالمية في المغرب العربيبدأت  القوؿ أنيا
، ياسة/ العالقة بيف الديف والدولةوالسالعالقة بيف الديف عدة قضايا رئيسية أىميا: ىذه المراجعات بشكؿ رئيسي حوؿ 

 الموقؼ مف شرعية النظاـ.و الموقؼ مف الدولة المدنية، و الموقؼ مف الديمقراطية، و 
يرى الحزب أف العالقة األوفؽ بيف الديف والسياسة ليست الفصؿ المطمؽ بيف المجاليف وال عالقة التماىي المطمؽ 

ة بشرية نسبية قابمة لمصواب والخطأ. فإف الديف حاضر في السياسة كمبادئ عمى اعتبار أف الممارسة السياسية ىي ممارس
موجية وروح دافعة وقوة جامعة لألمة. ويرفض اإلسالـ إضفاء القداسة عمى الممارسة السياسية. إف الحزب تبنى مبكرًا 

                                                           

 ، عمى الرابط التالي:2017/ 23/12؟، موقع بي بي سي، تاريخ الوصوؿ: فبراير أىدافيا بعد ست سنوات عمى انطالقيا 20ىؿ حققت حركة 1
http://www.bbc.com/arabic/39039803 

لعمـو السياسية يوسؼ شويحة، دور المؤسسة الممكية في النظاـ السياسي المغربي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر: كمية العمـو السياسية واإلعالـ. قسـ ا 2
 .98، ص 2012ية، والعالقات الدول

 محمد مصباح، إسالميو الممؾ: التجربة المغربية، مرجع سابؽ3
 ، عمى الرابط التالي:2018/ 2/1فتح اهلل ولعمو، التعددية والتنوع واالختالؼ.. جدليا اليوية المغربية، تاريخ الوصوؿ،  4

https://www.maghress.com/alittihad/150598 
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نساف والدولة المدنية ودولة الحؽ خطابًا مدنيًا يستدعي أساسًا المصطمحات الحديثة مثؿ التعددية والديمقراطية وحقوؽ اإل
والقانوف والمواطنة والتداوؿ السممي لمسمطة مع اإلصرار عمى أف فيمو لممرجعية اإلسالمية يجعميا تستوعب ىذه 

 1المصطمحات الحديثة.
عالقة ونخص ىنا طرح سعد الديف العثماني المفكر والسياسي والقيادي في الحزب حوؿ الالعالقة بيف الديف والسياسة: -1

وىو يبيف ىنا األصوؿ في وضعية السياسة بالنسبة لمشريعة ثـ مقتضيات بيف الديف والسياسة كمثاؿ ألىـ مراجعات الحزب. 
 تطبيؽ وفيـ ىذه األصوؿ وذلؾ كما يمي:

 :األصوؿ-أ

تدخؿ صراحة في ما السياسة مف أمور الدنيا: وترتبط السياسة بمصالح النفس والعقؿ والنسؿ والماؿ لمفرد والجماعة فإنيا -
اصطمح عميو الشاطبي بالعادات والمعامالت وىما متمايزاف عف العبادات الراجعة إلى حفظ الديف. والعاديات ) العادات 
والمعامالتض ىي ما ينتظـ كؿ الجوانب التدبيرية لحياة المجتمع سواء في مجاؿ بناء السمطة وشرعيتيا في المجتمع أو 

 ت حياة المجتمع ومعامالتو أو بناء مؤسساتو وتدبيرىا أو في مجاؿ السياسة الخارجية.السياسة الداخمية أو مجاال

السياسة مجاؿ مفوض لالجتياد البشري: إف تمييز الممارسة السياسية عف مجاؿ العبادات واعتبارىا ممارسة مدنية ال -
يحدد الكتاب والسنة شكؿ نظاـ الحكـض  ممارسة دينية تجعؿ السياسة داخمة في منطقة مفوضة لالجتياد البشري )حيث لـ

يبدع فييا. ليس مف الضروري في المجاؿ السياسي أف نبحث عف سند شرعي مف النصوص ألي إجراء جديد بؿ الذي 
عميو ) أي المعترضض أف يبحث عف الدليؿ الشرعي الذي يمنع مف اإلجراء. ألف األصؿ في المعامالت اإلباحة حتى يرد 

 شرع.  الحظر والمنع مف ال

األصؿ في السياسة الحكـ والمقاصد: إذا كانت السياسة مفوضة لالجتياد البشري فيذا ال يعني كونيا خالية مف أي قيد -
شرعي. فيناؾ الواجبات الدينية والمحرمات الدينية التي يمتـز السياسي بيا تدينًا وىناؾ المبادئ والمقاصد التي تؤطر حركتو 

سة. وىذا ما أطمؽ عميو بعض العمماء السياسة الشرعية. وىـ يربطوف السياسة بمعايير المصمحة الفكرية والعممية في السيا
والمنفعة والعدؿ. وىي بيذا تؤسس لفيـ واسع يخرج أمور السياسة عف المجاؿ التعبدي إلى المجاؿ العادي وىو الذي يمكف 

 الـ. االصطالح عميو بمدنية السياسة ومدنية الممارسة السياسية في اإلس

تصرفات الرسوؿ السياسية دنيوية اجتيادية:الكثير مف الدالئؿ والوقائع تشير إلى أف الرسوؿ )صض قد أسس في المدينة -
بعد اليجرة نظامًا سياسيًا ومارس عمميًا المسئولية السياسية واتخذ القرارات في مختمؼ المجاالت التي تقتضييا تمؾ 

ؾ بوصفو مبمغًا عف اهلل لألحكاـ الشرعية والدينية ولكف بوصفو "وليًا لألمر" ومسئواًل المسئولية. لكنو )صض لـ يكف يفعؿ ذل
 2سياسيًا يتخذ القرارات بالنظر لممصمحة المراد تحقيقيا. 

                                                           

 ، عمى الرابط التالي:2017/ 31/12مدنية الدولة عند اإلسالمييف المغاربة، موقع مغرس، تاريخ الوصوؿ:  1
https://www.maghress.com/attajdid/67356 

 ي:، عمى الرابط التال2017/ 12/12، تاريخ الوصوؿ: 8-1سعد الديف العثماني، الدولة اإلسالمية: المفيـو واإلمكاف، موقع تنوع، صص  2
http://www.tanaowa.com/wp-content/uploads/2014/11/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 
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األصوؿ السابقة ىي التي تبني عمييا في رأي العثماني المقاربة الشرعية لمسياسة مف حيث 1مقتضيات األصوؿ األربعة:-
 يث التطبيؽ وليا عدة مقتضيات مؤثرة عمى تصور الدولة إسالميًا مف أىميا:التصور ومف ح

التمييز بيف األمة السياسية واألمة الدينية: تجمع أمة الديف بيف أفرادىا رابطة األخوة العقدية واإليمانية وتتكوف أمة -
مفة. وقد صرحت بيذا التمييز وثيقة السياسة مف أشخاص يجمعيـ وطف سياسي واحد، ولو كانوا ذوي عقائد وانتماءات مخت

المدينة المنورة التي كتبيا الرسوؿ )صض أوؿ مقدمو إلى المدينة. وىي تنظـ العالقات داخؿ المدينة بيف المسمميف وبينيـ 
وبيف المجموعات األخرى وخصوصًا الييود. وليس ىناؾ ما يدؿ عمى أف الصحيفة صدرت عف وحي بؿ الراجح أنيا 

مبني عمى حاجات ظرفية بوصؼ النبي رئيسًا لمدولة لكنيا في توجياتو العامة تعكس المبادئ  صدرت عف اجتياد
 اإلسالمية العميا ويمكف أف نستنتج مف ذلؾ أمريف:

إف الرسوؿ كاف بوصؼ الرسالة اإلسالمية يجادؿ غير المسمميف ويدعوىـ لإلسالـ لكنو بوصفو رئيسًا لمدولة كاف يعامميـ -
بالتحالؼ أو التعاوف أو االتفاؽ لمدفاع عف األرض المشتركة وىذا يبيف التمييز بيف مقاميو: الشرعي الديني سياسيًا 

ف كاف اإلسالـ مف حيث العمـو يجمع بيف األمريف.  والسياسي وا 

بالضرورة  إف األمة اإلسالمية ذات رابطة دينية ليست بالضرورة ذات رابطة سياسية، فالمسمموف في مختمؼ الدوؿ ينتموف-
إلى أمة إسالمية واحدة عابرة لمحدود الرابطة بيف أفرادىا دينية لكنيـ ينتموف إلى أمـ سياسية أو دوؿ مختمفة. والجماعة 
السياسية أو األمة السياسية تضـ كؿ األشخاص الموجوديف عمى أرضيا عمى اختالؼ دياناتيـ وتتحدد جغرافيًا وسكانيًا 

 " الرابطة بينيـ سياسية يشكموف الدولة التي تنظـ شئونيـ.وسياسيًا وأفرادىا "مواطنوف

التمييز بيف السياسة وبيف مرجعية النظاـ القانوني: في الدولة المدنية الشعب ىو مصدر السمطات وكذلؾ في النصوص -
شرعيتو مف قوة اإلسالمية. كما أف اإلسالـ ينزع كؿ عصمة عف ممارسات الحكاـ وقراراتيـ والحاكـ في اإلسالـ ال يستمد 

غيبية، بؿ مف األمة التي اختارتو وكياًل عنيا بمحض إرادتيا وىو مسئوؿ أماميا. أما عف طبيعة النظاـ القانوني أو 
مرجعيتو، فاألمة ىي مصدر السمطة في الدولة المدنية وىي صاحبة السمطة التشريعية مف خالؿ ممثمييا، ومف المفترض 

القيـ في المجتمع وعف توجيات أغمبية أفراده الفكرية والسياسية تمقائيًا. انطالقًا مف ذلؾ  أف يعبر ىؤالء الممثموف عف نظاـ
يمكف الحديث عف مسألة مرجعية القوانيف في مجتمع مسمـ، فممثمو األمة ىـ ضمانة االلتزاـ بقيـ الديف وثوابتو. وكوف 

 اآللية الديمقراطية إلى قوانيف مدنية.القوانيف تستند إلى المرجعية اإلسالمية ال يمنع مف تحوليا بفعؿ 

التمييز بيف التشريع القانوني بمفيومو المعاصر والتشريع الديني: إف التشريع الديني ىو التحميؿ والتحريـ وتشريع ما يعبد -
تمع . وال اهلل بو، فيو إلى اهلل سبحانو وتعالى. أما التشريعي القانوني الدنيوي فيو مف صالحية الجيات المختصة في المج

 شؾ أف المسمـ يسعى إلى االنسجاـ بيف التشريعيف بالحوار واإلقناع والوسائؿ الديمقراطية.
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التمييز بيف المبادئ السياسية في اإلسالـ وأشكاؿ تطبيقاتيا عبر التاريخ: إف التعامؿ مع تطورات الفكر السياسي في -
لسياسي في اإلسالـ وصفة جاىزة ال تتطمب إال الفيـ والتطبيؽ التاريخ اإلسالمي بمنيج مغاير يؤدي إلى اعتبار النظاـ ا

بغض النظر عف تحوالت الواقع وتطورات المعرفة اإلنسانية. لقد ىيمنت التجربة التاريخية لممسمميف عمى التصور السياسي 
سياسي. إف الواجب في كؿ لمعديد مف العمماء والكتاب المعاصريف باعتبارىا ثوابت عمييا يبنى أي تطوير لواقع المسمميف ال

مرحمة مف مراحؿ تطور االجتماع السياسي أف نقـو بمثؿ ما قاـ بو األسالؼ مف االجتياد واالبتكار لالستجابة لحاجات 
 مجتمعاتيـ وتطورىا واالستفادة مف التجربة اإلنسانية والتفاعؿ معيا وليس الجمود عمى المسميات والنظـ التي أبدعوىا. 

 الديمقراطية والدولة المدنية وشرعية الحكم::ضاياموقف الحزب من ق -2
 موقؼ حزب العدالة والتنمية مف قضية الديمقراطية:  - أ

يرى حزب العدالة والتنمية أف الديمقراطية الغربية ليست نموذجًا ليـ وبخاصة جانبيا الفمسفي المتعمؽ بالقيـ 
صيا وأشكاؿ مدروسة لممارسة الشورى، أي الرجوع إلى األمة الفمسفية المادية الميبرالية، فالديمقراطية عندىـ تتحوؿ إلى 

قرار سيادتيا في إطار ال يتعارض مع األحكاـ الشرعية عمى أساس مناىضة كؿ أشكاؿ الديكتاتورية واالستئثار بالسمطة  وا 
عددية الحزبية والعمؿ عمى إقرار الحقوؽ والحريات العامة، وىي منضبطة بالمرجعية اإلسالمية، إضافة إلى احتراـ الت

وتداوؿ السمطة في إطار احتراـ المقومات الدينية لمشعب المغربي. تأسيسًا عمى ما تقدـ فإف حزب العدالة والتنمية يرى أنو 
ال تعارض بيف الديمقراطية واإلسالـ وال تنافي بينيما بؿ تتماثؿ وتتقاطع معو ويقوؿ "الريسوني" في ىذا الصدد "بما أف 

يا ديف وليست ضد أي ديف فإف تطبيقيا بوسط إسالمي يصبح أفضؿ تعبير عف إسالميتو" وىكذا يميؿ الديمقراطية ليس ل
الحزب إلى القوؿ إف الديمقراطية والشورى وجياف لعممة واحدة تختمؼ باختالؼ السياقات الحضارية والثقافية وبتنوع المفاىيـ 

 ،وتعزيز الخيار الديمقراطي ،ة إلى دعـ دولة الحؽ والقانوفالمستعممة. كما يسعى الحزب انطالقًا مف مرجعيتو اإلسالمي
إضافة إلى تنمية الديمقراطية التشاركية ثـ  ،وترسيخ الثقافة الديمقراطية وثقافة الوسطية واالعتداؿ والمسئولية وااللتزاـ

غـ مف أنيا خرجت مف اإلسياـ في بناء مغرب ديمقراطي مزدىر ومتكافؿ. وىكذا فالحزب ال يرفض الديمقراطية عمى الر 
غنائيا بالروح اإلسالمية إذ يعتبر الحزب أف تحقيؽ نيضة الدولة وتأميف  رحـ المنظومة الغربية بؿ يدعو إلى تبنييا وا 
االنتقاؿ الديمقراطي السميـ يبقياف رىنًا بإعالف التوجو الديمقراطي مف خالؿ إقرار سيادة الشعب وتكريس تعددية حزبية 

ناخ السياسي الذي يسيؿ عممية التداوؿ عمى السمطة في إطار تكافؤ فرص المنافسة بيف الجميع ويييئ حقيقية وتوفير الم
 1شروط المشاركة الشعبية والوطنية الواسعة.

 موقؼ حزب العدالة والتنمية مف قضية الدولة المدنية:-ب
دالة والتنمية اإلطار العاـ الذي تمثؿ وثيقة "الرؤية السياسية" لحركة التوحيد واإلصالح الحركة األـ لحزب الع

مف الطابع المدني لمدولة حيث تجسد وثيقتيا "مذكرة اإلصالح الدستوري" التجسيد العممي والحزب يوضح موقؼ الحركة 
سالميتيا تمؾ  المعادلة ليذه الرؤية. تقدـ الوثيقة إطارًا نظريًا يمثؿ المعادلة التي اختارتيا الحركة لمجمع بيف مدنية الدولة وا 

ومقتضيات الديمقراطية والتي تسعى إلى صيانة كرامة  ،التي تقـو عمى تعميؽ الدمج اإليجابي بيف مبادئ اإلسالـ في الحكـ
دنية والسعي لتحقيؽ ما يخدـ مصمحتو وينيض بحضارتو وتفضي إلى بناء دولة الحؽ والقانوف بوصفيا دولة م ،اإلنساف
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صدر السمطة يكوف ىو الشعب حيث ترتبط فييا ممارسة السمطة بالمسئولية والمحاسبة كوف مديمقراطية بمرجعية إسالمية ي
عمى أساس تعاقد سياسي يضمف الكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية، ويتحقؽ فييا استقالؿ سمطة القضاء، واالرتقاء 

طالؽ الحريات. فالحركة بحسب ىذا المفيـو تنظر إلى ا لدولة عمى أساس أنيا دولة مدنية بمنظومة حقوؽ اإلنساف، وا 
بمرجعية إسالمية تحتؿ فييا ىذه المرجعية مكانتيا األساسية بحكـ أف اإلسالـ يمثؿ الثابت الرئيسي لممجتمع والدولة في 

 1المغرب.
 الحزب وشرعية نظاـ الحكـ: -ج

عمؿ  فقداداتيا ومواقفيا تدعـ األحزاب السياسية بال استثناء المؤسسة الممكية، ويبرز ذلؾ بجالء في خطاب قي
حزب العدالة والتنمية خالؿ تاريخو عمى بناء تحالؼ مع المؤسسة الممكية كوف ىذا التحالؼ سيزيد مف فرص نجاحو في 
السمطة وبخاصة في ظؿ التراجع الكبير لإلسالمييف في البمداف المجاورة بعد الحراؾ العربي. ومف المعمـو أف حزب العدالة 

خطابًا سياسيًا يمزج بيف األبعاد التاريخية والدينية في رؤيتو لطبيعة العالقة مع الممؾ. يقدـ العدالة والتنمية والتنمية يتبنى 
نفسو ومف خالؿ وثائقو التنظيمية بأنو حزب سياسي يسعى انطالقًا مف المرجعية اإلسالمية، وفي إطار الممكية الدستورية 

في بناء مغرب حديث ديمقراطي ولعؿ ما يؤكد ىذا مقولة " ال نجاح إال مع الممؾ القائمة عمى إمارة المؤمنيف إلى اإلسياـ 
ولف ننخرط في منطؽ التنازع مع الممؾ"، وأيضًا التركيز المستمر عمى عناصر مثؿ اإلسالـ والبيعة الشرعية، والعالقة مع 

مكية سواء قبؿ توليو رئاسة الحكومة أو الممؾ. كؿ ىذا يمخص المقاربة التي ينتيجيا الحزب في التعامؿ مع المؤسسة الم
بعدىا والرامية إلى تجديد عامؿ الثقة في العالقة مع الممكية. يكاد خطاب قيادات الحزب ال يخمو مف تأكيد أف عالقة 
 العدالة والتنمية بالممكية قائمة باألساس عمى مبدأ التعاوف وليس عمى التنازع معيا عمى السمطة أو التنافس معيا في أي

ىذا التفاىـ حوؿ كيفية إدارة العالقات مع المؤسسة الممكية ليس بجديد بؿ 2مجاؿ وبخاصة المجاالت الرمزية في الدولة.
مصدر التعتمد فقط عمى أدرؾ الحزب أف شرعيتو السياسية لقد3نتاج تجربة سنوات تبمورت بشعار المشاركة ال المغالبة.

نما ترتبط بشرعية  النظاـ السياسي  وىو ما عف خصوصية، وىو ما يعني اقتراف الشرعيتيف الممؾالشرعية االنتخابية وا 
 المغربي.  

 التحوالت الفكرية والسياسية لحزب العدالة والتنمية:مسار -0
 كما تبمور في الحزب السياسي الذي غدا يعبر عنو سياسياً )الحركة األـ لمحزبض إف خطاب التوحيد واإلصالح 

العدالة والتنمية خطاب إسالمي وطني حداثي ديمقراطي انغرس بقوة في ثنايا الطبقة الوسطى وفي المدف وحتى في األحياء 
ولكنو  ،. وىو ال يعبر عف ارتباط مع فكر اإلخواف المسمميفولذلؾ كاف حصاده في المدف المغربية الكبرى وفيراً  ،المرفية

 .وفكر حركة التوحيد واإلصالح مف ناحية أخرى ،بالخصوصية المغربية مف ناحية يعبر عف تطور ذاتي مستقؿ عنيـ متأثراً 
يمكنو أف يستوعب الذي وىو فكر يركز عمى الواقع والمقاصد بدرجة كبيرة.شرع حزب العدالة والتنمية إلى التطوير المتدرج 
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اسي مستقر معقوؿ مؤسس عمى شرعية ولما توفر لو مف إطار سي ،مطالب المجتمع في إطار اإلسالـ والشرعية والتحديث
 1إسالمية. ويبقى التحدي األكبر ىو التحدي االجتماعي وبسط العدؿ والحد مف الفوارؽ الطبقية.

منذ أىـ المراجعات مسار وتطور تحوالت ومراجعات الحزب الفكرية والسياسية نشير إلى طبيعة و  ولتوضيح
 الثقافية. الفكرية و  وحتى اآلف وكؿ منيا لو عناوينوتأسيسو 

أداة لتنزيؿ المشروع السياسي اإلسالمي لحركة التوحيد واإلصالح بعد عاـ في بدايتو حزب العدالة والتنمية  كافيس:التأس-
فميمة الحزب كما تتجمى مف خالؿ الوثائؽ والنصوص المرجعية لمحركة األـ ىي العمؿ عمى تحكيـ الشريعة  1996

. وتؤكد ممسمميفتحسيف األوضاع المعيشية لاإلسالمية واحتراميا في سائر مجاالت الحياة باإلضافة إلى العمؿ عمى 
 حيث مجمؿ مبادراتو وسموكو الرقابي تجاه الحكومة كاف سموكاً  1997التجربة البرلمانية األولى لمحزب ابتداء مف عاـ 

قرار تشريعات ال ربوية في المجاؿ االقتصادي لشريعة اإلسالمية مثؿ المطالبة بإحيث طالب باحتراـ مقتضيات ا أخالقياً 
مناسبة لصياغة ىذا  2004مر بيف المسمميف وغيرىا.وشكمت االنتخابات التشريعية عاـ والعمؿ عمى حظر ترويج الخ

المنيج التحكيمي وتقديمو بمغة سياسية في صورة برنامج انتخابي لممواطف المغربي يتطمع مف خاللو إلى قيادة الدولة فمف 
نتخابات أحاؿ في خمسة منيا عمى عشر منطمقات وأولويات لتحقيؽ شعار نحو مغرب أفضؿ الذي دخؿ بو الحزب اال

 2المرجعية اإلسالمية بشكؿ صريح وواضح.
 الفصؿ بيف الحركة والحزب: التمايز بيف الدعوي والسياسي-

إف التمايز الوظيفي بيف حركة التوحيد واإلصالح باعتبارىا ىيئة دعوية مدنية وبيف حزب العدالة والتنمية باعتباره ىيئة 
أف العاـ كاف جزءًا مف تحوالت متنوعة فكرية وتنظيمية وسياسية. بدأ ىذا التمايز بوصفو إجراءًا سياسية تعمؿ في مجاؿ الش

أصدرت الحركة ورقة حوؿ عالقة الحزب بالحركة أكدت أف كاًل  1998عمميًا في إطار التوجو نحو التخصص. وفي عاـ 
قانونيًا وفعميًا وليس ألي منيما وصاية عمى مف حركة التوحيد واإلصالح والحزب ىيئة مستقمة عف األخرى استقالاًل 

األخرى ويجمعيما التشاور والتعاوف والتنسيؽ. كما أف الحركة ال تيتـ بالعمؿ السياسي المباشر واليومي المتعمؽ باالنتخابات 
اس عمى والتنافس لعضوية المؤسسات ولكنيا معنية باألدوار التي تقـو بيا سائر مؤسسات المجتمع المدني مثؿ حث الن

التصويت وحثيـ عمى الدفاع عف قيـ النزاىة والشفافية وغيرىا. وفي نفس الوقت الشراكة بيف الحركة والحزب ال تحوؿ دوف 
اختالفيما أحيانًا في بعض المواقؼ السياسية كما ىو الشأف بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني. ولعؿ أىـ تأثيرات ىذا 

كراىاتو أو حاجاتو مباشر لتقمبات العمؿ السياسي أو إف أف يسير دوف أف يخضع بشكؿ التمايز ىو تمكيف العمؿ الدعوي م
وأف يمضي العمؿ السياسي في طريقو دوف أف يؤثر عمى العمؿ الدعوي. بقيت إشكاالت عديدة في العالقة بيف الحزب 

والحزبي وتداخؿ الكفاءات بيف الييئتيف والحركة تخضع لمنقاش والتطوير المستمر مثؿ تغطية إعالـ الحركة لمعمؿ السياسي 
 3وحدود العالقة في الخطاب بيف الدعوي والحزبي.
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www.aljazeera.net%2Fknowledgegate%2Fopinions%2F2016%2F5%2F12%2F%2525D8%2525A7%2525D9%252584%%2
oJ2ZT9OCjQH2gfvDyvJj82ZMJnThbjmlrYUPYoUdlO4reGVrWLw4yk33c6cPvv4LLXhHGKxtJZ6pgCMgL1VTaAfFomvmuZWQ 
 



 : دول المغرب العربي نموذجاالدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي  إشكالية  مؤلفين  مجموعة
 

 ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  022
 

 التحوؿ مف حزب إسالمي إلى حزب سياسي ذو مرجعية إسالمية:-
بمدينة الدار اإلرىابية  2003مايو  16واكبت ىذه التحوالت العميقة في الفكر السياسي لمعدالة والتنمية أحداث 

فقد اصطؼ قطاع مؤثر مف النخبة السياسية الحاكمة في المغرب ضد ىذا  ،لعامؿ األساسي مف ورائياولعميا االبيضاء 
وبدأ البعض التمويح بحمو كما أنكر عميو الكثيروف صفتو الدينية  ،الحزب محمميف إياه المسئولية المعنوية والسياسية

كراىات مناس 2004واالحتكار الرمزي ليا. شكؿ المؤتمر الخامس لمحزب عاـ  بة سانحة ليعيد تعريؼ نفسو بما ينسجـ وا 
وبالمقابؿ توسيع انشغالو بقضايا  ،والتخفيؼ مف مطالباتو األخالقية ،والتحمؿ قدر اإلمكاف مف ثقمو الديني ،المرحمة الجديدة

ويعتبر المجاؿ السياسي ىو  ،دينياً  ال حزباً  سياسياً  فقد نصت ورقتو المذىبية عمى ما يمي:" يعتبر حزبنا نفسو حزباً  ،المعيشة
لالنتماء السياسي إليو فيو حزب مفتوح لجميع المغاربة ما داموا ممتزميف بتوجياتو  كما يرى المواطنة أساساً  .حقؿ اشتغالو

ويمكف ربطو بالتطورات السياسية  ،وبرامجو وقوانينو". ىذا التعريؼ الجديد بالحزب لـ تألفو قواعد الحزب والمتعاطفيف معو
مايو وأيضا احتكاكو المباشر بالمؤسسات السياسية لمدولة.وقد عكس البرنامج االنتخابي  16ي شيدىا المغرب بعد الت

كؿ األلفاظ  2007تحاشى برنامج  2002لبرنامج  ىذه القناعة الفكرية والسياسية فخالفاً  2007لمحزب في استحقاقات 
.إف حزب العدالة وغيره يوية اإلسالمية وتطبيؽ الشريعة ومحاربة الرباوالعبارات الشديدة الصمة بالمرجعية اإلسالمية مثؿ ال

 مف مفيـو الحزب كما تعرفو الحداثة السياسية. والتنمية بتحولو ىذا يكوف قد اقترب كثيراً 
 بيف اليوية والتدبير:-

ش الساخف الذي مف أعضاء الحزب ومناضميو لـ ييضموا ىذا التحوؿ بيسر وتجمى ذلؾ في النقا كبيراً  إف قطاعاً 
مف اليوية إلى التدبير" التي صاغتيا مجموعة مف قيادات "سبؽ المؤتمر السادس لمحزب والذي تمحور حوؿ أطروحة 

التأكيد عمى ومف أصوؿ ىذه األطروحة وثوابتيا: ،الدكتور سعد الديف العثماني -نذاؾآ –وفي مقدمتيـ األميف العاـ  ،الحزب
االكتفاء و  وسياؽ حركة التوحيد واإلصالح خصوصًا. ،الحزبية في سياؽ المشروع اإلسالميالطبيعة التدبيرية لألداة 

لتحقيؽ عدد مف األغراض عمى مستوى الديمقراطية وحقوؽ  سياسياً  باالقتراب السياسي مف المرجعية اإلسالمية أو توظيفياً 
 1.بيذه التمايزات وعي تراكمي وتطوري يعترؼ سعد الديف العثماني بأف الوعيو  اإلنساف واألبعاد االجتماعية...

وفي إطار سعي الحزب المستمر في مراجعة أفكاره واإلفادة مف الخبرات األخرى محميًا ودوليًا، حرص الحزب، 
وكذلؾ االطالع عمى تجربة  ،االجتماع بممثمي األحزاب اإلسالمية في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا،عمى عمى سبيؿ المثاؿ
التنمية التركي مف خالؿ زيارة لممسئوليف في الحزب لتركيا مما يؤكد حرص الحزب عمى التعمـ مف التجارب حزب العدالة و 

حزب النسبي والذي يفسره البعض مف أكثر مف جية منيا أنيـ فيموا في الوالذي انعكس عمى مرونة ونجاح 2،األخرى
 الوضع السياسي الراىف.يفية التعامؿ مع مقتضيات وفيموا ك3الحزب اإلسالـ بشكؿ مختمؼ عف نظرائيـ في أماكف أخرى،

 قال الحزب من المعارضة إلى الحكمانترابعًا: 

                                                                                                                                                                                     

 
 محمد جبروف، التحوالت الفكرية لحزب العدالة والتنمية، مرجع سابؽ1

2Spiegel, Avi, Succeeding by surviving: Examining the durability of political Islam in Morocco,Prooject on U.S Relations with 
the Islamic World at Brookings, August 2015,op.cit,p.1. 
3Ipid. 
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كاف نتاج تطور تدريجي مف الفوز  إف وصوؿ الحزب إلى رئاسة الحكومة لـ يكف نتيجة فوز انتخابي ساحؽ بؿ
اـ في ع مقعداً  47 ػإلى الفوز ب 2002في انتخابات  مقعداً  42إلى  ،البرلمانية 1997تسعة مقاعد في انتخابات عاـ )

 ض.2016مقعد في  125، ثـ تكرر الفوز بػ 2011مقاعد في عاـ  107 إلى 2007
 مكنت التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية وىو يضطمع بدور المعارضة السياسية طواؿ خمسة عشر عاماً 

نضاج ت ،مف تطوير رؤاه الفكرية واأليدلوجية صوراتو السياسية واالجتماعية. وىو ما تؤكده النظرة السريعة عمى مختمؼ وا 
وحتى اآلف. ويمكف أف يعود سير  1997 عاـ البرامج االنتخابية لمحزب وأطروحاتو األيدلوجية ومشاريعو السياسية منذ

لمباشر بمعترؾ الصراع الحزب في منحى الواقعية السياسية إلى عدة عوامؿ أبرزىا: احتكاؾ حزب العدالة والتنمية ا
األيدلوجي والمنافسة االنتخابية واعتماده رؤية سياسية إصالحية راىنت عمى العمؿ مف داخؿ المؤسسات السياسية الرسمية، 
واالحتكاؾ العممي بميداف السياسة مف خالؿ سعيو لفيـ السياسات العمومية المنتيجة مف لدف الحكومات السابقة وتقييميا 

 1وقع المعارضة السياسية، وترتب عمى ذلؾ وعيو لمنطؽ الحكـ والدولة والسياسة. وانتقادىا مف م
وترتب عميو تنظيـ انتخابات  ،مف نتائج الحراؾ المجتمعي والسياسي صوغ دستور جديد حظي بقبوؿ الشعب

مقاعد في البرلماف تاله وصوؿ  107أدت إلى فوز حزب العدالة والتنمية ب  2011نوفمبر  25برلمانية سابقة ألوانيا في 
الحزب إلى قيادة العمؿ الحكومي. وقد اعتبرت تمؾ خطوة ميمة في مسار الفاعؿ اإلسالمي الذي راىف عمى االندماج 

نظاـ، وتمكف مف الوصوؿ إلى السمطة بطريقة سممية مف دوف توترات سياسية أو اجتماعية بحكـ السياسي مف داخؿ ال
ذا كانت الحكومة في  النظاـ عبارة عف جياز تنفيذي تابع لمممؾ تساعده في ىذا خصوصية النظاـ السياسي المغربي. وا 

وىي إشارة  -الباب الخامس بػ السمطة التنفيذية الذي عنوف  2011فإف التعديؿ الدستوري يوليو  ،تنفيذ السياسات العمومية
أف الحكومة سمطة تنفيذية. إف االنتقاؿ مف دور المعارضة السياسية إلى السمطة  اعتبر -صريحة تتـ ألوؿ مرة في الدستور

قرار وقيادة العمؿ الحكومي تعد تجربة سياسية جديدة انتقؿ خالليا الحزب إلى موقع الفاعؿ الذي يمتمؾ ال 2012عاـ 
في الحزب مرة أخرى فاز 2السياسي وىو ما يشكؿ محكًا لقدرة الحزب عمى تنزيؿ مشروعو ورؤاه وتطبيقيا عمى أرض الواقع.

 بما يعد استفتاء عمى تمديد شرعيتو. مكنو مف البقاء عمى رأس الحكومة لفترة ثانيةمقعد مما  125 ػب 2016 عاـ انتخابات
 في الحكم:منهج حزب العدالة والتنمية قواعد -
وأف  ،حزب العدالة والتنمية حزب إصالحي وليس حزبًا ثوريًا يؤمف أف التغيير واإلصالح يتماف بوسائؿ حضارية وسممية-

 وأف اإلصالح المتراكـ يعزز االستقرار. ،طبيعة المجتمع المغربي وتركيبتو تتنافياف مع التحوالت الفجائية
ف التنازع  ،وفي التعاوف معيا ،الممكية القائمة عمى أساس إمارة المؤمنيفإف اإلصالح يتحقؽ في المغرب في نطاؽ - وا 

 معيا فوت عمى المغرب ثالث عقود كاف مف الممكف استثمارىا في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
نو في المغرب يتعذر انالشراكة والتعاوف أساس كؿ إصالح حيث أف اإلصالح يحتاج تضافر كؿ اإلرادات- راد مكوف ف، وا 

 واحد باإلصالح.
 مراعاة سنة التدرج والتراكـ في اإلصالح واعتبار الزمف معامؿ أساسي في اإلصالح.-

                                                           

وؿ: ، تاريخ الوص1رشيد مقتدر، تأمالت في التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية المغربي في الحكـ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ص 1
 ، عمى الرابط التالي:1/1/2018
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دة بناء اإلنساف وتحرير طاقاتو امف اإلصالح يستند عمى اإلصالح الثقافي والتربوي والعمؿ عمى إع أساسياً  إف جانباً -
 وتحميمو المسئولية.

جابة عمى األسئمة المرتبطة بتحسيف حياة الناس مف خالؿ برامج  ،مجاؿ تدبير لمشأف العاـإف مجاؿ العمؿ السياسي ىو - وا 
ف ىذا المجاؿ مجاؿ اجتيادات ومقاربات ،اقتصادية واجتماعية نو يدخؿ في مجاؿ السياسة الشرعية والمصالح المرسمة  ،وا  وا 

وأف حرية األفراد مكفولة ال يحدىا إال  ،لناس وقناعاتيـالمتغيرة بتغير الزماف والمكاف، وليس مف مجالو التدخؿ في أزواؽ ا
 القانوف ومقتضيات المحافظة عمى النظاـ العاـ. 

مف ذلؾ حزب سياسي ذو مرجعية إسالمية أي أنو في ممارستو لمعمؿ السياسي يستميـ المرجعية  إف الحزب انطالقاً -
 والتنمية في أبعادىا المتكاممة. إلنسافلقائمة عمى العدؿ وتكريـ ااإلسالمية في أحكاميا ومقاصدىا ا

ال مف خالؿ مؿء - ال مف خالؿ مالزمتو والتدافع معو وا  إف اإلصالح ال يتحقؽ إال مف خالؿ مروره مف حيث مر الفساد وا 
لى مف المقاطعة المساحات التي يشغميا مف خالؿ تقديـ نماذج أحسف وبدائؿ أفضؿ عمى جميع المستويات وأف المخالطة أو 

 نعزاؿ والتيميش.فض المؤدي لالوالر 
إف القوة الضاربة لمحزب تكمف في قوتو األخالقية ونظافة أيدي أبنائو وتنزىيـ عف الماؿ العاـ وتقديـ المصمحة العامة -

 عمى المصمحة الخاصة.
 1اطي الداخمي.إف القوة الضاربة الثانية لمحزب ىو تماسكو الداخمي واحترامو لشرعية المؤسسات وتعزيز نموذجو الديمقر -
 

 الخاتمة:
نتاج  والذي تشكؿترجع خصوصية حزب العدالة والتنمية المغربي إلى التكويف الفكري والسياسي لنخبة الحزب 

.مرت في الداخؿ المغربي مع متغيرات البيئة السياسية واالجتماعية والثقافية الخبرة والثقافة اإلسالميةبيف المستمر عؿ تفاال
توصيؼ وضعية السياسة يا:مف أىموتركزت عمى عدة قضايا ،لمحزب بعدة محطات عبر عمر الحزبالمراجعات الفكرية 
وكانت قراءتيـ تتميز بجعؿ السياسة مف أمور الدنيا )العادات  ،أو العالقة بيف الديف والسياسةاإلسالمية بالنسبة لمشريعة 

التمييز بيف السياسة في اإلسالـ توصموا إلى و  ،بشريوالمعامالتض وليست مف العبادات بما يعني أنيا مفوضة لالجتياد ال
حزب أنو ال تعارض بيف الديمقراطية الوأشكاؿ تطبيقيا في التاريخ. ومف أىـ المراجعات الموقؼ مف الديمقراطية ويرى 

الحزب أف  يعتبر.و وأف الديمقراطية والشورى وجياف لعممة واحدة تختمؼ باختالؼ السياقات الحضارية والثقافية ،واإلسالـ
رىنًا بإعالف التوجو الديمقراطي مف خالؿ إقرار سيادة الشعب وتكريس تعددية حزبية حقيقية  يبقىتحقيؽ نيضة الدولة 

تبنى الحزب معادلة الدولة المدنية مف وجية نظر تقـو كما وتوفير المناخ السياسي الذي يسيؿ عممية التداوؿ عمى السمطة. 
عمى تعميؽ الدمج اإليجابي بيف مبادئ اإلسالـ في الحكـ، ومقتضيات الديمقراطية والتي تسعى إلى صيانة كرامة اإلنساف، 

 در السمطة.مصفييا وتفضي إلى بناء دولة الحؽ والقانوف بوصفيا دولة مدنية ديمقراطية بمرجعية إسالمية يكوف الشعب 
فيو يسعى انطالقًا مف المرجعية اإلسالمية، وفي إطار الممكية الدستورية الحكـ نظاـ كاف لمحزب موقؼ داعـ لشرعية 

                                                           

1
السياسية، موقع حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، هكذا نرى اإلصالح.. وهكذا ينبغي أن تقيم تجربة العدالة والتنمية. عشر مداخل لفهم منهج الحزب وتجربته 

 ، على الرابط التالي:8112/ 1/1المغربي، تاريخ الوصول، 

http://pjd.ma/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20% 
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مقولة " ال نجاح إال مع الممؾ  ذلؾالقائمة عمى إمارة المؤمنيف إلى اإلسياـ في بناء مغرب حديث ديمقراطي ولعؿ ما يؤكد 
 ع الممؾ".ولف ننخرط في منطؽ التنازع م

كانت ىذه المراجعات حوؿ القضايا الرئيسية السابؽ اإلشارة إلييا نتاج تفاعؿ عدد مف العوامؿ الذاتية والداخمية 
والخارجية. وتعود العوامؿ الذاتية إلى تميز نخبة الحزب فكريًا وسياسيًا والتي تميزت بأطروحات الموازنة بيف الديف 

عادة قراءة وتفسير ال نصوص والتراث، واالطالع عمى التجارب األخرى في المجتمعات المختمفة واإلفادة مف والسياسة، وا 
. اإلثنيفالحراؾ الشعبي. فيي نخبة واعية مارست العمؿ السياسي في جانب المعارضة قبؿ الحكـ وحصمت عمى خبرات 

ية التي تقتضي عدـ تحدي شرعية احتؾ الحزب بالفاعميف السياسييف ومشكالت الحكـ والمجتمع وفيـ قواعد المعبة السياس
الممؾ بؿ تدعيميا األمر الذي يعني دعـ العمؿ السياسي السممي واإلصالح المتدرج والتشارؾ في الحكـ. وتأتي العوامؿ 
الداخمية بشكؿ أساسي مف خصوصية النظاـ السياسي والدستوري المغربي والذي يفرض قواعد المعبة السياسية ويفرض 

داىا الفاعموف السياسيوف وكانت المراجعات الفكرية لمحزب عاماًل في تدعيـ أوراؽ اعتماد الحزب خطوط حمراء ال يتع
سياسيًا سواء مف جانب الناخبيف المغاربة أو مف ناحية المؤسسة الممكية فيو حزب اكتسب شرعيتيف أحدىما مف جانب 

رية. جاء العامؿ الخارجي متمثاًل في الربيع العربي الجميور واألخرى مف جانب المؤسسة الممكية إلى جانب الشرعية الدستو 
والذي وجد صداه في الحراؾ الشعبي في المغرب ليضع الحزب أماـ تحدي إنزاؿ ىذه المراجعات عمى أرض الواقع مف 

ات خالؿ تجربة الحكـ واختبار كؿ مقوالتو مع تطوير ليذه المقوالت والخبرات مف خالؿ االحتكاؾ بمشكالت الحكـ والتحدي
 االقتصادية واالجتماعية المختمفة.

أدت مراجعات حزب العدالة والتنمية إلى نجاح الحزب في الحصوؿ عمى ثقة كؿ مف الممؾ والجماىير مف خالؿ 
. وىذا ال يعني نياية المراجعات ولكف تظؿ عممية مستمرة. ومف 2016ثـ إعادة الثقة بانتخابات  2011فوزه بانتخابات 

ه المراجعات تماسؾ الحزب وتصميمو عمى السير قدمًا في طريؽ المراجعات الفكرية واإلصالح أىـ عوامؿ نجاح ىذ
مف  ، واستقباؿ النظاـ والمجتمع ليذه المراجعات الذي كاف حتى اآلف ايجابياً مف ناحية السياسي واالجتماعي واالقتصادي

زب في إنزاليا عمى أرض الواقع وحؿ المشكالت إف مصداقية ىذه المراجعات وجديتيا مرىوف بنجاح الح ، ثـناحية أخرى
 الييكمية واليومية المتراكمة التي تمس الجماىير.        

وىناؾ عدد مف المؤشرات عمى دعـ التحوالت والمراجعات الفكرية والسياسية لحزب العدالة والتنمية لشرعية النظاـ 
مف خالؿ السماح بإشراؾ الحزب في االستحقاقات االنتخابية  الحزب والنظاـكؿ مف منيا االعتراؼ المتبادؿ بالشرعية بيف 

حرص الحزب المتواصؿ منذ كذلؾ والوصوؿ لمحكـ والعمؿ ضمف حدود قواعد المعبة السياسية المتعارؼ عمييا في البمد. 
 2011عاـ  نشأتو وحتى اآلف عمى العمؿ السممي والمشاركة االنتخابية والمشاركة في المعارضة ثـ جاىزيتو لمحكـ بعد

 وحتى اآلف.

 وفي ىذا السياؽ يمكف استخالص عدد مف النتائج:

تنوعت المراجعات الفكرية والسياسية لمحزب وأخذت أشكااًل مختمفة ولكنيا تدور في معظميا حوؿ العالقة بيف الديف -
التحوؿ مف  إسالمية، إلى حزب سياسي ذي مرجعيةالتحوؿ مف حزب إسالمي  ،أىميا: التغيير مف داخؿ النظاـو والسياسة 
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خطاب األيديولوجية إلى خطاب براجماتي، التحوؿ مف خطاب األخالؽ وما ينبغي أف يكوف إلى خطاب تدبير شئوف 
 الشعب االقتصادية واالجتماعية.

المراجعات عممية مستمرة متدرجة عمى مستوى حركات اإلسالـ السياسي في المراجعات بعامؿ الزمف حيث كانت ارتباط -
احتاج حزب العدالة والتنمية المغربي فترة مف الزمف لمتوصؿ إلى مراجعات وتحوالت فكرية وسياسية فقد ،رب بشكؿ عاـالمغ

 ذات تأثير عمى شعبيتو وشرعيتو أماـ كؿ مف الممؾ والجماىير.

ارتبطت المراجعات بعوامؿ ذاتية خاصة بطبيعة نخبة وقيادات وتنظيـ وتماسؾ الحزب حيث أخذت ىذه القيادات عمى -
عاتقيا التعامؿ بمرونة مع مسألة التوفيؽ بيف فقو الشرع وفقو الواقع وتوصمت إلى أف السياسة ترتبط بالواقع أي أنو مف 

 كثر مف نسخة لنظـ الحكـ كؿ حسب قراءتو لمنص ولمواقع. أمور الدنيا التي يجوز حوليا االجتياد وصدور أ

ومنيا حزب العدالة والتنمية مع المساحة السياسية مف اإلصالح تكيفت األحزاب  محدوديسمح تصميـ نظاـ الحكـ بقدر -
 معمؿ السياسي والتغيير في النظاـ. أي أف ىناؾ سقؼ لطموحات الحزب ال يمكف تجاوزه.المتاحة ل

عمى العمؿ مف داخؿ  وحرص الحزبلربيع العربي عاماًل مساعدًا في اختبار مدى جدية ومرونة المراجعات كاف عامؿ ا-
النظاـ واعتماد سنة التدرج حيث نجح الحزب والنظاـ في تجاوز الغضب الشعبي باإلصالحات الدستورية والسياسية 

ية مكنتو مف تشكيؿ حكومة ائتالفية مع ثالثة أحزاب واالنتخابات البرلمانية التي شارؾ فييا الحزب وناؿ أكثرية برلمان
 أخرى.

في دعـ شرعية الحزب والنظاـ مف خالؿ مشاركتو االنتخابية ونجاحو  ات الفكرية والسياسية لمحزب ساىـإف إجراء المراجع-
 .لمحزبجماىيريًا وتداوؿ السمطة عمى مستوى الحكومة ومساندة المؤسسة الممكية 
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المراوحة بين الفعل السياسي و المعطى الديني في سياقات الدمقراطة: األحزاب اإلسالمية المغاربية 
 نموذجا

SWINGING BETWEEN POLITICAL ACTION AND RELIGION IN THE 
DEMOCRATIZATION CONTEXTS: THE MAGREB ISLAMIST PARTIES AS A 

CASE STUDY 

 سياسية عموم دكتوراه طالبة -الدريسي سيام

 بتونس( السياسية العموم و الحقوق )كمية 

 sohatn2005@yahoo.fr 

 الممخص:

 لحزب خّولت الشرعية، و بالشفافية اتسّمت انتخابات بعد الحكم إلى الدينية الخمفية ذات السياسية األحزاب صعود مع تبلزما السياسي اإلسبلم 'بظاىرة' االىتمام ازداد
 القرار. صناعة و السياسي العمل من اإلقصاء و التيميش من عقود بعد ساحقة، انتصارات تحقيق بالمغرب التنمية و العدالة بحز  وأيضا بتونس النيضة حركة
 الصراعات حّدة إنما و فحسب، لمدين السياسي التوظيف خطورة ليس فيو يتراءى تاريخي سياق في الجدلية العبلقة ىذه حقيقة تشخيص من الدراسة ىذه تنطمق
 السياسية التجربة أن القول، الميم من البمدين، كبل في الدولة مدنية و الحريات و الديمقراطية بمبادئ التزامو درجة و السياسي اإلسبلم أجندات حول يولوجيةاإليد
إّن االسبلموية   الجديدة. االسبلموية مقاربة قمنطم من تقييميا سيتم التي المغاربية األحزاب ليذه السياسية السموكيات و أدبيات في التطّور و التغّير من نوعا خمقت

الدمقراطة، لو تحّولت مختمف شروطيا الى  اتسياقمتوافقا مع الجديدة أفمحت نظرّيا في بناء مقاربة نموذجية بمقتضاىا يمكن لئلسبلم السياسي أن يتجدد و يكون 
 من انطبلقا ، 2011 بعد و قبل الحزبين، كبل لدى الحكم تجربة في الديني المعطى و اسيةالسي البراغماتية بين التجاذب إلى التعرض سيتمّ  أوال،تجربة عممّية. 

 إحداث استطاعت الفقيية المسائل في عالية ثقافة و قيادية خبرة و معنوية سمطة من بو تتمتع ما و المعتدلة اإلسبلمية األحزاب ليذه 'الرمزية' القيادات انّ  فرضية
 من المغرب و بتونس الدعوي و السياسي المشيد في الحزبين كبل نشاط عن تاريخية لمحة الدراسة ىذه ستقدم ثانيا،  .اإلسبلم و قراطيةالديم بين التشابك من نوع

 لبيان فقط ليس  2011 انتخابات في لمحكم تسمّميما عند الحزبين لكبل السياسي السموك تفكيك و تشخيص بالضرورة سيتم ثالثا، .الحالة دراسة ربةمقا خبلل
 مستوى عمى المتغّير و الثابت معالم أبرز لرصد أيضا بل دينية، مرجعية ذوي كفاعمين لسياسيا المشيد في الفعال االنخراط و الديمقراطية ترسيخ  في مساىمتيما
  .الحزبين كبل لدى الحكم تجربة في الدينية المثالية و السياسية البراغماتية بين التجاذب

  الدمقراطة.السياسي، الفعل الديني، المعطى الجديدة، االسبلموية االسبلميةالمغاربية، زاباألح :مفتاحية كممات

Abstract :   
     This article focuses on the dynamic interrelation between Islamic religiosity and the political practices that take place in 
the ongoing process of democratization both in Morocco and Tunisia. The Islamist political parties such as ELNAHDA 
(Tunisia) and Justice and Development Party (Morocco) have considerable pragmatism that swinging them from 
conservative religious ―ideology‖ to more liberal and moderate approaches to achieve political success. In order to address 
this issue, the first step this research pursues is to analyze the political pressures and internal debates which encourage 
these Islamist parties to moderating their ideological profile. I argue that the current process of democratization (post 2011) 
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has strengthen the dynamic of change within these parties which both seek to influence state policies by pragmatic political 
behaviors, ideological moderation and steady shift towards neo-Islamism.  

Key Words: Maghreb Islamist Parties, Democratization, neo-Islamism, political behavior, religiosity   

  مقدمة:  

 انتخابات عبر الحكم إلى اإلسبلمية األحزاب من العديد وصول ، األخيرة السنوات خبلل ، المغاربية المنطقة عرفت      
 و العربي. الربيع الثورات احتجاجات موجة ضغط تحت العربية األنظمة من العديد سقوطل نتيجة النزاىة و بالشفافية ٌوصفت

 درجة إلى ألمغاربي، المشيد في اجتماعية و سياسية قوة اإلسبلمية الخمفية اتذ السياسية تالحركا لذلك، َتبعا ،أصبحتقد
 اقترن قد و المغرب. و تونس من لكل الديمقراطي التحّول سياق في السياسي الواقع بناء في أساسيا فاعبل صارت أنيا

 بين الجدلية العبلقة حول والنقاش التفكير بإعادة يةلمديمقراط الحالي السياق في األحزاب ليذه المحورية المكانة إلى النظر
 تشخيص من الدراسة ىذه تنطمق.  1أخرى جية من المدنية بالدولة اإلسبلميين عبلقة بين و ،جية من والسياسة الدين
 حّدة إنما و فحسب، لمدين السياسي التوظيف خطورة ليس فيو يتراءى تاريخي سياق في الجدلية العبلقة ّىذه حقيقة

 في الدولة مدنية و الحريات و الديمقراطية بمبادئ التزامو درجة و السياسي اإلسبلم أجندات حول اإليديولوجية الصراعات
 في براغماتي النخراط نتيجة االنتقالية المرحمة ىزات أمام اإلسبلمية األحزاب بعض صمود إغفال دون و البمدين، كبل

 النيضة حركة حزب من كلّ  داخل من التحّول إرىاصات تحميل الضروري من وأن نجد الدولة. لبناء كمشروع العممانية
 انخراطيما بداية و االيدولوجيا مرحمة نيايةب يقرون المبلحظين و الباحثين من العديد أن خاصة التنمية و العدالة وحزب
 الخطاب عن بالتخمي أيضا بل ت..()االنتخابا الديمقراطي النظام خيارات بتبني فقط ليس البراغماتية السياسة في الفعمي
  .2اهلل/الجياد/الحرّيات..( )حدود اإلسبلمي والنظام الدعويّ -الديني

 نحو اإلسبلمية األحزاب يذهل الضمنيّ  نحيازإلا ايجابيات لرصد محاولتيا في الدراسة ىذه أىمية  اإلطار،تكمن ىذا في و  
 التناول الميمّ  فمن الديني. لممعطى السياسي ياتوظيف رغم الدولة نشؤو  إدارة مع التعاطي عند المدنية و االعتدال خيار

 والمتشابكة المعّقدة العبلقة ليذه لممنطقة، السياسي الواقع معايشة و بالموضوعية الوقت ذات في المتسمّ  التحميمي، األكاديمي
                                                           
1 Cavatorta, Francesco. "The Success of ‘Renaissance’ in Tunisia and the Complexity of Tunisian 
Islamism" paper prepared for The International Political Science Association Conference. Madrid, Spain. July 
2012. 
 
2 Chamkhi, Tarek. "Neo-Islamism in the Post-Arab Spring." (Contemporary Politics 20 (4): 2014 )  453 
468./ Schraeder, Peter, J. "Tunisia's Jasmine Revolution, International Intervention, and Popular 
Sovereignty" )The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations 13 (1)  , 2012 . 
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 التنمية و العدالة و )تونس( النيضة ةحرك حزب من لكلّ  السياسي الفعل دراسة عمى باالرتكاز الديمقراطية و اإلسبلم بين
  لمسمطة. الحالية ممارستيما ظل في الدينية لممرجعية مقاربتيما و )المغرب(،

    :السياسة و الدين بين التشابك لعالقة التاريخي و المنهجي اإلطار-1
  في مساىمتيما لبيان التنمية و العدالة حزب و النيضة حركة حزب بين المقارنة منيجية اعتماد الى الدراسة ىذه تسعى 

 بين التجاذب عمى التركيز سيتم دينية. مرجعية ذوي كفاعمين السياسي المشيد في الفعال االنخراط و الديمقراطية ترسيخ
 القيادات انّ  فرضية من انطبلقا ، 2011 بعد ما الحزبين، كبل لدى الحكم تجربة في الدينية المثالية و السياسية البراغماتية

 الفقيية المسائل في عالية ثقافة و قيادية خبرة و معنوية سمطة من بو تتمتع ما و المعتدلة اإلسبلمية األحزاب ليذه رمزية''ال
 في إننا، القول يمكن تشّدد. أو تنافر دون السياسية الممارسة و الديني المعطى بين التشابك من نوع بإحداث ذلك ليا سمح
 الفيم نبذ و القرآني لمنص المقاصدية االجتيادات الحزبين كبل إتباع نتائج عمى ءالضو  إللقاء سنسعى نفسو، الوقت

 المسح منيجية انّ  نجد لمحزبين، السياسية التكتيكات عمى تأثيراتيا و الفكرة لتوضيح النبوية. والسّنة لآليات الظاىري
 مع )الترويج( 'التطبيع' في تمّيز عمى مالقائ الحزبي لخطابيما فيمنا ستعزز tracing-process historical التاريخي
 اإليمان المعاش، الواقع و الدينية التعاليم والحقوق، التدّين بين يمزج Islamism)-(neoالجديدة' 'االسبلموية بديل مشروع

 الختيارا نظرية عمى التعويل يمكن أنو االعتبارات،نبلحظ بيذه أخذا و    .3التحرر و والديمقراطية اإلسبلم و والحريات،
 استخدام الى الباحثون سعى وقد السياسي- الديني بالتجاذب اىتمت التي ،approach choice ―Rationalist  العقبلني
 العبلقة بمناقشة الباحثين من العديد قام كّما.4 الدينية الرمزية ذات القيادات لسموك تحميمية كأداة المصمحة و التكمفة نموذج
 يتم حّيث الثنائي االرتباط زاوية من بل الثنائي، التضاد نظر وجية من ليس الديني، المعطى و السياسية الممارسة بين

 الواقعية األىداف و المصالح سياسة ٌتشكل أولويات. و قوة عبلقات تفرض التي الواقعية أسس عمى الدينية المفاىيم تكييف
 تحميل سيتم المثالية. عن بعيدا السمطة لممارسة حتميا شرطا باعتبارىا السياسي، و الديني بين لمتشابك األساسي اإلطار

  السياسي لمسموك األكاديمية المتابعة و المبلحظة عمى باالرتكاز السياسي الفعل و الديني المعطى بين الجدلية العبلقة ىذه
 تاريخيا السياق داخل نم العربي، المغرب من لنموذجين مقارنة دراسة خبلل من اإلسبلمية' المرجعية ذات الحزبية لمقيادات

  جغرافيا. و
 
 

                                                           
3 Roy, Olivier. The New Islamists. (foreign Policy Journal 2012)    
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/16/the_new_islamists   accessed April2014./ Wright, Robin. 
The Islamists Are Coming: Who They Really Are. (Washington DC: Woodrow Wilson Centre Press (2012)) 
4 Gill, A. J. The political origins of religious liberty.  (New York: Cambridge University Press. (2008).) 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/16/the_new_islamists
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  :اإلشكالية و البحث أهمية
 بقية و الشورى مثل الديمقراطية معايير استبطان الى ترنو السنة و القران إلى الرجوع مقوالت أن مبلحظة بوضوح يمكن و

 العكس عمى بل يتنافر ال مّما الديني، الخطاب في الًمتضمنة الواجب و الحقوق احترام عمى المشجعة الشرعية األحكام
 التجربة ىيكمة أيضا و التعددّية و السمطة عمى السممي التداول نحو العالمي التوّجو مع متبلئمة حديثة لدولة يؤسس

 االعتقاد يخمق مّما الشرعية األحكام بكلّ  االلتزام الشرط ىذا يضمن ال لكن و السمط/..(. )مؤسسات/فصل الديمقراطية
 الفعمي االنخراط ىذا الوقت ذات في لكن و5 السياسي البقاء لصالح الدينية مرجعيتو عن تخميو و سيالسيا اإلسبلم بأفول
 العمماني التحرر تيارات يقنع لم كّما دينيّ  بإسناد التمتع من الحزبين كبلّ  يمنع لم ديمقراطيا الدولة بناء منظومة في

 اليوية تسييس عممية انّ  الحكم الى اإلسبلميين صعود من المتخّوفون و المعارضون اعتبر حيث اليسار، أو 'السمطوي'
 انتشار و الدينية الدغمائية من ستزيد و الدينية المعتقدات قداسة في فساد الى ستؤدي  -محتشم بشكل لو و-اإلسبلمية

 بإعادة الدراسة ذهى تتمّيز لذلك  الديمقراطية. الثقافة ضعف من تعاني دول في السياسية الخبلفات لحسم الدين باسم العنف
 خاضعة غير ، جديدة و مغايرة نظرية مقاربة خبلل من  الدمقراطة مسار في اإلسبلمية األحزاب انخراط مستويات قراءة

 بعد ما لمرحمة القوى توازنات خضم في الدينية ومرجعياتو السياسي الفعل لفاعمية تحتكم بل اإليديولوجي أو الثنائي لمتضاد
        .2011 العربي عالربي ثورات اندالع
إّن االسبلموية الجديدة أفمحت نظرّيا في بناء مقاربة نموذجية بمقتضاىا يمكن لئلسبلم السياسي أن يتجدد و يكون        

ت من المساىمة الفعالة في البديل في سياق الدمقراطة، لو تحّولت مختمف شروطيا الى تجربة عممّية. مّما ٌيمكنيا لو أراد
بالتالي، االسبلموية الجديدة ليست بالضرورة البديل الضامن لممشاركة  .لمحوكمة الديمقراطية ار مؤسساتيطتشكيل اإل

 ياخطابالمحرك لتغير السياسية الشفافة و االلتزام الفعمي ليذه األحزاب ببناء الدولة عمى أرض الواقع، بقدر ما أّنيا 
التساؤل إذا ما كان تطّور سمات الدولة المدنية.لذلك من الميم منسجمة مع  كقوة لبقائياالضامن و  الدعوي -السياسي

جدّية الستيعاب شروط الدولة المدنية أم أّنها طور االسالموية الجديدة مقاربة نحو أحزاب اإلسالم السياسي ألمغاربي 
مأزوم بين اإلسالم  و قاربة تّم تبنيها في معظم األحيان كظاهرة خطابية تتضمن شعارات ترويج لمتداخل غير المجّرد  م

 . ؟الديمقراطية

 المسألة الّدينية في تاريخ المشهد السياسي التونسي و المغربي:   -

يتمّيز التمّثل التونسي لئلسبلم عند النخبة و العامة في فيم جممة الممارسات العقائدية في إطار الثقافة العممانية، مما      
في المجتمع  بشكل فّعال و منذ االستقبلل في ترسيخ ىذا التمشي باعتباره الطريق يعطي االنطباع بانخراط القوى المتنفذة 

                                                           
5 Tadros, Samuel.. "Islamist Responses to the "End of Islamism) Current Trends in Islamist Ideology 16: 
2014 ( 33+ 
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. إذا تأممنا ثقافة المجتمع التونسي و 6الوحيد المؤدي إلى التحضر و الحداثة و التواصل مع المحيط المتوسطي األوروبي
الوطنية  فسنبلحظ تسّرب فكرة فصل الدين عن القضايااالرتباط القوّي في الحياة اليومية بالمنظومة القيمية لمثقافة العممانية، 

يتناقض مع  و المشاغل االجتماعية و االقتصادية من خبلل حصره  فقط في المناسبات الدينية أو كتجربة روحية فردية مما
ية كما ظير جمّيا الواقع المعاش، حيث أن شرائع الدين اإلسبلمي و ثقافة 'الحبلل و الحرام' ُتعتبر أىم مكّون لميوية التونس

 .7و بشكل صادم في السنوات األخيرة  
 

غير اّن النموذج المغربي استطاع الحفاظ عمى معطى التدّين كمكّون أساسي لميوية و السمطة أيضا في شخصية الممك    
لدولة و اإلسبلم باعتباره 'أمير المؤمنين'، مّما أضفى عمى المؤسسة الممكية مشروعية دينية و أّسس لعبلقة انفتاح بين ا

باعتباره آلية لتحريك المجتمع المغربي لصالح القوة الحاكمة وليس معطى إيديولوجيا لمتمّرد أو االنقبلب عمى أسس التطّرف 
. و الزالت المؤسسة الممكية الواصّية األولى عن المسالة الدينية و طرق ممارستيا و التعايش بين مختمف 8و مقوالت الجياد
مية أو الديانات األخرى، ضامنة  بذلك حرية المعتقد و ممارسة الشعائر بعيدا عن التعّصب الديني و الفكر المذاىب اإلسبل

التكفيري الدموي لمحركات الجيادية. و قد تّم احترام الديانة اإلسبلمية كأسموب حياة في الدولة المغربية من السمطة الحاكمة 
ية لزعزعة النظام الممكي والدعوة الستعمال العنف المسّمح من اجل تغييرا رغم المحاوالت المتكررة من الحركات األصول

راديكالي، إال انو لم تتخذ أية محاذير عمى الممبس )الحجاب/المحية..( أو المساجد أو تبنت السمطة خطابا رسميا عدائيا 
ي المغرب لخمق نوع من المركزية . و سعت السمطة السياسية ف9 ضد الشريعة في ظرفية االنخراط في الحرب عمى اإلرىاب

و الرقابة عمى الخطاب الديني من خبلل ىيكمة وزارة األوقاف و الشؤون اإلسبلمية لمسيطرة عمى أماكن العبادة و الفتاوى و 
التصدي لمتيارات الدينية المتشدّدة من خبلل تقوية حضور الطرق الصوفية و الزوايا داخل المنظومة االجتماعية، مع إتباع 

ستراتيجية اإلصبلح الديني و التركيز عمى إعادة إنتاج التراث و حّث العمماء عمى االجتياد بما يتناسب مع خصوصيات إ

                                                           
(،  2014)مركز الدراسات اإلستراتيجية و الدولية )مايو  ' الصراع عمى الهوية الدينية في تونس و المغرب العربي'،حايم مالكا.  6

http://csis.org/ 
 
7Wright, Robin. The Islamists Are Coming: Who They Really Are. )Washington DC: Woodrow Wilson Centre 
Press (2012)  (  

 (2011)مركز دراسات الوحدة العربية،  الحركات االحتجاجية في الوطن العربيربيع وىبة:  8
9 Esposito.John L, Sonn Tamara & Voll John O ‘Democracy after the Arab Spring‖.  ) Oxford University Press 
(2016) 
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المجتمع المغربي )المشروعية الدينية لمممك..( و كونية القيم اإلسبلمية )التسامح/االنفتاح/التيسير/ المساواة/الموعظة 
     .10الحسنة...(

     :ألمغاربي السياق داخل السياسي لإلسالم  التأسيسية تالمقوال و المفاهيم-2
  تاريخيا: السياسي و الديني بين التشابك حتمية - 
 و المذىبية االنقسامات السائدة، بالثقافة التصاقو لشّدة بالعوائق يتسم ما مجتمع في الدين لمكانة التعرض ألن نظرا و 

 كمجرد ليس اإلسبلم فيو يظير الذي الوقت في مّوحد و شامل بتعريف لتزاماال المستحيل فمن المدنّس، و المقدس ثنائيات
 اإلسبلمي العالم دول اغمب في التشريعي و المجتمعي لمنظام الداخمية الديناميات كأحد بل ثقافي موروث أو تاريخية مرحمة

 في رغبتنا الى باإلضافة لمحياة فمسفة و أمالنا و قيمنا من جممة تتضمن كظاهرة" الدينFuller  يعّرف و 'المعولم'.
 يؤكد اإلطار، ذات في و  .11"العالم هذا في خطأ أو صحيح هو ما بمعرفة اهتمامنا و لوجودنا المعنى عن البحث

Fuller  ّهذا يقود أن يمكن و اإلنساني. االهتمام أولويات كأبرز معا كالهما يتداخل و بالسياسة  مرتبط 'الدين ان 
 التجاذب ىذا انّ   .12 السياسة' و الدين من كلّ  ٌأستغلّ  التاريخ مدار عمى و األسوأ. أو األحسن لىا المجتمع  االرتباط

 و المجتمعات كلّ  في ميّمة ظاىرة يعتبر الدين انّ  بل عربية ميزة أو استثناء ليس السياسي الفعل و الديني المعطى بين
 الحداثة، بعد ما فترة في إسبلمية عربية خصوصية التدّين و لدينا مسائل أن لمكثيرين يبدو قد اإلنساني. التاريخ مدار عمى
 لمعديد السياسي المشيد غّير قد الماضي القرن ستينات منذ العام الفضاء الى الديني البعد رجوع أن األذىان عن يغيب و

  .13)الكويت،بولندا اندونيسيا، مثل الدول من
  بالدولة:  السياسي اإلسالم عالقة تأريخية-  

 العموم مجال في السائدة المعتقدات زعزعة إلى العربية الثورات فترة في االجتماعية و السياسية التحوالت أفضت     
 قيم و اإلسبلم بين التبلؤم مجرد حّتى أو الموازنة استحالة من عقود، عدة منذ ترسخت التي االجتماعية، و السياسية

                                                           
(، 2014حايم مالكا. ' الصراع عمى اليوية الدينية في تونس و المغرب العربي'، مركز الدراسات اإلستراتيجية و الدولية )مايو  10

p://csis.orghtt/ 
11 Fuller, Graham E: The Future of Political Islam. )Palgrave Macmillan Publishers. 2003 (,p84 
12 Esposito.John L,Sonn Tamara & Voll John O ‘Democracy after the Arab Spring’. (Oxford University 
Press(2016)) 
13 Esposito.John L,Sonn Tamara & Voll John O ―Democracy after the Arab Spring’. )Oxford University Press 
(2016)( 
 

http://csis.org/
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 ىو التوقعات كلّ  دحض ما الواقع، أرض عمى أنو القول يمكن و  . 14 لمحكم الحديثة السياسية المعايير أو الديمقراطية
 بناء في بالمشاركة مطالبة الجيادية( و )العممية السمفية و السياسي اإلسبلم أحزاب رأسيا عمى الدينية لمقوى المفاجئة العودة
 اإلسبلمية األحزاب بدأت س/مصر()المغرب/تون العربية دول مختمف في (2011االنتخابية) الحمبلت .وخبلل15الدولة
 و الحداثة لمقومات إلى انحيازىا واضحا بات و السياسية، القوى موازين معادلة في اجتماعيا و دينيا و شعبيا ضغطا تمّثل

 و المتعممة الفئة من كبير جزء حشد عمى قدرتيا و البحوث/االنتخابات( الصحفية/مراكز )المظاىرات/ندوات الديمقراطية
  الكوادر. الى باإلضافة 'المتدّين' الشباب

 السياسي النشاط ماضي من ينبثق بل )الثورات(، الراىن التاريخي المنعرج وليد ليس المفاجئ الحضور ىذا جذور لكن   
 المعطى خصوصية إلى التطرق يمكن ال .16المنافي السجون، العام، الفضاء الجامعات، داخل لئلسبلميين 'المعارض'

 أن بعد الحّل' هو 'اإلسالم أنّ  ىي و برمتيا، اإلسبلمية األحزاب أيقونة عمى التعريج دون االنتقالية لمرحمةا خبلل الديني
 لرؤية تقديم دون العنف من بالكثير مشحونة تضميمية بمقوالت العربية المجتمعات أغرقت التي و الحّل' هو 'اإلصالح كان

 ىذه استحضار يتمّ  ما وغالبا .  17المنغمق الديني التصّور ىذا عمى ءً بنا المجتمع و الدولة شؤون تسيير اجل من واضحة
 ارتأت التي العربي، الربيع ثورات اندالع قبل ما الحاكمة السياسية األنظمة من لمكثير ضحية أو كتيديد اإلسبلمية الحركات
 األمن من كجزء التّدين مظاىر عمى سيطرةوال 'االخواني' اإلسبلمي المدّ  ليذا التصدي بغية )البوليسي( األمني الحلّ  اغمبيا

 و الديمقراطية ضد و الحداثة ضد ٌيعتبر " اإلسبلم بانّ  األنظمة ىذه ألغمب التّوجو ىذا Cinar الباحث يفّسر و القومي.
    .18 "الديمقراطية و الحداثة مع متالئم غير دين ألنه ركيزة و مرجعية اإلسالم من العنيفة السياسية الحركات اغمب تتخذ

  العربي: الربيع تحّوالت سياق في المغاربية اإلسالمية األحزاب-

                                                           
14 Esposito.John L,Sonn Tamara & Voll John O ―Democracy after the Arab Spring’. )Oxford University Press 
(2016)( 
15 Spiegel, Avi.‘ Succeeding by surviving: Examining the durability of political Islam in Morocco’ , 
Rethinking Political Islam Series.  ) Brookings Institution (August 2015) / Chamkhi, Tarek. "Neo-Islamism in 
the Post-Arab Spring  ) Contemporary Politics 20 (4): 2014. ( 453-468  
16 Chamkhi, Tarek.. "Neo-Islamism in the Post-Arab Spring." )Contemporary Politics 20 (4): 2014 ( 453-
468 
17 Chamkhi, Tarek. "Neo-Islamism in the Post-Arab Spring." ) Contemporary Politics 20 (4): . 2014 ( 453-
468 
18 Cinar, M.. The Justice and Development Party and the Kemalist establishment. In Cizre, 
U.(Ed.),.Secular and Islamic Politics in Turkey.) Routledge.2008( 
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و قد أصبحت الدمقراطة التحدي األبرز منذ اندالع الحراك االحتجاجي الشعبي في الكثير من دول العالم المطالب      
كما يظير في النموذج المغربي. و بتغيير النظام، كما في الحالة التونسية، و المحافظة عميو و القيام باإلصبلح من داخمو 

و الثورة  الخمينية في إيران، يجد اإلسبلميون  1224ألول مرة في التاريخ الحديث، منذ انحبلل الخبلفة العثمانية في 
أنفسيم في الحكم بدعم شعبي و شرعية دستورية منحتيا ليم االنتخابات بعد سنة واحدة عمى بداية موجة ثورات الربيع 

الوصول إلى الحكم بأغمبية برلمانية يعني أوال انفتاح و تقّبمو كل من المجتمع التونسي و المغربي لممرجعية ىنا  و  .العربي
اإلسبلمية لكمى الحزبين، و ثانيا يؤكد ىذا الفوز عمى بداية التحرر من رواسب األفكار النمطية حول 'كفر' الديمقراطية أو 

اءة واقعية لظرفية العالم العربي التي تستمزم بناء دولة مدنية حيث ال يكون اإلسبلم إيديولوجيا التطرف الديني و اعتماد قر 
و بالتالي، فإّن مجرد انخراط  .19العائق بل المحفز لفعل سياسي غايتو تحقيق العدالة و القضاء عمى الفقر، الفساد..الخ

الدستورية يعني الرضا بقوانين المعبة الديمقراطية  حركات اإلسبلم السياسي في التجربة االنتخابية و االشتراك في المؤسسات
و التخمي نيائيا عن مقوالت التشدد و الرفض السابق ليذا النمط  من الحوكمة باعتبارىا منتجا غربيا يتنافى مع عموية 

 . 20كونّيتو اإلسبلم و

 في ترى المعتدلة/الوسطية الدينية جعيةالمر  ذات اإلسبلمية األحزاب انّ  ما حدّ  إلى أكدت العربي الربيع ثورات موجة      
 المشيد في المؤثر التواجد و سياسية بادوار لبلضطبلع فقط ليس التاريخية والفرصة األفضل الفضاء الديمقراطية الحوكمة
 و ، 21(المغرب و تونس )مثل الشعوب بعض ليا منحيا التي الشرعية استحقاق عن لمتعبير أيضا بل اإلقميمي و المحمي
 من وكذلك الثورة قبل النيضة حزب قواعد و قيادات عاشتيا التي السجون و المنافي سنوات االعتبار بعين أخذنا إذا خاصة

                                                           
19 Tadros, Samuel.. "Islamist Responses to the "End of Islamism". (Current Trends in Islamist Ideology 16: 
2014) 33+ 
20 Crowder, George, and Martin Griffiths, and Mubashar Hasan.. "Islam, Islamism, and Post-Islamism: 
Rediscovering Politics after the War on Terror." (Australian Journal of Politics & History 60 (1):(2014) ) p 
110-124 
21 - García, Luz Gómez."Post-Islamism, the Failure of an Idea: Regards on Islam and Nationalism from 
Khomeini‖s Death to the Arab Revolts." Religion Compass 6 (10): (2012).  451-66 
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 السياسي بنشاطيم ترحيبيا و اإلسبلمية التيارات بعض مع المغربية الممكية لممؤسسة الضمنيّ  التعاطف إنكار الصعب
  .200322  لسنة اإلرىابية الضربة اثر تالمبلحقا و التضييق رغم عديدة، سنوات منذ العمني

جدلية توافق آو تعارض اإلسبلم مع الديمقراطية كّما تعايشيا التجارب الغربية و تريدىا النخب المغاربية 'العممانية'       
 Samuel. و قد عّبر Democratic paradoxتجعل من األحزاب اإلسبلمية رىينة ما ّيسمى 'التناقض الديمقراطي' 

Huntington في دول غير غربية عمى أسس الفكر الديمقراطي  عن ىذا التناقض مؤكدا استحالة ترسيخ نظام سياسي
و لذلك، الزالت ىذه األحزاب   . 23التحّرري عندما تصل إلى مواقع اتخاذ القرار أحزاب تحركيا إيديولوجيا كراىية الغرب

يو المصمحة في الوقت الذي ال تؤمن و ال تحترم مبادئ المعبة تٌتيم بانخراط ظاىري في المنظومة الديمقراطية تغمب عم
السياسية كما يرّوج لذلك اغمب أحزاب المعارضة بحجة المعطى الديني. تؤدي مثل ىذه االستنتاجات إلى االعتقاد أّن 

ة إلى وقت التمّكن مسالة االعتدال لدى األحزاب اإلسبلمية ينضوي باألساس ضمن إستراتيجية طويمة المدى تتمّيز بالمناور 
الكمي من دواليب الدولة و استقطاب الرأي العام من خبلل بناء دولة إسبلمية تعتمد المبادئ الديمقراطية و من ثّم السعي 

 . 24لتطبيق إيديولوجيا اسممة المجتمع و بناء نظاما ديكتاتوريا
 اب اإلسالمية المغاربية: و المراوحة بين الثابت و المتحّول في خطاب األحز الجديدة  االسالموية-3

إننا نعّين ىنا البناء اإلشكالي لثنائية الدين و السياسة داخل كّل من حزب النيضة وحزب العدالة و التنمية بصيغتيا   
الحالية 'االسبلموية الجديدة'. من البّين أّن كبّل الحزبين قد نضجت تصّوراتو لمدولة و النظام المجتمعي و التدّين تاريخيا، و 

إّن  اقبل عمى تجربة الدمقراطة و تحديات الّمعبة السياسية بإنتاج خطاب يتوافق مع مقّومات براديغم 'االسبلموية الجديدة'.
التمّثل ليذه المقاربة أو ىذا التصنيف التفسيري لظاىرة الحركات اإلسبلمية، من وجية نظر مثالية، يكشف انزياحيا من 

لى 'اإلسبلمي' المحقق لمحداثة اإلسبلمية. إّن غرضنا ىو الكشف عن الشروط الكبرى 'اإلسبلمي' سجين الموروث الفقيي ا

                                                           
22 Elhadj, Elie. "The Arab Spring and the Prospects for Genuine Religious and Political Reforms".( Middle 
East Review of International Affairs 16 (3): (2012)) . http://www.gloria-center.org/2012/11/thearab-spring-
and-the-prospects-for-genuine-religious-and-political-reforms  (accessed January2016) 
 
23 Wegner, E. Islamist Opposition in Authoritarian Regimes: The Party of Justice and Development in 
Morocco. (Syracuse, NY: Syracuse University Press. (2011)).  
24 Voll, John, Peter Mandaville, Steven Kull, and Alexis Arieff.. “Political Islam in the Arab Awakening: Who 
Are the Major Players?”. (Middle East Policy 19 (2): (2012))  10-35. 

http://www.gloria-center.org/2012/11/thearab-spring-and-the-prospects-for-genuine-religious-and-political-reforms
http://www.gloria-center.org/2012/11/thearab-spring-and-the-prospects-for-genuine-religious-and-political-reforms
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يقّدمو كإستراتيجية بناء  Gerges (2013)إّن  .25ليذا البراديغم بوصفو التصّور الذي يرّوج إليو قيادات كّل من الحزبين
لمتعددية السياسية و التفاعل االيجابي مع  إلسبلم مدني بعيدا عن االجندا السمطوية )فرض الشريعة بالقوة( بوصفو يؤسس

و لعّل التجاء القيادات الحزبية لمصطمح 'اإلسبلميين الجدد' ببل تردد من حيث ىي مشروع  .26  النظام المجتمعي 'العمماني'
  .يؤسس لمقطع مع فكرة 'اسممة الدولة' أو 'الدولة اإلسبلمية'  و ينتفض ضّد األفكار النمطية الممتصقة باإلسبلم

 الجديدة:  االسالمويةلمحة عامة حول -

وذلك يعني أنيم يستّمدون مشروعية الحضور السياسي من خبلل إعادة تشكيل صورة اإلسبلم كنظام تشريعي 'وسطي'   
وطني يتناغم مع الواقع المجتمعي والمزاج العام المتجو نحو التنّوع الثقافي، و الديمقراطية الميبرالية و الخيار 'اإلسبلمي' ال

و إّنو انطبلقا من ذلك سنحاول اختبار الشروط الكبرى )أنماط جديدة  27 .عوضا عن المشروع  االممي )اإلسبلم القومي(
لمتدّين/ تحديث اإلسبلم/ الوسطية/ العبلقة التواصمية مع الغرب/ الوطنية/ التدّرج في تطبيق الشريعة( لمئلسبلموية الجديدة 

مدى استطاعت الصمود أمام إغراء الشعبوية       سي و المغربي، و في ذات الوقت نتبّين الىو تأويميا داخل النموذج التون
 السياسية و الحفاظ عمى المرجعية الدينية.

 في منخرطة بوصفيا االسبلموية اليوية عمى ثقافي انفتاح و موضة و تكنولوجيا من العولمة عصر مبلمح غمبت أوال، -
 أنماط بظيور سمح قد 'المعولم' المسمم المجتمع واقع إنّ   'المتحرر'. اليومي الروتين مباتمتط و الحداثي المجتمعي النمط
 اإليمان معيا ليصبح المعاصر الواقع مع تقاطعت و 'الصارم' و 'التقميدي' لئلسبلم منظورىا من غّيرت التي لمتدّين جديدة
  .28   الجنسين/..( بين ثقافي/االختبلطال االختبلف الشخصية/ )الحريات واقعية و متنّوعة و خاصة تجربة

                                                           
25 - Roy, Olivier. The New Islamists.(The foreign Policy Journal ( 2012)) 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/16/the_new_islamists accessed April2014./  Wright, Robin. The 
Islamists Are Coming: Who They Really Are. (Washington DC: Woodrow Wilson Centre Press (2012))  
26 Gerges, Fawaz A.. "The Islamist Moment: From Islamic State to Civil Islam?" (Political Science Quarterly 
128 (3): 2013)389-426 
27 Esposito.John L,Sonn Tamara & Voll John O ‘Democracy after the Arab Spring’.)Oxford University Press 
(2016)( 
28 Roy, Olivier. The New Islamists. .(The foreign Policy Journal (2012))  
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/16/the_new_islamists  accessed April2014) 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/16/the_new_islamists%20accessed%20April2014./
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/16/the_new_islamists%20accessed%20April2014./
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/16/the_new_islamists
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/16/the_new_islamists
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 و الحضاري التخّمف أزمة معالجة عمى تقوم بوصفيا الجديدة االسبلموية مقاربة عمى اإلسالم تحديث شرط يييمن ثانيا،-
 الغربي 'األخر' مع لممصالحة تكريس سوى ىو ما اإلسبلمية لميوية الحداثي التأسيس ىذا إنّ  .29 الغرب مع العبلقة أيضا

 عن و اإلسبلم 'فوقية' فكرة عن الوقت ذات في التخمي بضرورة اعتراف و  السياسي/العموم/القوانين/المعيشة..( لنظام)ا
 مفيوم لترجمة اإلسبلميون سعى وقد اإلسبلم. و الحداثة بين التشابك واقعية المستنكرة )االستشراقية( العدمية النزعة

 االنسجام بضرورة التام لوعييم الراديكالية عن االبتعاد و االعتدال خيارات تبني لخبل من اإلسبلم( تعاليم )كونّية 'الشمولية'
 مع الجديّ  التفاعل إلى الحزبين كبلّ  قيادات السياسي' 'البقاء منطق اضطر بالتالي و تعريفاتيا. تعّدد رغم 'الديمقراطية'، مع
 المباشرة/ )ديمقراطية مختمفة بطرق ممارستو يمكن لذيا لمشعب' 'الحكم منيا خاصة شعاراتيا و الديمقراطية معايير أىم

    .30 التمثيمية/النخبوية

 )العنف/التشدد..( 'الراديكالي' اإلسبلم أسموب عمى اعتراضا داخمو في يحّمل باالعتدال اإلقرار انّ  نفترض نحن ثالثا،-
 السياسي العمل في انخرطت و الفكري و الديني خطابيا تطوير الدعوية اإلسبلمية الحركات من الكثير استطاعت قد حيث

 الخمفية ذات السياسية األحزاب قدرة ظيرت .31المواطنة و الشخصية الحريّات و الحزبية التعّددية أساس عمى واالجتماعي
 حزب وصول مع السياسي، العنف إلى المجوء دون ديمقراطي، مسار بناء في الفّعال االنخراط و المشاركة عمى اإلسبلمية

 االستقرار و االقتصادية النجاحات من العديد تحقيق اإلسبلمي الحزب ىذا استطاع و الحكم. إلى التركي التنمية و الةالعد
 عممانية دولة في الدينية الخمفية ليذه  االستنكار و النمطية األفكار من برغم و ، (Kuru,2013) 32تركيا داخل السياسي

 محدد و ثقافي كمخزون اإلسبلم بين التوافق مسالة حول مجددا التساؤل لطرح ميةعال و إقميمية ظاىرة مّثل الحزب ىذا فان
 حكم. كنظام الديمقراطية مع المسممة لممجتمعات سموكي
 الدول مع الثقة مسار لبناء  البراغماتية الصيغة تشّكل التي الغرب مع التواصمية العالقة تتأّول الجديدة االسبلموية رابعا،
 حرصت ذلك أجل من الحرب'. 'دار و اإلسبلم' 'دار ثنائية و التكفير عقمّية مع نيائيّ  كقطع اإلقميمي، وذالنف ذات الغربية

 األجنبية األطراف مع تونس و المغرب في الديمقراطي المسار مستقبل مناقشة عمى اإلسبلمية األحزاب ىذه

                                                           
29 Chamkhi, Tarek. "Neo-Islamism in the Post-Arab Spring." )Contemporary Politics 20, . 2014 (4)(: 453-
468 
30 Diamond, Larry “The Next Democratic Century.”  ) Current History 99, (January 2014) ( 
31 - Cavatorta, Francesco "The Success of ‘Renaissance’ in Tunisia and the Complexity of Tunisian 
Islamism" Madrid, Spain)paper prepared for The International Political Science Association Conference. July 
2012( 
32 Kuru, Ahmet T.. Muslim Politics without an "Islamic State": Can Turkey's Justice and Development 
Party Be a Model for Arab Islamists?.) Brookings Doha Center. 2013 ( 
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 البراغماتي االنفتاح ىذا برجع أيضا لكن و .33     سيةالدبموما والمشاورات الممتقيات من جممة خبلل من )أمريكا/ألمانيا..(
 ىذه بين )التعميم( الفصل صعوبة تخمقيا التي المبلبسات عمى االنتصار  عن يعّبر سياسي كسموك الغربية القوى عمى

 تممك ال األحزاب هىذ انّ  القول يمكننا.  34 الجيادية و السمفية الحركات من ومثيبلتيا الدينية الخمفية ذات السياسية األحزاب
 )الحداثة/ الغرب و اإلسبلم بين الصراع عمى قائم تاريخي سياق في البراغماتية العبلقة بناء سوى أخر خيارا

 زمن في تكفير و عنف كأيديولوجيا اإلسبلم حول العالمي السجال إطار في و اإلنسان،،( المرأة/حقوق الديمقراطية/حرية
   .   35اإلرىاب عمى بالحر  و االسبلموفوبيا و العولمة

 تأّسست الجديدة االسبلموية أنّ  إال )األمة( القومية اليوية و اإلسبلمية الحركات بين الوثيق االرتباط من الرغم عمى خامسا،
 التباين الى سعييا استنباط يمكن ،الوطنية شرط الى إمعانا أكثر بشكل نظرنا إذا أننا الدولة.غير-لموطن الوالء عبلقة عمى
  اإلسبلمية. لؤلمة المّوحدة الخبلفة دولة لتأسيس ترنو التي  الحزبية أو الجيادية المجموعات بقية عن التام ختبلفاال و

 شأنو من الذي اإلرباك تأويل إنما و    الجديدة، لئلسبلموية الفقيية المرجعيات مناقشة السياق ىذا في ييمّ  ما ليس سادسا،
 منطقة في الوقوف فإنّ  المعني بيذا و دينية. ألحزاب سياسي كقرار/سموك  دريجيات الشريعة تطبيق شرط فيو يتسبب أن

 في و الوطنية، و اإلسبلم تحديث شرطيّ  مع تعارضو حيث من 'استفزازيا' و مربكا يبدو السياسة و الشريعة بين وسطى
 لغموض السياسي المشيد في اعمينالف بقية أو 'المتدّينين' أنصاره و الحزب بين ثقة عبلقة ببناء تسمح ال الوقت ذات

  .36 )النوايا( االجندا
 شؤون إدارة و الحكم مسالة في الدينية الشريعة اعتماد و أخبلقية خمفية إقرار في لمسياسة 'اإلسبلمي' البعد يتمظير    

 بحجة الدين لتسييس سعىت مقاربة السياسي' اإلسبلم ُأعتبر' لطالما ولذلك . 37 االقتصادية و القانونية المنظومة و المجتمع
 و لإليمان الضيقة الحدود يتجاوز "اإلسالم انّ  قولو في يعّرفو الذي اإلسبلم' شمولية 'مفيوم Shepard عنو يعّبر ما

                                                           
33 Gerges, Fawaz A. "The Islamist Moment: From Islamic State to Civil Islam?". )Political Science Quarterly 
128 (3): 389-426 (2013)( 
34 Hamid, Shadi.. "The Future of Democracy in the Middle East: Islamist and Illiberal." )The Atlantic. 
2014a (       
35 Esposito.John L,Sonn Tamara & Voll John O ‘Democracy after the Arab Spring’. )Oxford University 
Press(2016)( 
 
36 Gerges, Fawaz A. "The Islamist Moment: From Islamic State to Civil Islam?". )Political Science Quarterly 
128 (3): (2013)  ( 389-426  
37 Larayedh, Ali. Moderate Islamist Set to Head New Tunisia Government.”  )Business Recorder, 2013 ( 
http://www.brecorder.com/general-news/172/1161320/  January 09, 2016. 
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 مّما االجتماعي السموك يحدد و االقتصادية و السياسية الحياة يقود معطى ليصبح )صالة/النسك..( الدينية المعتقدات
 و النيضة من لكلّ  القيادات حرصت .   ..38 الشريعة" من قانونها تستمد إسالمية' 'دولة بناء يةإمكان المسممين يمنح
 الى دفع الذي الحزب، لمؤسسة الييكمية التركيبة داخل السياسية الممارسة مبادئ و  أفكار إدراج التنمية و العدالة حزب
 السمطة ممارسة في النجاح درجة عن النظر بغض و داخمية.ال المناقشات وحّدة التحديات برغم استمراريتو ضمان و تقويتو

 عند المردودية و المنفعة معادلة باالعتبار األخذ الى الحزبين ىذين سعي نبلحظ الديمقراطية، ترسيخ عممية في االنخراط و
 الفقيية لالمسائ بعض عن الناجمة التعقيدات عن بالتغاضي قياميما الى إضافة مراجعات، أو بتنازالت المجازفة

يتجمى ىذا االنتقال الديمقراطي  خارجو. و الحزب داخل السياسية لتصّوراتيا المعارضة تقميص و الدعم لنيل كإستراتيجية
و التشارك في السمطة، و  في تغيير و إعادة بناء الييكمة السياسية و المؤسسات و السموكيات عمى منوال التعددية الحزبية

و االقتصادي تسعى جاىدة لتأسيس النموذج المناسب لمدمقراطة مما يفرض  عمة في المشيد السياسيليذا فإّن كّل القوى الفا
عمى النخبة و األحزاب السياسية التقيد بالمرجعيات الثقافية و الدينية و الخصوصيات االجتماعية و السياسية لضمان  

 ل الديمقراطي و الدعم الشعبي لو.واقعية التحوّ 
    : العربي الربيع إرهاصات ظلّ  في السياسي اإلسالم أحزاب لدى وجياإليديول الخطاب-
 السياسي' 'التعّمم مرحمة إرىاصات من استفادت النيضوية( )خاصة القيادات ىذه انّ  القول يمكن السياق، ىذا في و   
 و جذرية بمراجعات  الغنوشي راشد الحركة رئيس قيام و العاشر مؤتمرىا في وجيتيا تغيير عن أعمنت و (2011-2013)

 تاريخية مشروعية و قيادية بكاريزما يتمتع و مازال انو خاصة ليا إيديولوجية حجج تقديم و  تمريرىا من تمّكن جريئة
 اإلقميمية والضغوطات المغرب و تونس من كلّ  في الوطني السياق تحديات انّ   فمسفي. أكاديمي تكوين الى باإلضافة
 الديمقراطي. اإلسبلم إطار في الحوكمة نحو االتجاه و السياسي اإلسبلم مع لمقطع مشجعا و عممّيا دافعا مّثمت عموما

 بين التداخل بحتمية يقرّ  االنتخابات( خبلل )خاصة وشعبي إعبلمي و سياسي لخطاب ترّوج الحزبين قيادات أصبحت
 التشكيك حالة مع وسريع ناعم بشكل تفاعمت و الحديثة. المدنية الدولة ظلّ  في بينيما التعايش سبلسة و والسياسة التدّين
 تجنبت و الدمقراطة مرحمة في االستراتيجي موقعيا عمى اإلبقاء و السياسية مصالحيا مع االنسياق خبلل من نواياىا في

 و سياسيا نموذجا داخمو يتضمن شامل عقائدي كنظام يظير كان اإلسبلم حيث عنو الدفاع أو التاريخي مشروعيا تقديم
 ألمغاربي السياسي المشيد في تأثيرا األكثر أصبحوا الحزبين كبلّ  قيادات انّ  لبلنتباه البّلفت و.39  تشريعيا و اديااقتص

 السمطوية األنظمة تعارض كانت التي األحزاب بقية مع بالمقارنة الديمقراطية عمى الحالي االنفتاح ىذا مع منسجمين
                                                           
38 Wickham,C.‖ The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement. )Princeton University 
Press.(2013)( 
39 Marks, Monica :‘Tunisia’s Ennahda: Rethinking Islamism in the context of ISIS and the Egyptian 
coup. (Rethinking Political Islam Series. Brookings Institution (2015)) 
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 من كبير لجزء االنتخابي القرار عمى والتيجم اإلسبلميين انتقاد عمى اسيالسي خطابيا في اقتصرت التي )تونس( السابقة
 يتمّثل األصح الخيار فانّ  بالتالي، و . 'دينية'. ديمقراطية غير قوى تواجد يعزز أن الديمقراطية التجربة لو سمحت الشعب

 و المعاش الواقع تحديات اجل ومن . 40 اإلسبلمي لمدين الكبرى المقاصد مع يتناسب بما الدولة مدنية من اإلعبلء في
 أو الخبلفة فكرة عن التخمي الضروري من أصبح المغاربية المجتمعات تعيشيا التي  السياسية و االجتماعية التحوالت

 التنمية' و العدالة 'لحزب التركي بالنموذج االقتداء تحاول اإلسبلمية األحزاب من العديد أن نجد الواحدة،إذ اإلسبلمية الدولة
 مؤسساتي. بشكل الشورى مبدأ ياغةص يعيد سياسيا نظاما الديمقراطية أن اعتبار و
 الثابت و المتحّول لدى حزب النهضة:  - 

تنبع أىمية حزب حركة النيضة ليس فقط في الجدال الحاصل حولو بل أيضا الدور السياسي و االجتماعي الذي ال      
تمّثل أحزاب اإلسبلم السياسي نقطة تحّول في المشيد السياسي ألمغاربي إذ ما  يزال يمعبو في فترة الدمقراطة التونسية. و

نظرنا إلى تحديات و اتيامات اإلرىاب و العنف السياسي و كذلك األزمة االقتصادية و الصراعات اإليديولوجية داخل 
. 2013الى  2011م الفعمي من و خارجو )اإلعبلم/االحتجاجات في الشارع التونسي(، خبلل فترة الحك المجمس التأسيسي

رغم كل األزمات التي عاشتيا تونس و الزالت ما بعد الثورة، و بغض النظر عن مدى تورط حزب حركة النيضة فييا، إال 
إذ أّن حضوره صار أمرا واقعا و مكّونا أساسيا في كّل النقاشات حول لمسياسة  انو من الصعب إنكار تأثير المعطى الديني

. فقد ساىم حزب النيضة و بقوة في الحياة السياسية،مّما منح لئلسبلميين فاعمية في تحديد ىيكمة مؤسسات  41  التونسية
اّن المكانة المركزية لمدين اإلسبلمي في المجتمع التونسي     .42 الدولة و كيفية إدارتيا و شكل النظام السياسي في تونس
صناعة التجربة الديمقراطية الناشئة ما بعد الثورة و خبلل حقبة  فسحت المجال لئلسبلم السياسي ليكون احد ديناميات

حكميم من الفترة االنتقالية، ٌأعتبر حصول حزب النيضة، ذو المرجعية اإلسبلمية، عمى األغمبية النيابية في االنتخابات 
ن تكون البديل لحزب التجمع تأكيدا عمى رجوع المعطى الديني كقوة سياسية ذات قاعدة شعبية كبيرة مما يخّول ليا أ 2011

. و من الممفت ىنا اّن اإلسبلميين )النيضة( استطاعوا  43المنّحل و أيضا بقية األحزاب القومية، و الديمقراطية و اليسارية 
خبلل شيور قميمة إعادة إحياء حضورىم في الشارع التونسي كحزب سياسي يستمد الشرعية من تاريخو النضالي ضد نظام 

                                                           
40 Hamid, Shadi.. "The Future of Democracy in the Middle East: Islamist and Illiberal."  (The Atlantic.) 
41 Esposito.John L,Sonn Tamara & Voll John O ‘Democracy after the Arab Spring’ Oxford University Press 
(2016) 
42 Kessler, Oren. ‘Moderates or Manipulators? Tunisia’s Ennahda Islamists’ (The Henry Jackson Society 
(2012))  www.henryjacksonsociety.org  (accessed February 2016) 
43 Esposito.John L,Sonn Tamara & Voll John O ‘Democracy after the Arab Spring’ Oxford University Press 
(2016 

http://www.henryjacksonsociety.org/
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. و في ىذا السياق، حرصت القيادات 44من ثمة 'بن عمي' ، رغم المنافي و تجريم الحركة منذ التسعينات 'بورقيبة' و
الحزبية، و خاصة راشد الغنوشي، عمى االنخراط في التجربة الديمقراطية من خبلل إستراتيجية االنخراط في صناعة القرار 

، و تميزىا بسرعة التكّيف مع الواقع   45 خل بين الشريعة و الدولة  الوطني و تقديم خطاب يتسم بالعقبلنية فيما يتعمق بالتدا
 و الكثير من قواعدىا. السياسي التونسي رغم اإلقصاء الذي ٌمورس عمى قيادات الحركة

استطاع حزب النيضة تبني منظومة التحول الديمقراطي و االنصيار في مسار بناء الجميورية الثانية دون الوقوف عمى 
جون و المنافي، و ذلك من خبلل إقامة تحالفات براغماتية مع قوى ديمقراطية مثل حزب المؤتمر و حزب التكتل سنوات الس

  وأيضا الدخول في صراعات مع عدة أحزاب يسارية و يمنية بما تقتضيو المعبة السياسية من خصوصية السموك السياسي
مجتمع السياسي و سياق الدمقراطة التركيز عمى جممة يقتضي التساؤل عن تمّوقع األحزاب اإلسبلمية داخل ال . 46

المخاوف و االتيامات المّوجية إلييا من معارضييا عاّمة والمتابعين لمشأن ألمغاربي خاصة، و التي يمكن حصرىا في 
مساندة و دعم الحركات السمفية المتشددة من خبلل التغاضي عن مصادر تمويميا و تحركاتيا و أنشطتيا الدعوية و 

باإلضافة إلى التمميح   . 47    /2014الجيادية إلى درجة تحميميا مسؤولية االغتياالت وعنف االحتجاجات الشعبية )مالكا
بتورطيا في شبكات التسفير إلى الجياد في سوريا و إدخال السبلح واختراق المنظومة األمنية بإقامة ميميشيات األمن 

و .48 القطري و التركي استغبلليا في الحمبلت االنتخابية و االئتمار بالجانب الموازي  إلى جانب السيطرة عمى المساجد و
يرتبط بيذه االعتبارات أّن المشيد السياسي التونسي لما بعد الثورة قد غمب عميو جدال حول الثنائية االسبلموية /العممانية و 

مدني من 'اسممة' المجتمع أو إدراج فصول تقّر التخّوف الشديد لمختمف أحزاب المعارضة و الكثير من منظمات المجتمع ال

                                                           
44 Kessler, Oren. ‘Moderates or Manipulators? Tunisia’s Ennahda Islamists’ (The Henry Jackson Society 
(2012)) www.henryjacksonsociety.org   (February 2016) 
45 Marks, Monica ‘Tunisia’s Ennahda: Rethinking Islamism in the context of ISIS and the Egyptian coup. 
(Rethinking Political Islam Series. Brookings Institution(2015))  
46 Marks, Monica ‘Tunisia’s Ennahda: Rethinking Islamism in the context of ISIS and the Egyptian coup. 
(Rethinking Political Islam Series. Brookings Institution(2015))  

)مايو  /http://csis.orgايم مالكا ' الصراع عمى اليوية الدينية في تونس و المغرب العربي' ، مركز الدراسات اإلستراتيجية و الدولية ح47 
 "Schraeder, Peter, J. "Tunisia's Jasmine Revolution, International Intervention, and Popular Sovereignty(؛/ 2014

The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations(2012) 13 (1): 75+   
 

 
48 Wickham,C. ‖The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement. Princeton University 
Press.(2013) 
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. بالرغم 49    (Esposito, Tamara & Voll 2016) بالعدائية لحقوق المرأة و النمط الحداثي لمببلد التونسية في الدستور
اّن  قيادات حزب النيضة حرصت عمى دحض ىذه الشكوك من خبلل عدم إدراج كممة 'الشريعة' في نصوص الدستور، و 

رسائل طمأنة لمداخل التونسي من خبلل دعوة ضمنية لمناقشة قضايا التحّول الديمقراطي و عدم التركيز عمى المسائل بعث 
، إال اّن انضباطيا  و أسموب التكّتل داخل المجمس التأسيسي زاد من االنتقادات و تركيز معارضييا   50اإلسبلمية 'الفقيية'

 ،   51  و اإلعبلم عمى نقاط ضعفيا

و طريقة عيش تتجاوز التصنيف و  يشير اغمب قيادات النيضة ، و باألخص راشد الغنوشي، اّن الشريعة فمسفةو    
. وبالمثل، فاّن مسائل االستقرار األمني و الظروف المعيشية   و بناء مؤسسات الدولة يكون في   52االختزال في أحكام

، حيث تمعب مختمف ىذه العوامل دورا ميّما في بناء الدولة و  الغالب أىم من النزاعات حول المقوالت الفقيية /الدينية
الخروج من ىشاشة الفترة االنتقالية. و ىنا ال بد من التأكيد اّن مستويات المشاركة السياسية لحركة النيضة تشكّمت بنفس 

ي. و كمّما زادت مستويات ثورّي، بشكل مباشر أو غير مباشر، ساعية لبناء تجربة الحكم عمى النمط المؤسساتي الديمقراط
اليجوم و العزل عمى الحركة من طرف أحزاب المعارضة و اإلعبلم التونسي و االتحاد العام التونسي لمشغل إال و استطاع 
رئيس الحركة 'كسمطة رمزية' خمق ديناميكية االعتدال داخل الحزب. و بالتالي، تّم التركيز في الخطاب السياسي لمنيضة 

و الديمقراطية، و بغض النظر  الة االجتماعية، المساواة، حماية الثورة، التوافق السياسي، الحوكمة الرشيدةعمى محاور العد
 و التطّور مع الواقع التونسي.  عن مرجعيتيا الدينية فان دخوليا في تخوم السياسة جعل من قياداتيا سريعة التأقمم

نات القوة في المشيد السياسي التونسي )االغتياالت/األزمة و قد تكون النقطة األىم ىنا، اّن حيثيات و تواز     
االقتصادية/التعددية الحزبية/ اإلرىاب( و اإلقميمي )سقوط اإلخوان في مصر( ال ينبغي أن ٌتيمش، و إنما يتوجب فيم 

ذي مّيز مرحمة االنتقال التخمي عن االعتبارات الدينية / اإليديولوجية من طرف القيادات النيضوية بالتوتر و النقاش الحاد ال

                                                           
49 Esposito.John L,Sonn Tamara & Voll John O ―Democracy after the Arab Spring‖ Oxford University 
Press(2016) 
50 Larayedh, Ali. Moderate Islamist Set to Head New Tunisia Government.” Business Recorder, 2013. 
http://www.brecorder.com/general-news/172/1161320/  January 09, 2016. 
51 Sezgin, Yüksel."Why Is Tunisian Democracy Succeeding While the Turkish Model Is Failing?",Washington 
Post, (2014) http://www.washingtonpost.com/blogs/ (January 2016) 
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الديمقراطي حول مسائل اليوية، االستقرار األمني، المّد اإلرىابي و الفكر التكفيري، الذي جعميم تحت المراقبة و 'الوصم' 
  .53بعنف التنظيمات االسبلموية

لعفو التشريعي و قد ٌاتيمت قيادات الحزب بتورطيا في إغراق اإلدارة التونسية بالموالين ليا وخاصة أصحاب ا    
)المسجونين بتيم االنتماء لحزب النيضة في عيد بن عمي( الذي منحيا سرعة التغمغل الممنيج و المدروس في دواليب 

و كذلك غياب المصداقية و الشفافية عند ممارستيا لمحكم برغم من استعمال الدين كأداة لمدعاية و االستقطاب   .54الدولة
ثقافة السياسية لمببلد التونسية المحكومة بمنظومة قيمية تكّرس كثرة الجدال و سرعة سّن بل قد استطاعت االنخراط في ال

القوانين مع الحرص عمى عدم االلتزام بيا، و المحسوبية و استعمال آليات الخطاب المزدوج و الحضور اإلعبلمي المكثف 
فإّن مثل ىذا األسموب فرضو التعّمم البراغماتي  و رّبما .55كاستراتيجيات دفاعية عن حضورىا الشعبي في الشارع التونسي 

لممارسة السمطة المستند إلى التسميم الضّمني بضرورة تعزيز موقعيا من خبلل فتح الحوار بين القيادات السياسية المختمفة 
صبلحات و إقامة التحالفات بما يتناسب مع مصالحيا و ليس مرجعيتيا و كذلك إخضاع حزبيا إلى مراجعات لمواقفيا وا  

 .  56داخمية ال يمكن من دونيا التعبير عن حسن النوايا و بعث رسائل طمأنة لمداخل التونسي و الخارج الغربي

نستخمص من ذلك، اّن البراغماتية السياسية خمقت ديناميات التحّول داخل حزب حركة النيضة، حيث لم تعد المواقف      
مارسة الحكم. و تكمن براقماتية قيادات حزب النيضة في تقديم منظور عممّي اإليديولوجية ذات البعد الديني معتمدة في م

خبلل مجابية تحديات الحكم بسياسات تصالحية. و  00 لمسمطة بعيد عن المواقف الثورية أو االعتبارات اإليديولوجية الثابتة
، 2014، و التنازل عن الحكم في بداية باختصار، يمكن القول إن ىذا التوجو يبرر التخمي الضمني عن العدالة االنتقالية

 التخمي عن قانون تحصين الثورة، و تجريم التكفير، و االعتراف بحرية الضمير..الخ.
 الثابت و المتحّول لدى حزب العدالة و التنمية:  - 

من  41.4ى ( في تاريخ تونس بالحصول عم2011النيضة في أول انتخابات حّرة )أكتوبر  بعد النجاح الذي حققو حزب   
نائب في المجمس التأسيسي، تعّزز الحضور السياسي و الشعبي لؤلحزاب  212من إجمالي  92األصوات ، بما يعادل 

. و يتميز الحزب المغربي بقربو  2011اإلسبلمية في المشيد المغربي بفوز حزب العدالة و التنمية في انتخابات نوفمبر 
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(2012)) www.henryjacksonsociety.org  (February 2016) 
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ء سياسية توافق مع القوى العممانية دون التركيز عمى القضايا الدينية الخبلفية و من اإلسبلم المعتدل من خبلل السعي لبنا
م ىو الحّل' و التأكيد اّن المغرب دولة مسممة و متناغمة مع تعاليم اإلسبلم في الذي يبرز من خبلل رفضيم لشعار 'اإلسبل

و      .57سياساتيا في ظّل نجاح نظاميا السياسي الممكي عمى الحفاظ عمى روح الشريعة مع االنفتاح عمى ثقافة العولمة
المجتمعي لئلسبلم داخل الدولة المغربية ال تؤكد قيادات الحزب دائما اّن المرجعية اإلسبلمية لممؤسسة الممكية و التجسيد 

العكس فاّن المشروع الحقيقي لمحزب الذي سيترجم عمى ارض الواقع يفترض  يجعل من تطبيق الشريعة أولوية بل عمى
و ظيرت ىذه الحركة باسم  .58محاربة الفساد و تأسيس مؤسسات دولة قوية تجّسد أخبلقيات اإلسبلم و معايير الديمقراطية

لة و التنمية كجناح سياسي لمحركة الدعوية 'التوحيد و اإلصبلح'، مّما منحيا فرصا اكبر لمتواجد في الشارع المغربي العدا
من خبلل األعمال الدعوية و الخيرية باإلضافة إلى إقرار عدد من المراجعات الفكرية من أبرزىا اعتبار النظام الدستوري 

. و بالتالي، نبلحظ   59  المغربي و كذلك نبذ استعمال العنف ضد السمطة الممكي من احد نعم اهلل وىباتو لممجتمع
انخفاض منسوب التوتر و الصدام بين ىذه الحركة اإلسبلمية و أجيزة الدولة بسبب تركيزىا عمى التمّسك باصبلحات  

وم الشورى اإلسبلمي داخل يساعد عمى إرساء نوع من التواصل مع مفيمما الممكية   النظام الّسياسي  تحت رعاية المؤسسة
في ىذا السياق ال يمكن تجاىل أّن  كينونة النظام السياسي المغربي تتمّيز بإحتواءىا  لثبلثية تبلزمية توازن  المؤسسات.

بين السيادة الوطنية و المؤسسة الممكية و المشروعية الدينية 'أمير المؤمنين'. و ىذه العبلقة التكاممية تفاعمت مع مبادئ 
ديث و الثقافة العممانية التي يتمّسك بيا الممك الحالي و ال يرى فييا تناقضا مع خصوصية منصبو حيث تتماىى التح

. الحقيقة أن تأسيس منطق النظام السياسي بالمغرب عمى فكرة المباركة   60الشرعية الدينية مع نظيرتيا القانونية/الدستورية
ة و االقتصادية النافذة المعروفة بالمخزن حول المؤسسة الممكية التي أصبل اإلليية، لم يمنع من التفاف النخبة السياسي

تتمتع بعنصر 'القداسة'. و جرى توسيع ىذه الرمزية الروحية في فترة االستقبلل، و ال سيما مع بداية بناء الدولة الحديثة، 
 لرسمي' . بإعادة االعتبار لعبلقة السمطة بالدين و االستكانة لتحديد مبلمح 'اإلسبلم ا
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في درب عممية االنخراط السياسي لحزب العدالة و التنمية ، ارتأت القيادات المشاركة في االنتخابات البرلمانية  
( االحتكاك بمعترك المشيد السياسي المغربي من خبلل التخمي عن دور المعارضة و االنسجام في 2002/2002/2011)

و قد يدلي ذلك بأّن  اإلسبلم السياسي  'المعتدل ' أصبح داخل معادلة الحكم  منظومة الحكم عمى أسس 'المعارضة البناءة'.
و االستقرار في المغرب، أو بمعنى أخر، أعطى قيادات حزب العدالة و التنمية األولوية في تخفيف حّدة التّوجس و 

االيدولوجيا الدينية الى قوة تغيير  ( و قد طّوروا2003التخّوف من الحركات الراديكالية )خاصة بعد تفجيرات الدار البيضاء 
يبدو ىنا اّن الحزب قد تجاوز العقبات السياسية و التاريخية  .  61و حشد لممواطن المغربي مع خيارات المؤسسة الممكية

و الحائمة دون المشاركة في الحكم، استنادا الى منطق االنخراط في االنفتاح الديمقراطي باعتباره 'استثناء' مغربّيا لحصول
يمكن إرجاع تغمغل حزب  اإلصبلحات السياسية و الدستورية عوض حراك احتجاجي ثوري.-عمى نمط المؤسسة الممكية

العدالة و التنمية في البنية االجتماعية لمشعب المغربي 'المتدّين' من خبلل تبني لخطاب و المطالبة بإجراءات قانونية ذات 
رتو، و القمار، و ضرورة احترام اآلداب العامة في الشارع طبقا لمشريعة، و تجا مرجعية إسبلمية مثل تحريم شرب الخمر

. و لكن فيما بعد صارت المشاركة السياسية محكومة أكثر بقضايا البطالة، الفقر، التيميش 2002خاصة قبل انتخابات 
المرأة من خبلل سّن قوانين  االجتماعي، الفساد اإلداري، الرشاوى..الخ. و قد اتخذ الحزب بعض الخطوات الجريئة لتمكين

 . يجدر بالذكر أنأكثر صرامة بخصوص العنف المسّمط عمييا،و إقرار المساواة في الرواتب، و التصدي لتشغيل القاصرات
والتغييرات في الرؤى الخاصة بالعبلقة  المراجعات العديد من الباحثين يجمعون باّن 'حزب العدالة و التنمية' يعايش فترة من

ين و السمطة من خبلل التحاشي الممحوظ في استعمال أو استغبلل الشريعة كايدولوجيا لممارسة الحكم بعد ازدياد بين الد
االنتقادات من الخصوم العممانيين و ظيور إمكانية تصدي سيادة الشعوب/الشارع لسيادة الدين مثمما حصل مع النموذج 

 المصري إلخوان المسممين.

ردود الفعل السياسية لقيادات كبل الحزبين تتسّم بالتقدمية و روح العصر بعيدا عن الخطاب  يمكن اعتبار انّ          
السمفي األصولي، حرص ظاىري لترويج خطاب لقواعدىا بضرورة الحفاظ عمى المنظومة األخبلقية اإلسبلمية التي من 

اطي المخدرات و الكحول. يمكن إدراج كبّل شانيا أن تحمي المجتمع من تغمغل الفساد و المافيا و انتشار اإلجياض و تع
( 2003الحزبين في خانة 'ألما بعد اسبلموي' حيث يمكن الجمع بين التقّدم و القيم األخبلقية كما يبّين ذلك الباحث)

Yavus  622 في و صولو الى نتيجة اّن الحركات اإلسبلمية بإمكانيا ' أن تكون في ذات الوقت معاصرة و تقدمّية في
االجتماعية و السياسية و كذلك محافظة و سمطوية' عند انخراطيا في التشجيع عمى االلتزام بالقيم و اإلرث  المناحي
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. عمى قدر وافر من األىمية يجدر بنا أن نشير، اّن المشاركة السياسية لؤلحزاب اإلسبلمية جعمت من المسالة الدينية التراثي
ية، و خاصة اّن كل من السمط الحاكمة  في المغرب  و تونس تتخذ من مجرد سّمة روحية و ثقافية لدى القواعد الشعب

و االجتياد الى الحفاظ عمى األحكام الشرعية  لمنص ألقراني و  المذىب المالكي مرجعية دينية التي تحتكم في التفسير
ر المعطى الديني كسبب الحديث النبوي. و ىكذا نرى اّن ثنائية المشاركة السياسية و المرجعية المالكية قمصت من ظيو 

لمتعصب األعمى أو تذبذب العامة بين الفتاوى المتناقضة ، و من ثم يمكن اعتبار ىذا الجمع بين السياسي و الديني 
الحامي األساسي من التمزق المذىبي خبلل الفترة الحالية لمتحّوالت السياسية في كل من تونس و المغرب، و كذلك عمى 

 إلسبلمية الحاكمة أكثر اعتداال و انفتاحا عمى الممارسة الديمقراطية.نحو ما جعل من األحزاب ا

 المغاربية: األحزاب لدى السياسي لإلسالم بديل كخطاب الديمقراطي اإلسالم-4

يمكن اإلشارة إلى أّن التجربة السياسية الحالية لؤلحزاب اإلسبلمية في الدول المغاربية فتحت المجال أمام حركات       
، رغم التحديات و التوتر الحاصل داخل و تحييد الجانب الدعوي السمطةلممارسة السياسي لتقديم مقاربة واقعية  اإلسبلم

الشارع التونسي و كذلك المغربي كمما اختمفت المصالح بين موازين القوى السياسية. إن اعتماد المفاىيم العممانية لتكييف 
د في ذات الوقت عمى سبلسة التغيير داخل حركة النيضة من مشروع 'اسممة المرجعية الدينية مع المسار الديمقراطي يؤك

الدولة' إلى 'ديمقراطية الدولة' مع المحافظة عمى رمزية خمفية الدين اإلسبلمي في العديد من القوانين الدستورية، و أيضا 
ية و ال تعرقل تحققيا إذا ما تّم تجاوز البرىنة أن روح اإلسبلم الوسطي و شرائعو ال تتنافى مع المبادئ الكبرى لمديمقراط

ما أسعى لتأكيده أن معايير قياس نجاح أو فشل  .63المخاوف و الحواجز و األفكار النمطية المتبناة من النخبة البلئيكية
و      األحزاب اإلسبلمية في االلتزام بمرجعيتيا الدينية عند مزاولة الحكم تختمف حسب الفيم المعتمد لئلسبلم في حد ذاتو.

لكن ّيقر العديد من المحممين أن سرعة اندماج األحزاب اإلسبلمية و تمكّنيم من قواعد المعبة الديمقراطية يشوبو الكثير من 
الضبابية و المغالطة في بمد تحكمو الضوابط العممانية عمى مستوى الخطاب و المؤسسات الرسمية التونسية و في بمد مثل 

مشروعية تاريخية لمنظام الممكي الذي يتمتع بسمطوية ناعمة و تغمغل في مفاصل الدولة. و  المغرب يقدم المعطى الديني
لكن تبين و تبرىن التجربة التاريخية أن اإلمداد القاعدي المتزايد لؤلحزاب اإلسبلمية 'الوسطية' من أىم أسبابو ففدان الثقة 

بلل و تبنت استراتيجيات التضييق و التنكيل باإلسبلميين في أنظمة انتيجت تيميش معطى التدّين في فترة ما بعد االستق
 .64  عمى أساس خطاب رسمي يقّر برجعية اإلسبلم و تنافيو مع الحداثة

                                                           
63 Esposito.John L,Sonn Tamara & Voll John O ‘Democracy after the Arab Spring’ (Oxford University 
Press(2016)) 
64 Chamkhi, Tarek. "Neo-Islamism in the Post-Arab Spring." Contemporary Politics2014.   
(4): 453-468  
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و في سياق النموذج التونسي، يغمب عمى الظن أن  المرجعية الدينية لحزب النيضة، وكّما يؤكد رئيس الحركة راشد 
و السياسية لمعصر الراىن التي تنادي ببناء دولة مدنية حديثة و ال تتوافق  كريةالغنوشي، ساعدتو عمى استيعاب القيم الف

اإلسبلم السياسي إال في نزعة التغيير لموضع المرىون بالفساد و التسمط ليس إلى نظام سياسي تحكمو  مع مقومات
تمّيزت المعبة السياسية في كبّل البمدين .    65 االيدولوجيا الدينية و الفتاوى بل إلى قوانين تعمي و ترسخ التجربة الديمقراطية

بتمّسك واضح من طرف اإلسبلميين عمى تطويع الخطاب الديني بما يتكامل مع المشاركة الديمقراطية و المزاج العام 
ي لمشارع.  و قد أدى ذلك إلى تراجع تدريجي عن إدراج معظم قوانين الشريعة المتعارضة مع التوجو العام لقوى العممانية ف

مّما خمق تحّوال عمى مستوى  ،و ال سيما تحت ضغط األحزاب المعارضة و المجتمع المدني2011الدساتير لما بعد 
 الخطاب و الفعل السياسيين كّما يظير في النقاط التالية:

 التحّول من 'اسممة الدولة' الى 'ديمقراطية الدولة' :-

لديمقراطية و اختبلفيا جعمتيا مسالة يدور الجدل حوليا في إطار المقاربة إن تعدد المقاربات لعبلقة الدين بالدولة المدنية ا
العممانية التي يمكن أن نعتبرىا محاولة لفصل التشريع الديني عن الفعل السياسي مع المحافظة عمى مقّومات اليوية 

جتماعي و ممارسة الشعائر الدينية االجتماعية و الثقافية بشكل يؤدي إلى خمق مفيوم 'الدين العمماني' الضامن لمتوازن اال
بما يتناسب مع قيم العولمة و يتنافى مع شبية االسبلموفوبيا.    و بالتالي فالمؤاخذات الحقيقية عمى الدين اإلسبلمي ال 
تتمّثل في عدم تبلؤمو مع مبادئ الديمقراطية السياسية بل لما يسبب من إحراج و ضغط عمى النمط العمماني لممعيشة و 

وصية الحداثية لميوية لمنخبة التونسية و المغربية. و تبين التجربة السياسية الحالية لؤلحزاب اإلسبلمية المغاربية أن الخص
تعاليم الشريعة 'الوسطية' المعتمدة تاريخيا في كل من تونس و المغرب تساعد عمى إرساء نظام ديمقراطي 'حقيقي' مبنيا 

   .66ظم النخب و العامةعمى مرجعية دينية قوية تحظى بقبول مع

 متانة الخمفية العممانية لمنخبة المغاربية و سياسة المهادنة لدى اإلسالميين:  -

عّبر الكثير من الميتمين )سياسيين/مثقفين/أكاديميين/إعبلميين..( بالشأن ألمغاربي عن المخاوف من وصول و قد 
إلرىاب قد بدأ و انو مغامرة سياسية تسببت فييا سذاجة اإلسبلميين لمحكم الذين يعتقدون أن سيناريو كابوس العنف/ا

                                                                                                                                                                                     

 
65 Larayedh, Ali. Moderate Islamist Set to Head New Tunisia Government.”( Business Recorder, 2013.) 
http://www.brecorder.com/general-news/172/1161320/  January 09, 2016.;/ Chamkhi, Tarek. "Neo-Islamism 
in the Post-Arab Spring." (Contemporary Politics2014.)   
66 Feuer Sarah J ―Islam and Democracy in Practice: Tunisia‖s Ennahda Nine Months In‖ Crown Center for 
Middle East Studies. Brandeis University. (2012) 
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الشعوب و قوة التمويل الخارجي ستٌرجع كل من المغرب و تونس إلى تخمف و التشدد الديني و بربريتو. كذلك ستزيد من 
عنى ذلك أن و االجتماعية التي لن ترضى غير النموذج الحداثي بديبل. و م االنقسامات اإليديولوجية بين القوى السياسية

كبل الحزبين أخذا كل االحتياطات لتجّنب اإلقحام العمني لممسائل الدينية من خبلل االلتزام بالعمل ضمن المنظومة السياسية 
الموجودة التي تحكميا مؤسسات دستورية و قوانين مدنية، و أيضا عدم التورط في محاولة السممة أو تغيير النموذج 

 .67حتكام لقرار الشارع و الشعب في وقت الحمبلت االنتخابية أو األزماتاالجتماعي، باإلضافة إلى اال

إن مسالة طرح و استيعاب المعطى الديني في كبل البمدين في فترة ما بعد ثورات الربيع العربي تّم التسويق لو 
بناء خطاب حزبي جوىره سمبيا من طرف صناع القرار و اإلعبلم مّما أجبر األحزاب اإلسبلمية عمى اتخاذ موقف الدفاع و 

.   إذن فاالنشغال الحزبي بتسيير  68السعي نحو إعادة بناء اليوية الوطنية يتفاعل مع قوانين الشريعة اإلسبلمّية سطحيا
شؤون السياسة وّلد قابمية لممساومة و استفزاز الخصوم عمى الطابع الحداثي الظاىري لميوّية و في ذات الوقت تحفيز 

ن خبلل الحضور في الشارع ألمغاربي كالبديل األفضل لنخب تيّمش مقومات التاريخية لميوّية و الممجأ الرمزية الدينية م
 .  69  الوحيد لشباب متدّين تواق لمتغيير من براثن الحركات الجيادية

 الشريعة و سياسة الترهيب: -

الى إتباع تكتيكات  2011 و قد أدى االستيداف اإلعبلمي و السياسي لحزب النيضة منذ نجاحو في انتخابات
متباينة، خاصة منيا جعل الخصوم دوما في حالة تخّوف   و صدام مع فكرة 'اسممة المجتمع' الذي جعل منيم يتبنون 
خطابا معاديا لئلسبلم كأسموب إلقصاء النيضة من الحكم و سحب تأشيرتيا القانونية. و قد استعمل حزب النيضة االنفتاح 

تونسيين عمى ثقافة 'التدّين' بخمق نوع من الصدام بينيم و بين النخبة العممانية بحصر الخطاب المفاجئ لمكثير من ال
السياسي لممعارضة في معاداة اإلسبلم، دون االنزالق الى الدعاية العمنية لمثل ىذه االستراتيجيات الخفية التي ال تسمح بيا 

و اجتيادات  ة في بداية حكمو عمى لفت االنتباه الى فتاوىو بالتالي حرص حزب النيض .70حداثة التجربة الديمقراطية 
دينية يبثيا شيوخ الدين الوافدين من الخميج العربي و مصر تستقطب فضول المواطن التونسي لغرابتيا و تنافرىا مع السائد 

                                                           
67 Esposito.John L,Sonn Tamara & Voll John O ‘Democracy after the Arab Spring’ (Oxford University 
Press(2016)) 
68 Mullin, Corinna & Rouabah Brahim (2014) ―Requiem for Tunisia‖s Revolution‖ , Jaaddaliya Journal, 
http://www.jadaliyya.com/ (January 2016) 
69 Cavatorta, F. & Merone, F. The Emergence of Salafism in Tunisia. Retrieved from Jadaliyya: (2012, August 
17).  http://www.jadaliyya.com (February 2016) 
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مة و النخبة في مسائل مثل ختان الفتيات، و وضع النقاب، و الزواج العرفي و زواج القاصرات و التي من شانيا الياء العا
 .71جانبية بعيدا عن تحديات الحكم، باإلضافة إظيار النخبة العممانية في موقف المعادي لئلسبلم و ليس لسياسات النيضة

و النقابات العمالية استطاعت التصدي ألغمب  و لكن متانة الفكر العمماني داخل اغمب مؤسسات الدولة و الجامعات
و توظيفو سياسيا من قبل النيضة أو مناصرييا من الحركات السمفية التي أقامت الخيام الدعوّية محاوالت التبلعب بالدين 

و بالتالي يمكن اعتماد مقوالت االعتدال مع األحزاب . و تورطت في حرق الزوايا الى حدود حادثة حرق السفارة األمريكية
ة السياسية لمديمقراطية، الذي يعني تخمييا عن التفاسير السياسية  ذات المرجعية الدينية في صورة انخراطيا في المنظوم

المتشددة لمقرآن و السنة و أدبيات التكفير. و عمى ىذا األساس يمكن إدراج كل تعديل لممرجعيات المؤسسة لمنموذج 
دة صياغة و أيضا إعا التونسي أو المغربي بغية االقتراب من سمات اليوية الوطنية و االبتعاد عن النماذج المسقطة ،

الجانب التشريعي الديني بما يتناسب مع المبلمح العامة لمعصر و إلى جانب تبني المبادئ الكبرى لمديمقراطية باعتبارىا 
 اليدف األساسي من كل عممية تغيير من الراديكالّية إلى االعتدال. 

 الخاتمة:

اإلحراج الحقيقي الذي الزالت الكثير من الحركات  تجاوز كبّل الحزبين الدائرة الضيقة لئليديولوجية الدينية و تجاوزوا
الحرص الشديد الذي أظيرتو األصولية و السمفية تعيشو بسبب صعوبة التوفيق بين المرجعية اإلسبلمية و الظرفية الواقعية. 

مى إجراء تعديل قيادات الحزب و كذلك القواعد الشعبية لممارسة العمل السياسي ديمقراطيا، ساعد ىذه األحزاب اإلسبلمية ع
تدريجي عمى الرؤى الدينية و المسائل الخمفية بإعطاء األفضمية لترسيخ تجربتيم الحالية في دائرة قيم الدمقراطة. و بالتالي 
فاّن االنتظام داخل حزب سياسي مع المحافظة عمى المرجعية الدينية يمكن اعتباره ممارسة ديمقراطية في حّد ذاتو، بعبارة 

األحزاب اإلسبلمية الفرصة و الفضاء لفئات الشعب المحافظة و المتدّينة إلسماع صوتيم و آراءىم و  أخرى تعطي ىذه
 كذلك لممشاركة الفعالة في اتخاذ القرار. 
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 التجربة السياسية لإلسالميين بالمغرب:
 قراءة في صعود حزب العدالة والتنمية بعد أحداث الربيع العربي

The political experience of the Islamists in Morocco: 
A study of the rise of the Justice and Development Party after the events 

of the Arab Spring. 
 

 عيسات بوسمياـ 
 باحث في القانوف العاـ والعمـو السياسية.
 جامعة محمد الخامس بالرباط.

 aissatbousalham2012@gmail.com: اإللكتروني البريد
 ممخص:
ىذه الدراسة مف دراسة تطور الظاىرة اإلسالمية بالمغرب وصيرورة االندماج والمشاركة في الحياة السياسية بالمغرب، تنطمؽ 

 وطبيعة العالقة التي جمعت ىذه الجماعات مع النظاـ السياسي بالمغرب.
التي ساىمت في ىذا الفوز ورصد كيفية صعود اإلسالمييف إلى سدة الحكـ بعد أحداث الربيع العربي بالمغرب، والعوامؿ 

 .2016وكذا إعادة تكريس ىذه الريادة في االنتخابات التشريعية لسنة  2011خالؿ االنتخابات التشريعية لسنة 
 –السموؾ االنتخابي  -البرلماف-اإلسالمييف -االنتخابات التشريعية -اإلسالـ السياسي -الربيع العربي :الكممات المفاتيح
 الفضاء السياسي.

Abstract : 
This study is based on the study of the development of the Islamic phenomenon in Morocco, 
and the process of integration and participation in the political life in Morocco, and the nature 

of the relationship that these groups have brought together with the political system in 
Morocco. 

And analysis of how the rise of Islamists to power after the events of the Arab Spring in 
Morocco, and factors that contributed to this victory during the legislative elections for 2011, 

as well as re-dedication of this leadership in the legislative elections of 2016. 
Keys words: Arab Spring - Political Islam - Legislative Elections - Islamists - Parliament - 

Electoral Behavior - Political Space. 
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 مقدمة:
ظمت الحركة اإلسالمية المغربية حريصة  منذ نشأتيا عمى إظيار تآزرىا و تضامنيا في اغمب القضايا المجتمعية التي 

ا لمعمؿ الدعوي و الفعؿ طرحت أماميا، رغـ سمة االختالؼ و عدـ االتفاؽ التي وسمت رؤاىا و تصوراتي
فرعية ال ترقى إلى المس باليدؼ األسمى الذي ينشدونو جميعا و المتمثؿ في إقامة  ؾ مجرد خالفات لمعتبريف ذالسياسي،

 .1الدولة اإلسالمية
لكف التطورات السياسية التي أدت إلى اندماج جزء مف الحركة اإلسالمية  في الحؽ السياسي الشرعي وبقاء جزء آخر 

اخؿ الصؼ اإلسالمي  خصوصا بيف العدؿ واإلحساف خارجو ساىـ تدريجيا في توسيع شؽ الخالؼ و إنضاج التناقضات د
و حزب العدالة و التنمية  مف جية أخرى ، وقد ظيرت بوادر ىذا الخالؼ بشكؿ محتشـ خالؿ المحطات التالية : صدور 

( المسيرة التضامنية مع الشعبيف 2000( و حرب الشواطئ بيف الجماعة و الدولة ) 1999مذكرة إلى مف ييمو األمر )
 .2( إلخ2004طيني و العراقي...)الفمس

وتجدر اإلشارة عمى أف حزب العدالة و التنمية يعتبر مف األحزاب السياسية التي تتبنى المرجعية اإلسالمية وبالتالي فاف 
الحديث عف ىذا الحزب بصفة خاصة و صعوده بعد أحداث الربيع العربي لسدة الحكـ بصفة عامة يتطمب منا التوقؼ في 

طبيعة ىذا الحزب واإلرىاصات التنظيمية األولى ليذا الحزب في مدخؿ جزئي ، و االنطالؽ في تحميؿ وضع ىذه الورقة 
الحركات االحتجاجية بالمغرب قبؿ وبعد أحداث الربيع العربي، وكذا طبيعة تعامؿ النظاـ مع ىذه األخيرة مف خالؿ اإلعداد 

المرحمة وفوز العدالة والتنمية بالمرتبة األولى، ولعؿ ذلؾ سيكوف  لدستور جديد وتنظيـ انتخابات تشريعية تستجيب لرىانات
 انطالقا مف محوريف أساسييف وفقا لمتصميـ التالي :

 مدخل تمهيدي
 المحور األول: الحركات االجتماعية بالمغرب وطبيعة التعامل معها.

 .2011أوال: الحراؾ المغربي قبؿ سنة 
 .2011خالؿ سنة ثانيا: دينامية االحتجاجات المغربية 

 المحور الثاني: االنتخابات التشريعية وتصدر اإلسالميين أية قراءة.
 2011نونبر  25التشريعية ؿ  لالنتخاباتأوال: قراءة في التصدر اإلسالمي 

 وريادة اإلسالمييف. 2016شتنبر  16التشريعية ؿ  لالنتخاباتثانيا: اإلفرازات السياسية 
 مدخل تمهيدي:
تم تأسٌسها فً سنة  عرفته "الشبٌبة اإلسالمٌة و التً تجربة اإلسالمٌٌن بالمغرب ٌحٌلنا باألساس إلى التفكك الذيإن الحدٌث عن 

أفكاره تجاه النظام حٌث أن مواقف زعٌمها و 9861سنة  بزعامة عبد الكرٌم مطٌع، غٌر أن تأسٌسها القانونً كان خالل 9858

بنكٌران  اإلله، جعل عددا من الشباب اإلسالمٌٌن بزعامة عبد 9879مجاهد فً سنة السٌاسً ومقدساته من خالل تأسٌس جرٌدة ال

                                                           
1
، سنة إمتحان نبوءة العدل و اإلحسان، مولف جماعً ، دفاتر وجهة نظر كراسات  1004سلٌم حمٌمنات ، سٌرة الحركات االسالمٌة  فً  

 .998، ص 1005، مطبعة النجاح الجدٌدة، الطبعة األولى، 1005-1004استراتٌجٌة، حالة المغرب 
2
 .998سلٌم حمٌمنات ، مرجع سابق ، ص  
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الجماعة  أصدرتهماعن قطع العالقة مع الشبٌبة  من خالل بٌانٌن  اإلسالمٌة واإلعالنٌعملون على تأسٌس ما ٌعرف بجمعٌة الجماعة 

 .3الشابة

بطبيعة النظاـ   تتعمقباألساسالتي األفكار و التصورات  و الشابة عممت عمى مراجعة عدد مف  اإلسالميةحيث أف الجماعة 
حزب التجديد الوطني الذي رفضت السمطة  تأسيس، و منو فقد عممت الجماعة عمى محاولة 4السياسي و مقدساتو

 و التجديد. اإلصالحبحركة  أنذاؾما كاف يعرؼ  إلى( اإلسالميةالترخيص لو و ذؾ بعد تحوؿ الجمعية )جمعية الجماعة 
عبر الممؾ الراحؿ الحسف الثاني عف في أحد خطبو الممكية عف  1995وفي مرحمة التحضير لمشرع تعديؿ الدستور سنة  

التطورات التي كانت تعرفيا  إلىلممشاركة في المعبة  السياسية ، وذلؾ بالنظر  اإلسالمييفعدـ توجسو مف  قبوؿ مشاركة 
  اإلسالميةالتي التقطتيا الجماعات  اإلشارةفي الجزائر ، و تمؾ ىي  يةاإلسالممف خالؿ مسار الحركة   أنداؾالمنطقة 

بنكيراف و الرابطة  اإللوو التجديد التي يتزعما عبد  اإلصالحالراغبة في المشاركة السياسية ، حيث تـ اندماج جمعية 
، و الذي ساىـ في  بالتوحيدواإلصالحجديد سمي  إسالميمشروع  تكتؿ  إطارالتي يقودىا أحمد الريسوني، في  اإلسالمية

ولوجيما لمعمؿ السياسي مف خالؿ االنضماـ لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطيةوشارؾ ىذا الحزب في االنتخابات 
و التي ترتب عنيا فوز الحزب بتسعة مقاعد برلمانية ، و ىو نفس الحزب الذي سيتحوؿ في ما بعد  1997التشريعية لسنة 

ا يعرؼ اآلف بحزب العدالة و التنمية، و الذي يشكؿ في حقيقة األمر امتدادا نوعيا لمحركة الشعبية الدستورية إلى م
 .5الديمقراطية، حيث أنو انخرط في العممية السياسية في إطار المؤسسات والقوانيف

الورقة  أف،حيث  اإلسالـى ني و ال يعتبر نفسو وصيا عميو بخصوص الخط السياسي لمحزب فانو لـ يتأسس عمى أساس د
في بناء مجتمع مغربي تحكمو العدالة و  اإلسياـ إلىالمذىبية لمحزب يؤكد فييا أنو يواصؿ مسرتو النضالية التي تيدؼ 

الديمقراطية و يدافع عف نمط اقتصادي وسطي يدعـ المبادرة الفردية و دور القطاع الخاص في التنمية و يؤكد عمى دور 
 6ادي.الدولة كفاعؿ اقتص

ىيكمة العالقة القائمة ما بيف الدولة و االتجاه السمفي سيفرج الممؾ، بعفو ممكي  إطاروفي عيد الممؾ محمد السادس و في 
الذي جعؿ رواد الفكر السمفي يعيدوف إعادة  يالشيئ، 2011أبريؿ  14عف الشيخ  محمد الفيزازي و عبد الكريـ الشاذلي في 

كذلؾ إلى السياسة  الجديدة لمدولة مف خالؿ منح   اإلشارةبيف النظاـ السياسي، وتجدر النظر في  العالقة ما ينو وما
واني عمى ترخيصو لحزب األمة بعد حيث حصؿ المر  اإلسالميةالسياسية التي تتبنى المرجعية  األحزابالتراخيص لعدد 

الترخيص رفضتيا المحكمة اإلدارية صراع قضائي مع وزارة الداخمية التي رفعت مذكرة تطالب فييا بعدـ قبوؿ ىذا 
، ومنو يمكف  اعتبار أف  منح ىذه التراخيص قد يكوف ىدفو تشتيت األصوات الموجية لمعدالة و التنمية وكذلؾ 7بالرباط

                                                           
3
، منشورات المجلة المغربٌة لعلم االجتماع السٌاسً، 9888-9858سالمٌون المغاربة حسابات السٌاسة فً العمل اإلسالمً محمد ضرٌف ، اإل 

 .142، ص 9888مطٌعة النجاح الجدٌدة ، 
4
 121، ص 9888محمد الطوزي،الملكٌة و اإلسالم السٌاسً فً المغرب، نشر الفنك، الدار البٌضاء،  
5
سألة السٌاسٌة فً تصور الحركات اإلسالمٌة المغربٌة، جماعة العجل  و اإلحسان و حزب العدالة و التنمٌة ، رسالة لنٌل محمد الشٌخ بانن، الم 

 .904، ص  1006-1005دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون العام ،كلٌة الحقوق مراكش، جماعة القاضً عٌاض، 
6
داعٌات الحراك المجتمعً بالمغرب، ، موقع مجلة تنوٌر ، مركز القدس للدراسات السٌاسٌة،عمان إدرٌس لكرٌنً، حزب العدالة و التنمٌة و ت 

، لالطالع المباشر على المقالة زٌارة   www.alqudscenter.org، على الموقع االلكترونً للمركز،  3، ص 1091، أغسطس 4األردن ، عدد

 http://alqudscenter.org/uploads/Tanweer.pdf: ط التالً الراب
7
تنمٌة ، فقٌهً محمد ، اآللٌات السٌاسٌة و الدستورٌة و إشكالٌة تدبٌر متناقضات مرحلة التحول السٌاسً بالمغرب، المجلة المغربٌة لإلدارة و ال 

 .938-937، ص 1093أكتوبر-، ٌولٌوز997-996عدد 

http://www.alqudscenter.org/
http://alqudscenter.org/uploads/Tanweer.pdf
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ممئ الفراغ الذي قد تستغمو جماعة العدؿ و اإلحساف التي تنشط بشكؿ كبير عمى مستوى الجامعات و المراكز الحصرية 
 ، وذلؾ بعد تولي حزب العدالة و التنمية الحكـ.8ارؾ في العممية السياسية و تتحرؾ خارج النسؽوالتي ال تش

 المحور األول: الحركات االجتماعية بالمغرب وطبيعة التعامل معها.
)أوال(، و 2011سنحاوؿ في ىذا المحور أف نتطرؽ إلى العنصر المتعمؽ بدراسة الحركات االحتجاجية بالمغرب قبؿ سنة 

بيعة تعامؿ السمطات المغربية معيا ، لننتقؿ بعد ذلؾ إلى تسمطي الضوء عمى الدينامية التي عرفتيا االحتجاجات بعد ط
 الرجة الثورية التي عرفتيا المنطقة العربية بشكؿ عاـ و ديناميتيا بالمغرب بشكؿ خاص)ثانيا(.

 .3122أوال: الحراك المغربي قبل 
ج إلى الشارع لالحتجاج و المطالبة بالتغيير كمما تطمب األمر ذلؾ، فقبؿ أكثر مف عشر اعتادت الجماىير المغربية الخرو 

سنوات عاش المغرب مخاضا اجتماعيا اضطر فيو إلى تنظيـ تظاىرات فاؽ عددىا المميونيف في الرباط تارة و في الدار 
حواؿ الشخصية لتحؿ محمو مدونة األسرة و البيضاء تارة أخرى  بمناسبة المد و الجزر الواقع بيف مؤيدي تغيير مدونة األ

 .2000بيف معارضي ىذا المشروع المجتمعي و ذلؾ خالؿ مسيرتي مارس سنة 
لـ يتردد الشعب المغربي عمى الخروج إلى شوارع الرباط و غيرىا مف المدف المغربية في إطار نصرة القضية الفمسطينية 

د اآلف، كما أف المغرب خرج مف أقصاه إلى أقصاه في مختمؼ مدف لت لحاالتي تتبناىا و أصبحت قضية مغربية و ماز 
 .  9المممكة بمناسبة نشر الكاريكاتير الميينة لشخص النبي محمد

مف تشويو  اإلسبانيو لـ يتردد ىذا الشعب أيضا مف تنظيـ مظاىرة مميونية بالدار البيضاء عمى اثر ما صدر عف اإلعالـ  
 .2010لمحقيقة في الصحراء و بالخصوص ما تـ الترويج لو زورا خالؿ أحداث العيوف" أكديمإيزيؾ" خالؿ أواخر سنة 

ىذه األحداث التي تعتبر أوؿ انتفاضة عمى مستوى الدوؿ العربية قبؿ انطالؽ شرارة االنتفاضات األخرى مف تونس فمصر 
أف المغرب تعامؿ مع ىذه األحداث بطريقة حضارية و إنسانية، تتجمى في ترؾ الحرية التأكيد ب إالو ليبيا ...، و ال يمكف 

التعبير و لو تجاوز المنتفضوف الخطوط الحمراء بإقداميـ عمى تخريب الممؾ العاـ،فضال عف عدـ إصابة أي مواطف عمى 
 عمومية.اإلطالؽ رغـ كثرة العدد و طريقة التمرد الذي بوشر مف طرفيـ ضد أفراد القوة ال

لى عفو اهلل بسب اإلصابات التي أصابتيـ مف 11ومقابؿ ذلؾ فاف ىذه األخيرة ضحت بإحدى عشر فردا ) ( منيا انتقؿ وا 
بالشارع العاـ  االعتصاماتستوى المنتفضيف الغاضبيف ، و ىكذا يكوف المغرب قد استبؽ باقي الدوؿ العربية عمى م

ات إكديمإيزيؾ و كذا األساتذة المتدربوف و التي تـ التعامؿ معيا بنوع مف ، ولعؿ آخرىا احتجاج10التظاىرات المميونيةو 
 .11الحـز و الصرامة بالنظر إلى طبيعة الموضوع

 .3122ثانيا: دينامية االحتجاجات المغربية خالل سنة 
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ا، فنجد أنواعا يعتبر االحتجاج تعبير و احتجاج و اعتراض و استنكار وتظاىر ذوي الحقوؽ مف اجؿ انتزاعيا و استرجاعي
متعددة مف التعبير و االحتجاج ، منو ما ىو فردي كاإلضراب عمى الطعاـ و منيا ما ىو ميني كالوقفات االحتجاجية 

بقطاعات اقتصادية و اجتماعية  متعددة منيا التعميـ و الصحة واإلعالـ وغيرىا ، فضال عف االحتجاجات الوطنية األخرى 
لقروي باإلضافة إلى ما عاشو قطاع العدالة مف اضطرابات متصمة قاربت السنتيف وىي عمى مستوى المجاليف الحضري وا
 عمى اإلطالؽ. 2009سابقة لـ يعيدىا المغرب قبؿ سنة 

فاالحتجاج بيذا الشكؿ ظاىرة صحية و حركة اجتماعية تفرز تحوالت بتغيير طابع العالقات االجتماعية المستقرة في 
حورة حوؿ المبادرات و المؤسسات معاصر فترات إصالحية خضعت لنظاـ نسقي متممجتمع معيف ، وعاش المغرب ال

و خالؿ العشر سنوات المبتدئة مف  1960إلى  1958الفاعميف و دينامية التغيير ثـ ظيور فكرة تقوية الدولة مف و 
ذا المرحمة كميا ، وقد واكبت ى2010تبنى المغرب خطة التقويـ الييكمي تـ التمييد لمسوؽ الحر سنة  1983-1993

 2011فبراير  20نتيجة إعالف الحكومة عف زيادات في أثماف المواد األساسية و احتجاجات  1981يونيو  20احتجاجات 
 .12ة ىكذا فاف االحتجاجات بالنسبة لمشارع المغربي ليست بالجديدة

العربية،و قد تأسست ىذه لحركة  لدوؿفبراير مف بوثقة الحراؾ العاـ العربي عمى اثر انطالقو بمختمؼ ا 20انبثقت حركة 
أصبح ليا وجود بالشارع العاـ في إطار زمف العولمة المميز بطفرة التواصؿ الذي وضعت لو استراتيجيات عمى المستوى و 

 العالمي وما تسخير بعض المواقع االلكترونية و القنوات كالفيسبوؾ سوى جزء مف ىذه االستراتيجيات.
،فإنيا حركة قد أتبتث وجودىا في الشارع المغربي 13ىذه الحركة مف تبعيتيا لجيات أجنبيةفرغـ ما قيؿ وما يقاؿ عف 

بتمكنيا مف تعميـ االحتجاجات بمختمؼ المدف المغربية وبطريقة سممية غالبا باستثناء بعض الحاالت الشاذة، و بتنوع 
 ألي إطار سياسي معيف. مكوناتيا بالجمع بيف اليسارييف و المستقميف و اإلسالمييف و عدـ تبعيتيا

شكال  ومضمونا و تأسيسا، لكوف ىذه  1981يونيو  20فبراير تختمؼ عف احتجاجات  20و في جميع األحواؿ فحركة 
فبراير رغـ وجودىا ميدانيا في  20األخيرة شعبية ، وقد كاف ورائيا مختمؼ الفعاليات النضالية المغربية،بينما حركة 

دافيا إلى غير ذلؾ مف دات شتى توجو إلى ىذه الحركة عف ماىيتيا و ىويتيا و أىالساحات المغربية فاف  انتقا
فقد شبييا أحدىـ بمباراة كرة القدـ تدور رحاىا بال روح رياضية و ال خطط واضحة وال مدربيف، وفي غياب تاـ التساؤالت،

المتباريف فما كاف منو إال أف ركف الكثير عف ىوية  يالشيئال يعرؼ أحد و 14عف الجميور الذي لـ يخبر بموعد التباري
 جانبا بعيدا وينتظر  و ال يكاد يبيف.

مباراة تجمع عمى امتداد الوطف أعدادا كثيرة و تشكيالت متباينة ضدا عمى ما تسمح بو قوانيف  المعب ، تجمع مف يبشر 
ف يزايد عمى الوحدة الترابية  ومف وم النبوءةبالجميورية  ومف يدعو إلى ممكية برلمانية  ومف يحمـ بالخالفة عمى منياج 

كمؼ نفسو بنفسو ميمة ترسيخ اإلصالح و الديمقراطية ، مباراة تجمع في صعيد واحد السياسي و الحقوقي  الميبرالي و 
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 .4-3-2ص  1091/ السنة  42مصطفى كٌشان ، مجلة وجهة نظر العدد  
14
 .12، ص  1091فبراٌر و االنتهازٌٌن الجدد، منشورات مجلة مسالك ، رٌبع المغرب، طبعة  10و، ررضوان زه 
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اليساري ، اإلسالمي واألمازيغي ، الغني و الفقير المنتمي لجماعة و العضو في حزب و المنخرط في حركة ومف شكؿ في 
 تنسيقية وطنية.الوقت نفسو 

و في نفس اإلطار يقوؿ األستاذ مصطفى كيشاف " إف مف فقد الصمة بالواقع أو لـ يستطع التكييؼ معو أو يعترؼ بأف ىذا 
الواقع قد تغير و عميو أف يتغير معو، فأصر عمى لعب لعبة الماضي بأساليب الماضي ولـ يفكر لحظة بأف يمعب لعبة 

الة، و يولي الدبر فتتقمص حينيا الخيارات أمامو، فإما أف يترؾ قميصو الحاضر بأساليب الحاضر سييـز في النياية ال مح
طواعية و إما تتـ تنحينو كرىا ، فال ىو قاد اإلصالح و ال فسح المجاؿ لغيره مف الشباب لمقياـ بذبؾ، تحت قيادة ممكيـ 

إرادتو قوية و إنجازاتو بادية فيو مف سنيـ لياقتو كمياقتيـ منشغؿ بأحواليـ مدرؾ آلالميـ عمى األقؿ خططو واضحة و 
"15. 

 االنتخابات التشريعية وتصدر اإلسالميين أية قراءة.المحور الثاني: 
سنحاوؿ في ىذا الجزء مف التحميؿ تسميط الضوء عمى العوامؿ المتحكمة في تمكف حزب العدالة و التنمية و مف تحقيؽ 

 2011و التي تعتبر أوؿ انتخابات تشريعية تمت دستور  2011نونبر  25المرتبة األولى في االنتخابات التشريعية ؿ 
 2016اني إلى محاولة تسميط الضوء عمى االنتخابات التشريعية لسنة ، و بعد ذلؾ سنحاوؿ االنتقاؿ في العنصر الث)أوال(

 .)ثانيا(وتقديـ قراءة حوؿ اإلجراءات التنظيمية التي كانت خالليا و تقديـ حصيمة حوؿ نتائج ىذه األخيرة 
 3122نونبر  32التشريعية ل  لالنتخاباتأوال: قراءة في التصدر اإلسالمي 

ا المنطقة المغاربية بانطالؽ الشرارة األولى لثورات الربيع العربي بتونس وتبعتيا في ذلؾ عدد عمى إثر التحوالت التي شيدتي
فبراير كذلؾ بالمغرب التي طالبت  20مف دوؿ المنطقة و المنطقة العربية ...، واإلعالف عف انطالؽ ما يعرؼ بحركة 

 بتحقيؽ العدالة االجتماعية والكرامة والحرية ومحاربة الفساد...
، غال التحوالت الخارجية والداخمية، مست2011نونبر  25مكف حزب العدالة والتنمية مف الفوز باالنتخابات التشريعية ؿ ت

والتي تمخض عنيا تعييف األستاذ عبد اإللو بنكيراف رئيسا لمحكومة المغربية و مكمفا بتشكيميا، طبقا لممقتضيات التي ينص 
منو، والذي جعؿ مف رئاسة الحكومة أمرا يرتبط بضرورة تصدر نتائج االنتخابات  47عمييا الدستور و الواردة في الفصؿ 

 . 16التشريعية
في المائة مف مجموع األصوات المعبر  22.77صوتا أي ما يعادؿ نسبة  1.080.914حيث أف الحزب حصؿ عمى 

في المائة مف  11.85تعادؿ صوتا أي بنسبة  562.720عنيا، و تاله في المرتبة الثانية حزب االستقالؿ بمجموع 
األصوات ، و لكي نتبيف الفرؽ في النتائج البأس أف نذكر ولو عمى سبيؿ االستئناس بالنتائج المتحصؿ عمييا بمناسبة 

في  10.9صوتا أي بنسبة  503396، حيث أف حزب العدالة و التنمية حصؿ عمى 2007االنتخابات التشريعية لسنة 
مف مجموع  10.7صوتا أي بنسبة  494.256ي حيف أف حزب االستقالؿ حصؿ عمى المائة مف مجموع األصوات، ف

األصوات، و بالتالي فاف المالحظة التي يمكف استخالصيا أف النسبة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية تضاعفت مرتيف أكثر 

                                                           
15
 27الطاهر عطاف ، الربٌع العربً و العجز الدٌمقراطً، مرجع سابق ، ص  
16
 من الدستور. 36منطوق الفصل  
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سنحاوؿ تفسير ىذه األرقاـ في و  2007بالمقارنة مع اإلنتخابات التشريعية لسنة  2011في االنتخابات التشريعية لسنة 
 القادـ مف التحميؿ، ويبف الجدوؿ  التالي المعطيات السالفة الذكر كما يمي:

 
 الحزب

  
عدد األصوات المحصل عميها في سنة 

3112 

 
النسبة 
 المئوية

 
عدد األصوات المحصل 

 173122عميها في سنة 
 

 
 النسبة المئوية

حزبالعدالة 
 18والتنمية

503.396 
 
 

10.9 %   1.080.914 22.77 %  

حزب 
 19االستقالل

494.256 
 

10.7 % 562.720 11.85 % 

 * الجدوؿ تركيب شخصي.
 
 

 الحزب

عدد 
المقاعد 
في سنة 
3112 

 
عدد المقاعد في الالئحة 

 المحمية
(3122) 

 
 عدد المقاعد في الالئحة الوطنية

(3122) 

عدد 
المقاعد 
 النهائية
لسنة 

3122 

 
النسبة 
 المئوية

 الشباب النساء المجموع النساء المجموع
PJD 46 83 2 24 16 8 107 27.0% 
PI  52 47 1 13 9 4 60 15.1% 

 * الجدوؿ تركيب شخصي.
 

عمى مستوى االنتخابات التشريعية  الصدارةحزب العدالة و التنمية تبوأ مركز  أفومنو ومف خالؿ ما تقدـ ذكره آنفا يتضح 
مف المجموع الكمي لممقاعد، وىذا الرقـ يتطمب   %27.0مقعد بسنة  395مقعدا مف أصؿ  107، و ذلؾ ب 2011لسنة 

مقعدا محتال  46التي حصؿ فييا الحزب عمى ما مجموعو 2007منا التوقؼ عنده  ومقارنتو باالنتخابات التشريعية لسنة 
 مقعدا مف مجموع المقاعد البرلمانية. 52ية بعد حزب االستقالؿ الذي حصؿ خالليا عمى بذلؾ المرتبة الثان

وبالتالي فالذي يظير مف خؿ ىذه األرقاـ أف الحزب تمكف مف مضاعفة عدد األصوات التي تحصؿ عمييا في االنتخابات 
إلى  503.396عدد تبمور وتطور مف حيث أف ال 2007بالمقارنة مع االنتخابات التشريعية لسنة  2011التشريعية لسنة 
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 PI   ،parti d’istiqlalٌرمزللحزب اختصارا ب 
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التي تـ مقعدا برسـ الالئحة الوطنية و   24مقعدا برسـ الالئحة المحمية و  83وجعمو ذلؾ يحصؿ عمى  1.080.914
وتـ تقسيميا لجزئيف الجزء األوؿ مخصص لمنساء وىدفو رفع التمثيمية النسائية داخؿ ، 2011اعتمادىا بعد دستور 
ي مخصص لمشباب و ييدؼ كذلؾ إلى رفع وضماف تمثيؿ الشباب في قبة البرلماف سيما أف الحراؾ البرلماف، والجزء الثان

 بالمغرب كاف عنوانو تشبيب النخب البرلمانية والتخفيؼ مف الييمنة  الذكورية.
تي عرفتيا وانطالقا مف المعطيات السالفة الذكر يمكف استحضار ىذا المعطى في إطار ارتباطو بالمتغيرات والتجاذبات ال

الساحة السياسية اإلقميمية و العربية بشكؿ عاـ، حيث أنو يمكف وصؼ ىذه الفترة  بالخصوص، ونقصد ىنا فترة ما بعد 
الثورات العربية ومف وجية نظرنا كونيا أحيت الذات السياسية اإلسالمية مف جديد ومكنتيـ مف الوصوؿ لدواليب الحكـ 

جب استغالليا، وىو ما تـ فعال ومكف األحزاب اإلسالمية مف الصعود متمثمة في وشكمت بالنسبة إلييـ فرصة سياسية و 
حزب النيضة ، و كذا وصوؿ حركة اإلخواف المسمميف في تونس و ليبيا و األردف ...بعدما كانت تركف في المعارضة و 

نخرط في العمؿ الجماعي تعاني نوع مف التيميش السياسي رغـ مشاركتيا في االنتخابات، وكذا كوف ىذه الجماعات ت
الدعوي الجمعويالشيئ الذي جعميا تتوفر عمى قاعدة جماىيرية واسعة، وىذا األمر شكؿ مف وجية نظرنا كذالؾ ذاتا سياسية 

أنيا ىذه الفترة يمكف أف  يطمؽ عمييا الزمف  20جماعية في المنطقة العربية جعميا تصؿ لمحكـ، ويرى كذلؾ أحد الباحثيف
 ييف، وىذه دورة سياسية تاريخية شكمت قاسما مشتركا في المنطقة العربية.السياسي لإلسالم

فبراير لعبت دورا كبيرا في تقدـ وفوز  20أما بالنسبة لممتغيرات و العوامؿ الداخمية فيجب التأكيد عمى أف حركة  
الذي كرس عددا مف المكتسبات الدستورية التي تكرس  2011اإلسالمييف، كونيا ساىمت في إقرار الدستور الجديد لسنة 

ا أنو تجدر اإلشارة عمى أف ىذا الفوز شكؿ وحسب وجية نظرنا  في عمقيا باألساس ضمانات لنزاىة االنتخابات، كم
)اإلئتالؼ مف أجؿ الديمقراطية( الذي شكمو ثمانية أحزاب مف أجؿ  21"صدمة سياسية حزبية" لما سمي بتحالؼ الثمانية

ؽ المرتبة التصدي لحزب العدالة و التنمية ومحاولتو حصاره بقيادة حزب األصالة والمعاصرة  و الذي تمكف مف تحقي
، 222011وىو ما لـ يتحقؽ عمى مستوى سنة االنتخابات التشريعية لسنة  2009األولى في االنتخابات الجماعية لسنة 

 حيث كاف ىذا التحالؼ ييدؼ تحقيؽ الصدارة  لكف الواقع كاف عكس ذلؾ.
"، وبالتالي فإف ىذا الشعار و مف ريةاالستمراودخؿ حزب العدالة و التنمية لالنتخابات التشريعية بشعار" التغيير في إطار 

في إطار اإلستمرارية، وىو  2011وجية نظرنا يتماشى مع منطؽ االنتقاؿ الديمقراطي الذي عرفو المغرب بعد دستور 
شعار في حقيقة األمر يحمؿ رسالة مشفرة لمنظاـ السياسي  وذلؾ بطمأنتو بأف التغير سيكوف في إطار االستمرار أي في 
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 .1091مارس  98نمٌة المغربً، اإلصالح فً إطار االستقرار، مركز الجزٌرة للدراسات، محمد المالكً ، العدالة و الت 
21
 ، و تشكل من األحزاب التالٌة :1099أكتوبر  4تم تشكٌل تحالف الثمانٌة فً  

 حزب األصالة و المعاصرة 
 حزب التجمع الوطنً لألحرار 
 االتحاد الدستوري 
 الحركة  الشعبٌة 
 حزب الٌسار األخضر 
  العمالًالحزب 
 ًالحزب االشتراك 
 حزب النهضة و الفضٌلة 
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 .936محمد فقٌهً،اآللٌات السٌاسٌة و الدستورٌة و إشكالٌة تدبٌر مرحلة التحول السٌاسً بالمغرب، مرجع سابق ، ص  
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ت المتعرؼ عمييا دستوريا ، حيث أف الحزب بالنظر إلى ما عرفو المحيط الدولي ضغط عمى النظاـ السياسي إطار الثواب
في  واإلحسافمف أجؿ ضماف نزاىة و شفافية العممية االنتخابية و أرسؿ رساالت مفادىا نزولو لمشارع بجانب جماعة العدؿ 

ية التصويت عمى بطاقة  التعريؼ الوطنية بدؿ ما كاف يعرؼ في االنتخابات و تـ االعتماد في عمم اإلدارةحاؿ تدخؿ 
ببطاقة الناخب التي كانت تعتمد مف قبؿ وكاف يسيؿ التالعب بيا، كما أف الحزب عبر عف رفضو القاطع لمتوصية التي 

نيا وزارة والذي اتخذت بشأ  23بتسييؿ عممية نقؿ الناخبيف في يـو االقتراع اإلنسافعبر عنيا المجمس الوطني لحقوؽ  
الداخمية قرارا بتفعيميا و التي لقيت كذلؾ رفضا قاطعا مف طرؼ الحزب، نظر لكوف ىاتو العممية مف شأنيا أف تؤثر بشكؿ 

 .24الناخبيف وكذا صدقية نتائج التصويت إرادةسمبي عمى حرية التصويت ومف شأنيا توجيو 
ومف أجؿ تحميؿ نتائج االنتخابات بشكؿ دقيؽ البد مف التركيز عمى أف حزب العدالة و التنمية، حقؽ ذروة نتائجو اليامة 

، الذي أكد أف DAVID Goruryبالمناطؽ الحضرية باألساس و في ىذا اإلطار سنسوؽ تحميؿ أحد الباحثيف )دافيد كيري( 
إقميـ مع العمـ أف  12عمالة و  29ألصوات الصحيحة كاف داخؿ مف ا  %22.7حزب العدالة و التمنية حصؿ عمى 

-بركاف-تطواف -العرائش-القنيطرة-األصوات التي حصؿ عمييا الحزب كانت ممركزة داخؿ المدف الكبرى )الدار البيضاء
قروية أو تازة..( وفي المقابؿ حقؽ الحزب نتائج ضعيفة  في بعض المناطؽ ال-الخميسات -خريبكة -بني مالؿ -ورضالنا

 :، وسنحاوؿ أف نسوؽ بعض المعطيات كالتالي25المناطؽ ذات الكثافة السكانية المنخفضة كآساالزاؾ
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، من أجل االطالع على نص 1099نونبر  14البٌان الصادر عن المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان بالمغرب بمناسبة االنتخابات التشرٌعٌة ل  

 البٌان  الرجوع للربط التالً: 
http://www.ccdh.org.ma/ar/lntkhbt-ltshryy-l-25-nwnbr-2011 د.  47س 10على الساعة  97/90/1096تارٌخ زٌارة الموقع :     

24
، ص 1094،  الطبعة األولى 20محمد شقٌر، السلوك اإلنتخابً بالمغرب بٌن الشفافٌة السٌاسٌة و المقاطعة الشعبٌة، دفاتر وجهة نظر ، عدد  

974. 

25David Goeury, "Le pouvoir est-il enfin dans les mains des villes ?", EspacesTemps.net, Travaux, 12.05.2014 
https://www.espacestemps.net/articles/le-pouvoir-est-il-enfin-dans-les-mains-des-villes 

 

 د . 13س  19على الساعة  97/90/1096تارٌخ الزٌارة: 

http://www.ccdh.org.ma/ar/lntkhbt-ltshryy-l-25-nwnbr-2011
https://www.espacestemps.net/auteurs/david-goeury/
https://www.espacestemps.net/articles/le-pouvoir-est-il-enfin-dans-les-mains-des-villes
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Fegure1: Cartogramme de l’abstention et du vote PJD aux législatives marocaines de  
2011. Source : Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc 
بالتالي فاف المالحظة الذي يمكف التوقؼ عندىا أف حزب العدالة والتنمية تمكف مف تحصيؿ عدد ميـ مف األصوات مف 

مجموع الناخبيف المسجميف في عدد مف المراكز الحضرية والمدف كما سبقت اإلشارة لذلؾ، الشيئ الذي مكنو مف الحصوؿ 
تخابييف في مف مجموع عدد المقاعد في بعض الدوائر االنتخابية و ىذا مؤشر قوي عمى التطور النوعي عمى مقعديف ان

والكمي لمقاعد الحزب وفي ما يمي سنقدـ رسما بيانيا يمخص لنا حجـ المشاركة ونسبة األصوات المعبر عنيا لفائدة حزب 
 .نونبر 25العدالة والتنمية في االنتخابات التشريعية ؿ 
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Figure 2 : Tableau représentant le taux de participation et le pourcentage de voix exprimées 
pour le PJD aux élections législatives marocaines de 2011. Source : Haut-commissariat au 

plan et Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc. 
 وريادة اإلسالميين. 3121شتنبر  21نتخابات التشريعية ل اإلفرازات السياسية لإل : ثانيا

في ىذا الجزء الثاني مف تحميؿ ىذا الموضوع سنحاوؿ أف ننطمؽ في معالجتو انطالقا مف لوحة التحكـ المنيجية 
tableaux de bord analytique   والتي سنتطرؽ فييا إلى المعطيات التي تتعمؽ بالمعطيات التي ترتبط بالييئة ،

، و كذا اإلشارة إلى اإلحصائيات التي  (2) 2016الناخبة و الييئات السياسية المشاركة في اإلنتخابات التشريعية لسنة 
يرتبط بالنتائج المتحصؿ عمييا  االنتقاؿ إلى  المعطى الذيح التي قدمت في ىذه االنتخابات و تتعمؽ بالترشيحات والموائ

 .(3)ىعمى المرتبة األول التي حصؿ فييا حزب العدالة و التنميةو 
 قراءة في المعطيات التي تتعمق بالهيئة الناخبة و الهيئات المشاركة في االنتخابات.  -2

 االقتراعفي ىذا الجزء مف تحميؿ الموضوع تجدر اإلشارة عمى أنو تـ تشكيؿ لجنة حكومية تكمفت بتتبع اإلنتخابات في 
الخاص بإنتخاب أعضاء مجمس النواب، والتي يترأسيا وزير الداخمية ووزير العدؿ  2016أكتوبر  7التشريعي ليـو 

 والحريات )مصطفى الرميد( والذي كاف ينتمي لحزب العدالة و التنمية.
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حيث تـ  2016غشت  29-25عمى أف ىذه المجنة قد عقدت إجتماعات مع قادة األحزاب السياسية في  اإلشارةوتجدر 
توفر المناخ الخاص باالنتخابات إطالع الفاعميف السياسييف عمى االستعدادات التي تتعمؽ باالقتراع التشريعي التي تتعمؽ ب

العمؿ عمى االرتقاء بالخطاب السياسي خالؿ الحمالت االنتخابية ، كما تـ استعراض مختمؼ التنظيمات التي تتعمؽ و 
و كذا مساىمة   لألحزابية التي تتعمؽ بتعديؿ النظاـ االنتخابي و االطار القانوني المنظـ بالتدابير التشريعية  و التنظيم

 و القواعد التي تتعمؽ بتطور الحمالت االنتخابية. األحزابالدولة في تمويؿ الحمالت االنتخابية التي تقـو بيا 
 إيداعالتي تسمـ لمناخبيف و جوانب  اإلشعاراتطبع  التي تتعمؽ بحصر الموائح االنتخابية العامة النيائية و اإلجراءاتوكذا 

لتسجيؿ تتـ عبر مجموع الجماعات بالذكر أف عمميات ا جديرالترشيحات و ترتيبات طبع األوراؽ الخاصة بالتصويت،و 
 التي يترأسيا القضاة. اإلداريةالمجاف  تباشرىاالمقاطعات التي توجد بالمممكة و التي و 

ناخبة وناخب  15.702.592تـ حصر عدد المسجميف في الموائح االنتخابية في ما مجموعو ومف مخرجات ىذه العممية 
مف النساء ، وبخصوص توزيعيا   %45مف الرجاؿ مقابؿ   %55والتي تتوزع حسب النوع االجتماعي في ما مجموعو 

ينتموف لموسط القروي   %45مف الناخبيف الذيف ينتموف لموسط الحضري مقابؿ    % 55حسب الوسط فإنيا تتوزع ما بيف 
 %سنة قد وصمت إلى  35،أما بخصوص توزيع ىذه األخيرة بحسب األعمار فإف نسبة الناخبيف الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

 سنة. 54تفوؽ أعمارىـ  % 27و   %43ما نسبتو  54-35، و بالنسبة لألشخاص الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف  30
تشطيبا  130.054إلى ما مجموعو  داوالت المجاف اإلدارية فاف عدد التشطيبات فقد وصؿو بالنسبة لمعممية التي ترتبط م

 .26طعنا 87طعما قبؿ منيا  132القضاء المختص  اـبمغ عدد الطعوف المقدمة ضد قرارات ىذه المجاف أمو 
زبا وىي كالتالي: ح 27وصؿ إلى  فقد 2016أكتوبر  16أما بالنسبة لألحزاب المشاركة في االنتخابات التشريعية ؿ 

االتحاد االشتراكي لمقوات  -الحركة الشعبية -اإلستقالؿ-التجمع الوطني لألحرار -األصالة و المعاصرة -العدالة و التنمية)
االتحاد المغربي -الحركة الديمقراطية االجتماعية-فدرالية اليسار الديمقراطي-التقدـ واإلشتراكية-االتحاد الدستوري -الشعبية
-تحالؼ العيد والتجديد-اليسار األخضر المغربي-البيئة والتنمية المستدامة-الوحدة والديمقراطية-األمؿ -طيةلمديمقرا

الحرية -اإلصالح والتنمية-الوسط االجتماعي-جبية القوى الديمقراطية-العمؿ-الشورى واالستقالؿ-الديمقراطي الوطني
الديمقراطييف الجدد(، وقاطع ىذه االنتخابات ما -الديمقراطيالمجتمع -النيضة-النيضة والفضيمة-والعدالة االجتماعية

 .واإلحسافوالتي تسمى بجماعة العدؿ  المحظورةيعرؼ بحزب النيج الديمقراطي والجماعة 
 تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج اإلنتخابات -3

 2016 أكتوبر 7برلمانية التي أجريت يـو نتائج االنتخابات ال ذو المرجعية اإلسالمية حزب العدالة والتنمية المغربي تصدر
مقعدا ىي  395مقعد مف أصؿ  102ثانيا بحصولو عمى  حزب األصالة والمعاصرة مقعدا، وحؿ 125بحصولو عمى 

 .إجمالي مقاعد البرلماف
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النتخاب أعضاء مجلس  1095توبر أك 6بالغ اللجنة الحكومٌة لتتبع االنتخابات حول حصٌلة االستعدادات الخاصة باالقتراع التشرٌعً لٌوم   

 النواب.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/954249d2-1a49-4ea7-8f8c-02a91f121e04
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/954249d2-1a49-4ea7-8f8c-02a91f121e04
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/b05eebed-77ea-4b00-8b7c-1de52813c6c2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/b05eebed-77ea-4b00-8b7c-1de52813c6c2


 : دول المغرب العربي نموذجا ي قبل و بعد ثورات الربيع العربيإشكالية الدولة واإلسالم السياس  مؤلفينمجموعة 
 

 ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  251

 

مقعدا، في حيف  37بػ رابعا التجمع الوطني لألحرار مقعدا، تاله حزب 46ستقالؿ المحافظ ثالثا بػوحؿ حزب اال
 20بػ في المرتبة السادسة االتحاد االشتراكي لمقوات الشعبية مقعدا، ثـ 27بػ في المرتبة الخامسة الحركة الشعبية جاءت

 .مقعدا 19بػ في المرتبة السابعة حاد الدستورياالتمقعدا، و 
 12فحصؿ عمى  السابؽ الذي قاد الحكومة،التحالؼ الحكومي  الشيوعي الذي شارؾ إلى جانب حزب التقدـ واالشتراكية أما

وفدرالية اليسار الديمقراطي عمى مقعديف، كما  مقعدا، في وقت حصمت الحركة الديمقراطية االجتماعية عمى ثالثة مقاعد،
 .حصؿ كؿ مف حزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار األخضر المغربي عمى مقعد لكؿ منيما

مقعدا عمى الالئحة االنتخابية الوطنية،  27و مقعدا في الدوائر االنتخابية المحمية 98عمى وقد حصؿ حزب العدالة والتنمية 
مقعدا وطنيا  21مقعدا محميا و 81مقعدا. وتاله خصمو الرئيسي حزب األصالة والمعاصرة الذي فاز بػ 125مجموعيا 

الحزب الفائز في االنتخابات بتشكيؿ  وبموجب الدستور، يكمؼ الممؾ، (، بحسب بياف لوزارة الداخمية المغربية102)
 .الحكومة

مقعدا يتـ التصويت  90مقاعد محمية و 305إلى  في الغرفة األولى مف البرلماف )مجمس النواب( 395وتنقسـ المقاعد الػ
حقيقيا تـ ت 107وبحسب النتائج المعمنة يكوف حزب العدالة والتنمية قد زاد عدد مقاعده مف ، عمييا عمى المستوى الوطني

، لكف األصالة والمعاصرة حقؽ أكثر مف الضعؼ مقارنة مع انتخابات 2016 عاـ 125إلى  2011خالؿ انتخابات 
 .مقاعد 102إلى  48حيث انتقؿ مف  2011

% مف المقاعد، في وقت توزعت المقاعد الباقية عمى 57.5وبذلؾ حصؿ حزبا العدالة والتنمية واألصالة والمعاصرة عمى 
 .ليتكرس بذلؾ االستقطاب السياسي بيف الحزبيف الرئيسييف عشرة أحزاب،

مف أصؿ قرابة  "ناخبة وناخبا 6.752.114% "مف خالؿ مشاركة نحو 43وبمغت نسبة المشاركة حسب وزارة الداخمية 
 .مميونا 13.6% لكف عدد المسجميف حينيا كاف 45فقد بمغت ىذه النسبة  2011مميوف مسجؿ، أما في انتخابات  15.7

ما تقدـ ذكره يظير لنا بشكؿ جمي أف حزب العدالة التنمية قد احتؿ الرتبة األولى رغـ كؿ التحميالت وبالتالي فانطالقا مف 
، ولعؿ ىذه التفسيرات إلى الحصوؿ عمى الرتبة األولىالمعاصرة ىو المرشح الة و غريمو حزب األص أفالتي كانت ترى 

المعاصرة حزب األصالة و ئج االنتخابات الجماعية والجيوية التي حصؿ فييا التي قدمت مردىا كاف قائما عمى أساس نتا
 حزب العدالة و التنمية في الرتبة الثالثة.االستقالؿ  في الرتبة الثانية و  و التي حؿ فييا كذلؾ حزبعمى المرتبة األولى، 

ى المرتبة األولى بنتيا بناءا عمى بالتالي فإف التحميالت التي كانت ترجح فرضية حصوؿ حزب األصالة والمعاصرة عمو 
الجماعية و الجيوية بحكـ المرتبة األولى  و التي حقؽ فييا الحزب نتائج ات المتحصؿ عمييا في ىذه االنتخاب األرقاـ

 2015مقعد وفي سنة  6015 2009حيث كاف لديو سنة  2015و سنة  2009متقاربة ما بيف االنتخابات الجماعية لسنة 
، في حيف أف حزب العدالة و التنمية حصؿ في 2015مقعد برسـ انتخابات  640ذلؾ بمعدؿ زيادة بمغت مقعد و  6655

مقعدا ، ولكف برسـ االنتخابات الجماعية و الجيوية لسنة  1513عمى ما مجموعو  2009االنتخابات الجماعية لسنة 
اعؼ حوالي أربع مرات مف الرقـ مقعدا و المالحظ أف ىذا الرقـ تض 5021حصؿ الحزب عمى ما مجموعو  2015

 .2009المحقؽ سنة 
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بالتالي مف خالؿ تحميؿ النتائج التي تـ تقديميا بخصوص االنتخابات الجماعية و الجيوية، يتبيف حجـ الفارؽ في النتائج و 
وبالتالي فإف الفائر و تضاعؼ كتمة المقاعد المحصؿ عمييا بالنسبة لحزب العدالة و التنمية و حزب األصالة و المعاصرة، 

رغـ حصولو عمى المرتبة الثالثة برسـ ىو حزب العدالة و التنمية  2015و  2009الحقيقي بمغة األرقاـ المقارنة لنتائج 
، وليس حزب األصالة والمعاصرة الذي حصؿ عمى الرتبة األولى،  ولعؿ ىذه األرقاـ ىي المفسرة لسر 2015انتخابات 

عادة تكريس تفوقو وريادتو عمى مستوى نتائج  2016الة و التنمية باالنتخابات التشريعية لسنة تزايد عدد مقاعد حزب العد وا 
 ىذه االنتخابات.

 27رسم توضيحي لالنتخابات والنسب المرتبطة بها والفاعمين فيها
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 :لخاتمةا
أف حزب العدالة و التنمية تمكف مف تحقيؽ المرتبة األولى مف خالؿ المعطيات التي تـ تقديميا يظير بشكؿ جمي عمى 

مع  2011، مكرسا بذلؾ نفس االنتصار الذي حققو برسـ االنتخابات التشريعية لسنة 2016في االنتخابات التشريعية لسنة 
 تزايد عدد المقاعد المتحصؿ عمييا في التجربتيف االنتخابيتيف.

و الفرضيات التي كانت ترشح حزب األصالة و  االدعاءاتنمية قد فند جميع و بيذا الفوز يكوف حزب العدالة و الت
المعاصرة لمفوز بالمرتبة األولى حيث أف النتائج جاءت مخالفة لكؿ ىذه التوقعات ، وتجدر اإلشارة عمى أف ىذه اإلنتخابات 

ء التي قدمت في ىذا الخصوص قد عممت عمى إعادة إحياء أطروحة الفالح المغربي المدافع عف العرش حسب بعض اآلرا
وذلؾ باعتبار أف حزب األصالة و المعاصرة تمكف مف تحقيؽ الفوز عمى مستوى القرى و البوادي و األقاليـ و حقؽ حزب 

 العدالة والتنمية إكتساحا عمى مستوى المدف و المدف الكبرى.
لقي تفاعال عمى مستوى المدف بالنظر  و بالتالي مف خالؿ ىذه الفرضية نرى عمى أف خطاب حزب العدالة و التنمية

إلى الوعي و الثقافة السياسية التي يتمتع بيا ناخبي المدف و الحواضر ، وكذلؾ أيضا نرجح مسببات ىذا الفوز بالنظر إلى 
الذيف قدميـ الحزب في ىذه المدف وغيرىا مف األقاليـ الذيف ينحدروف مف نخب مثقفة ) أساتذة  بروفايالت المترشحين

ميف حرة ...( وغيرىا و التي يسيؿ ليا التفاعؿ مع ناخبي ىذه المدف أو الحواضر ، في حيف  -ميندسنوف  -عيوف جام
و لعؿ ىذا  ىو ما يفسر وتفوقو عمى مستوى القرى و البوادي ، أيضا يمكف  األعيانإعتمد حزب األصالة والمعاصرة عمى 

بعض األحزاب عمى مستوى التزكيات التي يقدمونيا  أف نستحضر مسألة غياب الموضوعية وضوابط محددة  لدى
لممترشحيف حيث يتحكـ في بعض منيا عنصر الماؿ أو العيف أو القرابة ، ولعؿ ىذا العنصر األخير يظير بشكؿ واضح 

 عمى مستوى طريقة تدبير الموائح الوطنية لمنساء والشباب.
الذي ينتجو حزب العدالة و التنمية مخالفا طاب السياسي" الخأيضا يمكف أف نرجع طبيعة ىذا الفوز كذلؾ إلى طبيعة "

بذلؾ جميع األحزاب السياسية األخرى، حيث أنو يمكف القوؿ عمى أف الحزب قد تمكف مع رئيس حكومتو و أمينو العاـ عبد 
المجتمع حيث أف اإللو بنكيراف مف إنتاج خطاب سياسي جديد جعؿ مف السياسية مجاال مفتوحا لمنقاش بيف جميع أطراؼ 

الجميع أصبح يناقش قرارات الحكومة و سياساتيا بشكؿ مختمؼ عف طبيعة النقاش الذي كاف سائدا مف قبؿ ، حيث أف 
األطراؼ السياسية األخرى تعتبر ذلؾ يدخؿ في إطار الشعبوية والتيريج السياسي ، لكف مف وجية نظرنا أف الحزب تمكف 

جميع الناخبيف مف خالؿ استعماؿ فضاء اإلعالـ العمومي  خالؿ الجمسات العمومية بيذه الطريقة مف الدخوؿ إلى بيوت 
 وجمسات تقييـ السياسات العمومية لمحكومة.

حيث أف الحزب مف خالؿ نوابو البرلمانيف   "بشرعية الميدان"أيضا يمكف أف نستحضر ومف وجية نظرنا   ما يعرؼ 
ستشاريو الجماعييف يكرسوف الحضور الميداني و اليومي إليجاد حموؿ إلشكاليات الذيف لدييـ مسؤوليات انتدابية ترابية ، وم

التدبير الترابي الذي يعتبر بيت القصيد في العممية االنتخابية، أضؼ لذلؾ طبيعة ما دأب الحزب عمى القياـ بو ومف خالؿ 
ة المصباح " و ىي قوافؿ تواصمية يقـو البحث في طريقة عمؿ الحزب عمى ما يعرؼ بالقوافؿ التواصمية التي تسمى "بقافم

بيا نواب الحزب عمى مستوى الجيات التي ينتخبوف عنيا و يكوف اليدؼ منيا القياـ بمسح تشخيصي لمختمؼ المشاكؿ 
التي يعاني منيا المواطنوف محميا، ويقوموف باستعماؿ الوسائؿ التي ينحيا ليـ القانوف مف أجؿ رفعيا لقبة البرلماف و لعؿ 
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ىو سر التميز الذي يجعمو متفردا بذلؾ عف باقي الفاعميف السياسييف ، في حيف أف باقي الفاعميف السياسييف نجد لدييـ ىذا 
غياب عنصر التواصؿ  مع الناخبيف خالؿ الوالية البرلمانية الشيئ الذي يمكف أف نقوؿ معو أف ظروؼ اإلشتغاؿ بالنسبة 

 حموؿ الزمف االنتخابي. ليذه األحزاب تكوف مناسباتية إال باقتراب
 الخاتمة:

دتو في و في األخير ومف وجية نظرنا كباحثيف نؤكد عمى أف حزب العدالة و التنمية سيظؿ مستمرا في تحقيؽ ريا
ؾ بالنظر إلى طبيعة منيج االشتغاؿ الذي يتبناه وطبيعة الخطاب السياسي الذي يفرزه ،حيث أف لاالنتخابات التشريعية وذ

سييف اآلخريف سيظموف يعانوف مف الوىف و الضعؼ ما لـ  يعمموا عمى تجديد مناىج االشتغاؿ السياسي الفاعميف السيا
كذلؾ وتجديد الخطاب السياسي الذي يتبنوه و تقديـ بروفايالت مرشحيف قادريف عمى الموازاة بيف الميمة النيابة و خدمة 

أزمة  استرجاعتجديد نخبيا السياسية و تشبيبيا و ذلؾ مف أجؿ عنيا، وكذلؾ العمؿ عمى  انتخبوامصالح ناخبي الدائرة التي 
 الناخبوف و تخميؽ العمؿ السياسي. فقدىاالثقة  التي 

 و بالتالي فإف ىذه الورقة التحميمية يمكف أف نطرح فييا فكرة مركزية ونتركيا مفتوحة كما يمي:
سياسية حقيقة، ومازلت غير قادرة عمى تجديد ىياكميا مادامت األحزاب السياسية بالمغرب غير قادرة عمى تقديـ نخب 

عطاء نفس جديد لمجسـ السياسي، انطالقا مف أطروحة تجديد  وتطعيـ أجيزتيا بنخب شابة مف أجؿ ضخ دماء جديدة وا 
 النخب ودورانيا، وتبني خطاب سياسي واضح وبرامج تعاقدية واضحة مع الناخبيف، فإنيا ستكوف عاجزة عف تحقيؽ الريادة

 في االنتخابات التشريعية والتي حققيا حزب العدالة و التنمية،  إما في الحاضر القريب أو المستقبؿ البعيد.
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 ي بالمغرب العربي                         حركات اإلسالم السياس تطور تغيرات الدولية و اإلقميمية و تأثيرها عمىمال
political Islam International and regional variables and their impact on the evolution of 

movements in the Maghreb 
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 لممخص :                                                                                     ا

مما ال شؾ فيو أف التحوالت التي عرفيا النظاـ الدولي مع مطمع التسعينات كاف ليا تأثير عمى تطور حركات اإلسالـ السياسي       
،إلى  2001سبتمبر  11بالمغرب العربي . فقد أدى التغير في التوجو الفكري و اإليديولوجي لمنظاـ الدولي و األحداث اإلرىابية في 

تصدر  إلىبعد ثورات الربيع العربي عادت ىذه الحركات اإلسالمية  .ييؽ عمى نشاطيا داخميا و خارجياعزؿ ىذه الحركات و التض
وتداعيات  انعكاسات،اال أف تأثير السياؽ الدولي و اإلقميمي ظؿ حاضرا بقوة و كاف لو  بيةالمشيد السياسي في عدد مف الدوؿ المغار 

 سيئة عمى تجربة حكميـ .     

 المغرب العربي –حركات اإلسالـ السياسي  –الدولية و اإلقميمية :المتغيرات المفتاحية الكممات 

  
Summary : 

There is no doubt that the transformations known to the international system in the early nineties had 
the Maghreb. The change in the an impact on the evolution of political Islam movements in 

 ideological and ideological orientation of the international regime and the terrorist events of
September  2001, led to the isolation of these movements and restrictions on their activities 11

the revolutions of the Arab Spring, these Islamic movements returned internally and externally. After 
to the forefront of the political scene in a number of Maghreb countries. However, the impact of the 

bad  international and regional context remained strongly present and had repercussions and
repercussions on the experience of their rule. 

key words : International and regional variables - Political Islam movements – Maghreb 
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   مقدمة : 

،و  حيث نجحت الثورة اإلسالمية في إيراف في إقامة الحكـ اإلسالمي 1979الغربيوف لمظاىرة اإلسالمية منذ سنة  التفت
لممصالح تيديد يا نصر لشعب مستضعؼ و إنما كمصدر نأب و لكف لـ ينظر إلى الثورة عمى إزاحة نظاـ الشاه الموالي لمغر 

حيث كانت لمدعاية الصييونية  1991-1987الفمسطينية الكبرى  األمريكية ،ثـ زاد اإلىتماـ بالظاىرة إباف اإلنتفاضةالغربية و 
ب إسالمي يستيدؼ القيـ أنيا إرىاو تصوير المقاومة عمى  ،ةدور واضح في تغذية المخاوؼ الغربية مف الحركات اإلسالمي

لتسعينات مف القرف الغربية .و في المغرب العربي بدأ الحديث يتزايد عف الخطر اإلسالمي بسبب أحداث الجزائر في مطمع ا
 الماضي .                             

مفيـو العدومف الخطر  إلى األحادية القطبية، تغيرمع التغير الجوىري في ىيكؿ النظاـ الدولي و التحوؿ مف القطبية الثنائية و 
طر األكبر ،حيث أطمؽ ويمي الشيوعي األحمر إلى الخطر اإلسالمي األخضر ،و أصبح ما يسمى باإلسالـ السياسي مصدر الخ

 1تحذيرا مفاده أف "الخطر اإلسالمي قد حؿ محؿ الخطر الشيوعي في العالـ".كالوس )األميف العاـ السابؽ لحمؼ شماؿ األطمسي( 

التي أقامت عالقة سببية بيف اإلسالـ و اإلرىاب . و ترتب عمى ىذه الرؤية األمريكية  2001سبتمبر  11أحداث رأيمع ىذا الو تدًعـ 
ارىابية رغـ التباينات الموجودة حركات تعريؼ مخؿ لإلرىاب أدى إلى تصنيؼ كؿ الحركات اإلسالمية في العالـ بوصفيا اإلسالميلمعالـ 
تسع ليشمؿ ليس فقط الحركات اإلسالمية الجيادية التي تنتيج العنؼ سبيال لتحقيؽ أىدافيا ،و لكف .فالتعريؼ األمريكي لإلرىاب إ بينيا

أيضا الحركات اإلسالمية التي تؤمف بإستخداـ القنوات السياسية الشرعية لتحقيؽ أىدافيا .و كانت مف نتائج ىذا التصنيؼ دعـ دولي 
 في معركتيا مع المعارضة اإلسالمية بكافة أشكالياموما بما فييا البمداف المغاربية  كؿ الوطف العربي علألنظمة السياسية التسمطية في 

 ذلؾ إلقصاء ىذه الحركات مف المشيد السياسي و محاولة إستئصاليا .،و 

و أف الساحة  ياتو تتخمؽ بنحو متدرج ،ال سيماال عميقا في العالـ العربي ،الزالت تداعاالذي أحدث زلز لكف مع حدوث الربيع العربي 
استراتيجيات مختمفة لفاعميف سياسييف متعدديف ،و يتداخؿ فييا المحيط القطري بالمحيط اإلقميمي و الدولي السياسية تتفاعؿ فييا اليـو 

و في الديكتاتورية في تونس و ليبيا مة بعد إسقاط األنظفي المغرب العربي .عادت الحركات اإلسالمية لتصدر المشيد السياسي 
وقع يمي مع ىذه الحقيقة السياسية و رب بعد القياـ بإصالحات مسايرة لمربيع العربي ،و سرعاف ما تكيؼ الموقؼ الدولي و اإلقمالمغ

تحوؿ لجية التعامؿ مع اإلسالمييف المعتدليف ،و لو إقتضى األمر أف يكونوا عمى رأس السمطة . ىذا التعامؿ كاف يكتنفو الكثير مف ال
مف فقداف شبكات النفوذ و العالقات في المنطقة المغاربية أو مف تصدير نموذج الثورة و تيديد المممكات الوراثية  الحذر و الخوؼ سواء

                                 و النظـ االستبدادية بالنسبة لبعض الدوؿ االقميمية ،فكاف ىناؾ سعي لتحجيـ دورىـ في الحياة السياسية .                            
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 اإلطار المفاهيمي :

كثير مف الباحثيف و الدارسيف مما أنتج العديد مف الدراسات التي أضافت كما ىائال مف  باىتماـتحظى حركات اإلسالـ السياسي اليـو 
،إال أف ىذه الدراسات لـ تستطع أف تتوصؿ إلى تعريؼ عاـ و شامؿ لمحركات اإلسالمية يتفؽ عميو الجميع المعمومات و البيانات 

،و ىذا ما أصاب القاموس المفيومي ليذه األخيرة بحالة مف  اإلسالمية،بسبب تعدد الرؤى اإليديولوجية لمدارسيف و المنشغميف بالمسألة 
ولية اإلسالمية لمفيـو . فيناؾ عدة تسميات أطمقت عمى الحركات اإلسالمية منيا األصالتضخـ و الإلستقرار ،و ظيرت إشكالية ا

 ، اإلسالـ السياسي ،الحركات المتطرفة .،الحركات السمفية

مف  انطالقاف المصطمحات و التسميات ،فمف الضروري ضبط مصطمحات الحركات اإلسالمية بشكؿ موضوعي يو نظرا ليذا الخمط ب
 و التداخؿ في ما بينيا .  االلتباسالمفاىيمي لمختمؼ التسميات التي أطمقت عمييا إلزالة تحديد اإلطار 

 األصولية اإلسالمية : –أ 

الدينية المسيحية المتشددة في مسائؿ العقيدة و األخالؽ ،و المصطمح ىو أمريكي غربي األصؿ  االتجاىاتأطمؽ تعبير األصولية عمى 
.يؤمف أتباع ىذا اإلتجاه لقرف التاسع عشرظة التي ظيرت في الواليات المتحدة األمريكية في أربعينات اإرتبط وجوده بالتيارات المحاف

فييا الشؤوف و  بما حموال لمجمؿ قضايا الحياة –كما يروف  –بالعصمة الحرفية لمكتاب المقدس بعيديو القديـ و الجديد الذي قدـ 
 1القضايا السياسية.

مف منتصؼ القرف العشريف أصبحت األصولية تعني أنيا خصـ لمحداثة ،و مدافعة عف البقاء عمى األصوؿ بتماميا و عمى  ابتداءو 
.أي أف األصولييف بدأوا يمثموف "أولئؾ الذيف ال يستطيعوف التعامؿ مع التحديات الفكرية و 2العقيدة و التراث الكنسي الكاثوليكي بكاممو

نفسو يذىب روجيو غارودي في تحديد المكونات األساسية لألصولية و ىي :"رفض التكيؼ ،جمود  االتجاهالنفسية لمحداثة "،و في 
إلى التراث و الجذور،المحافظة و عدـ التسامح ،التحجر المذىبي ،تصمب ،كفاح  انتساب،الماضيمعارض لكؿ نمو ،عودة إلى 

 3،عناد".

ذلؾ في  ـااستخدعمى المجاؿ اإلسالمي و كانت جريدة )الموموند( أوؿ مف بدأت المحاوالت إلدخاؿ ىذا المصطمح  1975منذ عاـ 
،في إشارة إلى صحوة األصولية اإلسالمية . حاوؿ الغرب توظيؼ ىذا المفيـو في الكثير مف  1978ديسمبر  6عددىا الصادر في 

كتاباتيـ و دراساتيـ في محاولة لتشويو صورة اإلسالـ عامة و الحركات اإلسالمية بصورة خاصة . فغالبا ما تؤكد الدراسات الغربية 
العمـ و الحداثة .ىذا يعني أف  –بؿ تعادي  –األصولية اإلسالمية تدعوا إلى التشدد و التمسؾ بالقديـ و ترفض عمى أف الجماعات 

. لـ يحظ مفيـو األصولية بقبوؿ الكثير مف الكتاب ال سيما المسمميف منيـ ،النو ال 4كاف مقصودا  و مستحدثاإدخاليا عمى اإلسالـ 
لحركات اإلسالمية المعاصرة ،صحيح أف ىذه الحركات تجعؿ مف الرجوع إلى مبادئ و قيـ يمكف أف تطمؽ صفة األصولية عمى كؿ ا
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الديف اإلسالمي ىو العامؿ المحرؾ األساس ليا ،إال أف ىذا الرجوع ال ينتج أصولية بالشكؿ الذي يطرحو الغرب و ىو المفيـو المرادؼ 
 المعاصرة قامت بمراجعات ألسسيا الفكرية لمواكبة الحداثة . لمتخمؼ و عدـ مواكبة العصر، فالعديد مف الحركات اإلسالمية 

 الحركات السمفية : –ب 

األصيؿ و مصدره النقي لتزيح عنو كؿ ما ألصقتو األجياؿ بو مف آثار الجمود و الجحود و ما ُيقصد بالسمفية "الرجوع بالديف إلى أصمو 
 1".جاىميفغطت بو حقائقو الناصعة و تأويالت المتطفميف و تحريضات ال

أستخدـ ىذا المصطمح بشكؿ واسع منذ منتصؼ القرف التاسع عشر و الربع األوؿ مف القرف العشريف ،فمنذ ذلؾ الحيف تصاعدت 
دعوات المفكريف السمفييف التي بدأىا األفغاني و مف بعده محمد عبده و الكواكبي و رشيد رضا و آخروف ،تمؾ الدعوات التي كاف 

طيير اإلسالـ مف الشوائب التي عمقت بو في التطبيؽ الفردي و الجماعي مف الخرافات و األساطير يجمعيا قاسـ مشترؾ ىو تنقية و ت
التي جمعيا عمى إمتداد تطوره عبر العصور و العودة بو إلى السمؼ الصالح و ىو أوال النص القرآني ثـ سيرة الرسوؿ فأعماؿ الخمفاء 

 2.الراشدوف 

ف الحركات السمفية و المدارس اإلصالحية ،مف خالؿ تغميب الطابع الفكري ليذه األخيرة ،في الحركات اإلسالمية المعاصرة ع اختمفت
 3.حيف ميز الطابع السموكي الحركات اإلسالمية الحالية

 الحركات المتطرفة : –ج 

ذات اإلنجميزيةالكممة  إلىdogmatism. يرجع أصؿ كممة التطرؼ 4لبعد عف الوسط و الوقوؼ في الطرؼالتطرؼ في المغة ىو ا
العقمي ،و ىذا ىو جوىر الفكر الذي تتمحور حولو كؿ الجماعات المسماة  االنغالؽاألصوؿ الكاثوليكية ، و تعني الجمود العقائدي و 

 5المتطرفة .

ممبالد ،و ىو االجتماعيو  االقتصاديو يعني التطرؼ سياسيا الدعوة الفردية و الجماعية إلى إجراء تغيير جذري في النظاـ السياسي و 
ليس مقصورا عمى الحركات اإلسالمية فحسب ،فيناؾ التطرؼ العمماني و التطرؼ الحكومي الرسمي في السياسات و اإلجراءات و 

المواقؼ و غالبا ما يكوف مرتبطا بالعنؼ . و يجب ىنا التفريؽ بيف العنؼ كأسموب طارئ تستدعيو ظروؼ معينة، وبيف كونو جزء مف 
 6سالمية .فكر الحركات اإل

 حركات اإلسالم السياسي : –د 

                                                           
1

 . 9،ص  0562عالل فاسً : حدٌث المغرب فً المشرق ،المطبعة العالمٌة ،القاهرة 
2

 . 02سابق ،ص نغم محمد صالح ،مرجع 
3

 . 00مرجع سابق ،ص 
4

اهره فً عبد الهادي بوطالب : حركات التطرف فً العالم و وسائل تحصٌن الشخصٌة الوطنٌة من تأثٌرها ،فً عباس الجراري و آخرون فً : التطرف و مظ

 . 99،ص  0222المجتمع المغربً ،مطبوعات األكادٌمٌة المغربٌة ،الرباط 
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رف و اإلعتدال لدى الحركات اإلسالمٌة ،فً عبد الوهاب أفندي و آخرون فً : الحركات اإلسالمٌة و أثرها فً اإلستقرار السٌاسً فً عماد الدٌن شاهٌن : التط

 . 59،ص  0220العالم العربً ،مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتٌجٌة ،أبو ظبً ،
6

دول المغرب العربً )حالة حركتً اإلصالح الوطنً فً الجزائر و التوحٌد و اإلصالح فً المغرب  الحركات اإلسالمٌة و المشاركة السٌاسٌة فًكرٌمة كروي :

 . 05،ص  0202،  9،رسالة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و العالقات الدولٌة ،كلٌة العلوم السٌاسٌة و اإلعالم ،الجزائر  (
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أستخدـ مصطمح اإلسالـ السياسي مف قبؿ المفكريف و الدارسيف لمداللة عمى تمؾ الحركات اإلسالمية المشتغمة بالسياسة ،أي تمؾ 
ة السمطات ،أو معارض الحركات العاممة بطريقة حزبية مف الناحية التنظيمية ،التي تسعى لموصوؿ إلى السمطة في البمداف العاممة فييا

 1تحقيؽ بعض المطالب ذات الطابع السياسي ذي الخمفية الرمزية . القائمة و إرغاميا عمى

و بناء عمى ما تقدـ ،يمكف تعريؼ الحركات اإلسالمية بأنيا مجموعة التنظيمات المتعددة التي تنتسب إلى اإلسالـ و التي تنشط في 
لية لمحياة البشرية و تجاىد مف أجؿ إعادة صياغتيا لكي تنسجـ مع توجيات اإلسالـ ،فيي ميداف العمؿ السياسي في إطار نظرة شمو 

أخرى ىي تمؾ الحركات التي تحاوؿ التأثير في كؿ نواحي الحياة مف أجؿ إصالحيا و إعادة تشكيميا وفؽ المبادئ اإلسالمية . بعبارة 
تنظر إلى اإلسالـ بوصفو منيجا لمحياة و تتخذ المبادئ اإلسالمية إيديولوجية تتمسؾ بيا  وؼ سياسية و تمتمؾ برامج سياسية ادليا أى

بدال مف المبادئ الفكرية و السياسية السائدة التي تصفيا بأنيا غير إسالمية ،فيي ترى في اإلسالـ عالجا لكؿ المشكالت التي يعاني 
 2منيا المجتمع .

 أهمية الدراسة :

،و مف المعمـو أف الدوؿ الغربية تولي منطقة المغرب العربي اصة في الواقع السياسي لكؿ الدوؿأىمية خ اديةاالقتصتمثؿ المصالح 
دائرة التحكـ الجديد في السياسة الدولية صارت تتميز بالتماثؿ  أف المنافسة بينيـ .فعمى الرغـ مف اشتدادفي  اكبيرا ،كانت سبباىتماما

نظرا  ،إال أف ذلؾ ليس دقيقا ،الصراع في رسـ السياسات  اختفاءالثنائية القطبية ،األمر الذي يفيـ مني انيياربعد  االستراتيجياتفي 
إستراتيجي حيوي ذو أىمية لممصالح الغربية ،ىذا -و تمتع المنطقة المغاربية بموقع جيوالسوؽ المغاربية عمى األسواؽ العالمية ، النفتاح

األمر الذي جعؿ القوى الدولية تخشى مف وصوؿ الحركات اإلسالمية في المغرب ؿ و الغاز.إلى جانب المخزوف الحيوي مف البترو 
العربي لمحكـ ألنيا تشؾ كثيرا في قدرتيا عمى التعامؿ و التحالؼ معيا ،خاصة و أف الفكر الذي تأسست عميو ىذه الحركات مناىض 

 المغاربية . و المالية في المنطقة  االقتصاديةليا حضاريا و ميدد لمصالحيا 

 أهداف الدراسة :

ىذا البحث في بياف أىـ المتغيرات الحاصمة عمى الساحة الدولية قبؿ الربيع العربي و بعده و إبراز تأثيراتيا المتفاوتة و أىداؼ تكمف 
و التي أدت في نياية المطاؼ إلى تراجع الحركات  المتباينة عمى كؿ حركة مف حركات اإلسالـ السياسي داخؿ البمداف المغاربية .

 اإلسالمية المغاربية .      

 المنهج المتبع :

تشكؿ مناىج البحث العممي األداة الرئيسية التي يمكف إتباعيا ،لبموغ نتائج مؤسسة عمى حقائؽ عممية بالنسبة لمظواىر السياسية أو 
ا ىذا المنيج التحميمي لتحميؿ تأثيرات السياؽ الدولي و اإلقميمي عمى حركات اإلسالـ في بحثن اعتمدناقيد الدراسة . لذلؾ  االجتماعية

كؿ حركة ىذه التأثيرات عمى  تفاوت و تبايف لدراسة المقارف المنيج اعتمدناالسياسي بالبمداف المغاربية قبؿ الربيع العربي و بعده . كما 
 داخؿ البمداف المغاربية .  

 اإلشكالية :

                                                           
1

 . 90نغم محمد صالح ،مرجع سابق ،ص 
2

 . 93مرجع سابق ،ص 
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لقوى الدولية و اإلقميمية التي تخشى عمى سمبي لدى ا كاف لو صدى ةالمغاربيالمنطقة أف لتعاظـ الظاىرة اإلسالمية في ما مف شؾ 
مصالحيا . فكاف ىناؾ سعي دائـ لتحجيـ دور الحركات اإلسالمية في الحياة السياسية المغاربية قبؿ و بعد الربيع العربي . األمر الذي 

حركات اإلسالم السياسي بالمغرب العربي قبل تأثير عمى  ةو اإلقميمي ةالدولي متغيرات : أي مدى كان لمالتساؤؿ حوؿ  يقودنا إلى
 الربيع العربي و بعده ؟    

 يتفرع عف ىذا التساؤؿ عدد مف األسئمة الفرعية تتمثؿ في :

                                                                أىـ المتغيرات الحاصمة عمى المستوى الدولي التي ساىمت في تراجع حركات اإلسالـ السياسي ؟                                          ماىي -

عمى حركات اإلسالـ السياسي بالمغرب العربي قبؿ الربيع ماىي تداعيات البيئة األمنية الجديدة و الحرب الدولية عمى اإلرىاب  -
 العربي ؟                                                           

كيؼ تعامؿ صناع القرار الدولي و اإلقميمي مع حركات اإلسالـ السياسي بالمغرب العربي بعد تصدرىا لممشيد السياسي بعد ثورات  -
                                                 الربيع العربي ؟   

إلى أي حد كاف السياؽ الدولي و اإلقميمي داعما لمتحوؿ الديمقراطي في المغرب العربي تحتؿ الحركة اإلسالمية موقعا متميزا ضمف  -
 صناعو بعد الربيع العربي ؟                                  

 األسئمة المتفرعة عنيا في محوريف أساسييف .سنجيب عمى ىذه اإلشكالية و 

 محاور الدراسة :

                         حركات اإلسالـ السياسي بالمغرب العربي قبؿ الربيع العربي .                                                                      عمى ةو اإلقميمي ةالدولي متغيراتأوال: تأثير ال

                        حركات اإلسالـ السياسي بالمغرب العربي بعد الربيع العربي .                                                                     عمى  ةو اإلقميمي ةالدولي متغيراتال ثانيا : تأثير

                  حركات اإلسالم السياسي بالمغرب العربي قبل الربيع العربي :                                                                      عمى ةو اإلقميمي ةالدولي متغيراتأوال : تأثير ال

التي سبتمبر منعطفا أساسيا تمت عنده مراجعة األفكار القديمة و صوغ أفكار جديدة تتوافؽ مع التحديات الجديدة  11شكمت أحداث 
و عمى  االستراتيجيفرضتيا تداعيات ىذا الحدث عمى الفاعميف في النظاـ الدولي. كاف ليذه التداعيات أثرىا البيف عمى المستوى 

 المستوى الفكري .              

جو الجديد مف بريجنسكي و برنت سكوكروفت أوضحا الو  لمعدو ،فكؿ مف زبغنيو االستراتيجيتغير التعريؼ  االستراتيجيعمى المستوى 
واضحة المعالـ يمكف تحديد و منطمؽ أنو لـ يعد ممكنا حصره في دولة ما أو في جيش تقميدي ،كما أنو لـ يعد متمثال في قوة ظاىرة 

فموقعو ال يتناسب مع مواقع الدوؿ ،و سياستو ال عالقة ليا بالسياسة الرسمية لمدوؿ .و عميو فإف المعركة أصبحت موقعيا الجغرافي، 
األوؿ ،كما أصبح المصطمح يمصؽ بكؿ مف يناىض ىيمنة الواليات المتحدة . و بدا  و أصبح اإلرىاب العدو اإلستراتيجي.1تقميدية غير

                                                           
1

 0223 – 0220الزعنون : سٌاسة اإلتحاد األوروبً تجاه الحركات اإلسالمٌة فً المنطقة العربٌة : دراسة حالة حركة المقاومة اإلسالمٌة )حماس(  محمدسلٌم

 . 41،ص  0200،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،الطبعة األولى ،بٌروت ،نوفمبر 
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،عندما أعمف أف عمى كؿ دولة أف تتبنى موقفا معينا : فيي إما  2001سبتمبر  20ذلؾ واضحا في خطاب بوش أماـ الكونغرس في 
. و في ىذا السياؽ تبنت الواليات المتحدة إستراتيجية بناء تحالؼ كبير جمع كؿ القوى الدولية و اإلقميمية 1معنا و إما مع اإلرىابييف

 لمحاربة اإلرىاب عمى جبيات عدة و بوسائؿ مختمفة .

اع رسة األولى إعتبرت اإلرىاب نتيجة لألوضد،فقد ظيرت ثالث مدارس لتفسير ظاىرة اإلرىاب : الم عمى المستوى الفكريأما 
اسة الخارجية و ركزت المدرسة الثانية عمى السي السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية التي يعيشيا اإلرىابيوف في مجتمعاتيـ .

فقد شددت عمى الجانب الفكري الثالثة أما المدرسة  .األمريكية تجاه قضايا الشرؽ األوسط و أنيا السبب الذي تتغذي عميو قوى التطرؼ
 .   2السبب الرئيسي في إنتاج الظاىرة عقائدي لمجماعات اإلرىابية ،و أنياو الثقافي و ال

و قد كانت المدرسة األخيرة األكثر إنتشارا ،تمييا المدرسة األولى لتفسير الظاىرة في الغرب .و جاء ىجـو الواليات المتحدة في صورة 
لإلسالـ و المسمميف و بأف اإلسالـ في بنيتو و المسمميف بطبيعتيـ يميموف إلى العنؼ ،و أف حضارتيـ ذات ثقافة إسالمية ترفض  إتياـ

الديمقراطية و تقير المرأة و تعادي حقوؽ اإلنساف و تكره اآلخر و خاصة اإلنساف الغربي ،و بالتالي فيي حضارة أدنى مف الحضارة 
                                                             .           3الغربية

كما جاء عمى رأس قائمة المتيميف باإلرىاب الحركات اإلسالمية بكافة ألوانيا ،و سعت كؿ القوى الدولية و اإلقميمية في إطار التحالؼ 
ىذه  الستئصاؿفي المنطقة العربية و المغاربية  بداديةاالستمقضاء عمى ىذه الحركات اإلسالمية، إلى جانب دعـ األنظمة ضد اإلرىاب ل

 الظاىرة . 

 ربط الحركات اإلسالمية باإلرهاب :     -أ

صعبا لمجموع الحركات اإلسالمية المعتدلة التي وجدت نفسيا فجأة أماـ سؤاؿ الموقؼ مف اإلرىاب  اختباراسبتمبر  11شكمت أحداث 
الضيقة لمفيـو  بالمفيـو األمريكي ،و أماـ التحدي الداخمي بعدما حشرت واشنطف معيا كؿ الدوؿ العربية و اإلسالمية في ىذه الزاوية

مؾ األجواء العالمية بعد التفجيرات التي قدمت مسوغات جديدة إلقصاء و ترويض بعض األنظمة مف ت استفادتقد و اإلرىاب المنمط ،
 4الحركات في موقؼ حرج . ػػعؿ ىػذهػالحركات اإلسالمية و تقميـ أظفارىا ،و ىو ما جػػ

و األىداؼ عبرت جميع الحركات اإلسالمية في المغرب العربي عف رفضيا لتمؾ التفجيرات مباشرة بعد وقوعيا ،و أدانت منفذييا 
المدنية التي إستيدفتيا ،و في نفس الوقت بينت الموقؼ الشرعي مف العنؼ ،كما رأى بعضيا أف تمؾ التفجيرات مف الممكف أف تؤجج 
نعرة صداـ الحضارات التي يتبناىا عديد المفكريف المحسوبيف عمى اإلدارة األمريكية ،و تكرس لصراع الغرب و اإلسالـ . و كاف في 

: األولى موجية نحو الداخؿ لطمأنة األنظمة الحاكمة بأف اإلسالمييف ال يرحبوف بالعنؼ أسموبا لتسوية الشاجب رسالتاف  ذلؾ الموقؼ
ي التفجيرات أفكارىـ و روبا لتقوؿ بأف الحركة اإلسالمية ال تقاسـ منفذو الخالفات السياسية ،و الثانية موجية إلى الواليات المتحدة و أ

                                                                                  .        5توجياتيـ
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 . 43مرجع سابق ،ص 
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 . 003 – 002،ص  0226،أكتوبر  020السٌد أمٌن شلبً : اإلرهاب الدولً : المصادر و اإلشكالٌات ،السٌاسة الدولٌة ،العدد 
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التطمينات و التبرأ مف التفجيرات واجو إسالميو المغرب العربي عدة تحديات أمنية و سياسية في الداخؿ ،فقد سارت  ذهو لكف رغـ ى
لمتعاوف األمني تـ تجبيرىا  اتفاقياتووقعت معيا  ،األمريكية في الحرب عمى اإلرىابمع الواليات المتحدة المغاربية األنظمة السياسية 

ثـ تفجيرات الدار البيضاء المغربية في ماي  2002لتسويغ الحرب عمى اإلسالمييف ،و زادت تفجيرات جزيرة جربة التونسية في جواف 
خر كاف يتحرؾ عمى اليوامش و ىو الفاعؿ المتشدد الذي ال مف ثقؿ التحدي المطروح ،و أظيرت ألوؿ مرة فاعال إسالميا آ 2003

 جما .   سيؤمف بالمشاركة السياسية و ال يحمؿ خطابا سياسيا من

ٌأثير النقاش حوؿ التعاطي مع اإلسالمييف بعد تمؾ التفجيرات و ما إذا كاف مف الضروري أف تمد األنظمة يدىا إلى اإلسالمييف 
ياسية كرد فعؿ عمى التيار الجيادي و محاصرتو . لكف النتيجة كانت وضع كؿ الحركات اإلسالمية المعتدليف مؤيدي المشاركة الس

الحركات التي  ذه مى اإلرىاب ،و فرصة إلستئصاؿ ىالمعتدلة و المتطرفة في سمة واحدة تماىيا مع السياسة األمريكية في الحرب ع
 سريع و كبير .                                                                         ت نفسيا كبديؿ لألنظمة الموجودة ووجدت تجاوب شعبيأرقت األنظمة السياسية ألنيا شكمت معارضة حقيقية و طرح

دوؿ المغرب العربي عند تعامميا مع الحركات اإلسالمية ،حيث ترواحت بيف اإلقصاء و بالتي تبنتيا األنظمة الحاكمة  تباينت األساليب
 اإلحتواء ضمف اإلطار السياسي العاـ .         محاولة 

 اإلقصاء : -1

السمطة السياسية في  اتبعتيقصد باإلقصاء إبعاد الخصـ السياسي الرئيس و محاولة إنياء أي دور مؤثر لو في الحياة السياسية . و قد 
 أسموب اإلقصاء بدرجات متفاوتة . استثناءالمغرب العربي دوف 

السمطة السياسية فييا سابقا ما ٌعرؼ بسياسة "تجفيؼ المنابع".  اتبعتليذا األسموب ،فقد  استخدامياالمثاؿ في كانت تونس قد ضربت 
شيدت تونس عمى إثره عنفا سياسيا متواصال مف جانب األنظمة الحاكمة فييا موجيا إلى مختمؼ الحركات اإلسالمية الموجودة عمى 

 .1أو نفييا نيائيا استئصاليالحكومة في ذلؾ ليس إبعاد الحركات اإلسالمية فقط و إنما محاولة أراضييا .كانت غاية ا

و تعرضت  .2أي حوار مع ما يسمييـ "بالمرتزقة" إشارة إلى اإلسالمييفأما في ليبيا فقد كاف نظاـ معمر القذافي رافضا رفضا تاما 
 .3حركة اإلخواف المسمموف في ليبيا لممنع و القمع و المالحقة و النفي

في الجزائر ظمت تجربة اإلسالمييف في التسعينات حاضرة في أذىاف الجيش الماسؾ بزماـ األمور و الذي إتبع سياسة اإلقصاء أيضا و 
سياسة المواجية مع الجبية اإلسالمية لإلنقاذ و أنصارىا أكثر  ،و لكف ليس مع كؿ الحركات اإلسالمية الموجودة في البالد ،فقط إتبع

 .4مف غيرىا مف الحركات

أما في المغرب ،كانت السمطة السياسية فييا قميال ما تمجأ إلى أسموب اإلقصاء في مواجية الحركات اإلسالمية ،حتى في تعامميا مع 
السمطة بتحديد إقامة قادتيا ال سيما  اكتفتلمعارضة في المغرب . و جماعة العدؿ و اإلحساف التي تعد أكبر الحركات اإلسالمية ا

 .             5ليا بتكويف حزب سياسي ،أو حظر مطبوعاتيا االعتراؼمرشدىا عبد السالـ ياسيف ، أو عدـ 
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 . 903نغم محمد صالح ،مرجع سابق ،ص 
2

 إدرٌس الكنبوري ،مرجع سابق .
3

: اإلخوان انمسهمون فً انمغرب انعربً : حانت نٍبٍا ،انمسار و انمصائر ،فً عبد انهطٍف انحىاشً و آخرون فً : انحركاث اإلسالمٍت فً  عبد انهطٍف انحىاشً

                                                                   .                                          595،ص  0202انوطه انعربً ،انمجهد األول ،مركز دراساث انوحدة انعربٍت ،انطبعت األونى ،جاوفً 
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حددت بالوسائؿ ، في دوؿ أخرى استخدمتعمى عدة وسائؿ ال تختمؼ كثيرا عف الوسائؿ التي  باالعتمادتبني سياسة اإلقصاء كاف 
 األمنية ،الوسائؿ القانونية ،و الوسائؿ اإلعالمية .   

 الوسائل األمنية : -

اء بصورة مشروعة أو غير مشروعة ،و بصورة القوة و تحريؾ األجيزة األمنية و ممارسة كؿ أشكاؿ العنؼ سو  استخداـتمثمت في 
متواصمة و منتظمة ضد الحركات اإلسالمية إلجياض أي إمكانية محتممة لظيورىـ أو إلثبات دورىـ و يشمؿ ذلؾ ضرب التظاىرات 

مت حتى أفراد واسعة النطاؽ شم اعتقاؿالسممية التي تقـو بيا الحركات اإلسالمية . فضال عف تعرض أعضائيا و قادتيا إلى عمميات 
و تكوف ىناؾ أدلة صحيحة عمى ذلؾ ، إلى بعضيـ بالقياـ بعمميات إرىابية دوف أف االتياـأسرىـ ،و وصؿ األمر إلى حد توجيو 

و تقديميـ لممحاكمة أماـ أمف الدولة و المحاكـ العسكرية . و قد صدرت أحكاـ عمميات السجف بحقيـ دوف محاكمة ،و تنفيذ  احتجازىـ
 و بالسجف المؤبد أو لمدد طويمة عمى كثيريف منيـ .                                            باإلعداـ أ

ممارسة الدولة لمعنؼ ضد الحركات اإلسالمية صورا أخرى تمثمت بالخروقات العديدة لمحقوؽ األساسية ألفرادىا ،مثؿ الحؽ  اتخذتكما 
لييا سمميا ،و ىو األمر الذي تشيد عميو التقارير الدولية لممنظمات الدولية و اإلقميمية و و الحياة و تبني األفكار و الدعوة إ في الحرية

نطاؽ عنؼ الدولة التونسية و شمولو مختمؼ األشكاؿ  اتساعالمحمية لحقوؽ اإلنساف ،و عمى سبيؿ المثاؿ فقد أكدت ىذه التقارير عمى 
 .1و التعبير و الدفاع القانوني ـالتنظير و التنقؿ و العمؿ ،فضال عف حقوؽ و تعذيب السجناء و تقييد حرية السف االعتقاؿال سيما 

 الوسائل القانونية :                                                                                       -

تمثمت في إصدار القوانيف الجديدة و تعديؿ بعض القوانيف النافذة أدت إلى التضييؽ عمى نشاط الحركات اإلسالمية و تحجيـ دورىا . 
ىذا فضال عف القرارات التي إتخذتيا الحكومات بحؿ الحركات اإلسالمية و حظر نشاطيا . ىذا إضافة إلى تبني قانوف مكافحة 

 ؿ كؿ اإلسالمييف إلى إرىابييف .   والذي كاف قانوف جائرحوٌ اليات المتحدة اإلرىاب الذي إعتمدتو الو 

 الوسائل اإلعالمية :                                                                                      -

الغربي حمالت دعائية شوىت الحركات اإلسالمية المعتدلة ووضعتيا في نفس الخانة مع الجماعات الجيادية المتطرفة . و شف اإلعالـ 
نيج اإلعالـ المغاربي و العربي ككؿ نفس المنيج ،ىذا إضافة إلى عدـ السماح لياتو الحركات بإصدار صحفيا اليومية و مجالتيا 

طتيا اإلعالمية الدورية . فقد دخمت الحكومة المغربية في مواجيات مع جماعة العدؿ و اإلحساف في األسبوعية و منعيا مف القياـ بأنش
كانت سببا في منع نشاطيا السياسي و منع مطبوعاتيا، حيث حظر الوصوؿ إلى موقعيف لمجماعة عمى شبكة اإلنترنت  2001عاـ 

 .  2مجماعةنسخة مف صحيفة الفتوة األسبوعية التابعة ل 8500،كما صادرت 

 :اإلحتواء النسبي لمحركات اإلسالمية – 2

شكؿ المناخ الدولي العدائي الذي فرضتو الواليات المتحدة ضد كؿ ما يتعمؽ بالظاىرة اإلسالمية و إنخراط كؿ الدوؿ المغاربية في 
مميف و اإلسالـ ، كما أف األفكار محاربة اإلرىاب ،بداية إحتقاف داخؿ المجتمعات التي رأت أف ىذه الحرب ليست إال حرب عمى المس

عدد كبير منيـ . األمر الذي دفع  بالمتطرفة لتنظيـ القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي بدأت تمقى تجاوب لدى فئات الشباب و تستقط
                                                           

1
 . 999نغم محمد صالح ،مرجع سابق ،ص 

2
 . 991ابق ،ص مرجع س
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عمى بعض الحركات اإلسالمية و التعامؿ معيا تعامال تكتيكيا يقـو عمى الدمج السياسي لتمؾ  ببعض الحكومات المغاربية لإلنفتاح
 الجماعات التي لـ تتخذ مف العنؼ و التصفية سالحا ليا ييدد اإلستقرار و األمف في المجتمع .   

مناصب و إمتيازات كبيرة و مشاركة تسويات مع حركة مجتمع السمـ اإلسالمية و حصؿ اإلسالميوف عمى  الجيشأجرى  ففي الجزائر
الدار البيضاء واصؿ حزب العدالة و التنمية المغربي عممو في البرلماف رغـ  سية .و في المغرب رغـ تفجيراتشكمية في الحياة السيا

     .                                        2002التشريعية في  االنتخاباتالتضييقات بعد فوزه ببعض المقاعد في 

 :                                                                                االستبداديةدعم األنظمة  –ب 

زاوية في السياسة سبتمبر صار ممؼ مكافحة اإلرىاب حجر ال 11و منذ  ،1تعتبر أمريكا دوؿ المغرب العربي "كممحقة بالمشرؽ العربي"
الخارجية األمريكية تجاه المغرب العربي ،و ظير ىذا التوجو عمى مستوىالخطابات السياسية و المؤتمرات و عمى صعيد الزيارات عالية 

 المستوى لممسؤوليف العسكرييف و األمنييف األمريكييف لدوؿ المنطقة .

لمكافحة اإلرىاب الدعـ لالنظمة السياسية المغاربية لمتضييؽ عمى الحركات و قدمت الواليات المتحدة في إطار إستراتيجيتيا األمنية 
اإلسالمية ،و تشجيع ضربيا مف الداخؿ حيث كانت خطة الواليات المتحدة تعمؿ عمى أساس ضرب الحركات اإلسالمية بيد مسممة مف 

 خالؿ توكيؿ األنظمة اإلستبدادية بإضعافيا أو القضاء عمييا .

،لمحصوؿ عمى اإلمتيازات الحركاتىذه بيا حاولت الضغط عمى اإلسالمييف لتثبت لمغرب أنيا أكثر تشددا مع الحكومات مف جان
عمى القروض مف المؤسسات المالية الضرورية لمعالجة األوضاع اإلقتصادية الصعبة التي تعاني منيا البمداف المغاربية ،و الحصوؿ 

تقديـ ثمف الحصوؿ عمى القروض مف سياستيا حياؿ الحركات اإلسالمية . لذلؾ  كاف. و  العالمية التي تسيطر عمييا الواليات المتحدة
 و.2دخمت األنظمة الحاكمة في المنطقة المغاربية في منافسة و تسابؽ محتدميف فيما بينيا إلسترضاء الواليات المتحدة و كسب ودىا

كومات المغاربية لمقضاء عمى الحركات اإلسالمية في إطار الحرب جرى التحالؼ بيف القوى الغربية المسيطرة عمى المنطقة و بيف الح
 عمى اإلرىاب .                                                     

و في نفس السياؽ ،دعمت الواليات المتحدة الحكومة التونسية دعما كبيرا و شجعت السياسة اإلستئصالية التي إتبعيا النظاـ التونسي 
لمتعامؿ مع التيار اإلسالمي "ىي تمؾ السياسة اإلستئصالية التي تعرض ليا اإلتجاه اإلسالمي ،و وجدت أف أفضؿ طريقة ضد حركة 
مارست ضغوط  كمانظاـ التونسي تجاه اإلسالمييف . عف اإلنتياكات الخطيرة لحقوؽ اإلنساف التي يرتكبيا ال.و تغاضت 3في تونس"

وعة و ليا تمثيؿ في إجراءات قمعية ضد كؿ الحركات اإلسالمية بما فييا أحزاب إسالمية مشر  عمى النظاـ السياسي المغربي إلتخاذ
ىو الحاؿ مع حزب العدالة و التنمية في المغرب الذي تعرض لضغوطات مف السمطة السياسية المغربية لتقميص عدد  مثمماالبرلماف ،

                                                           
رتباط بيف المفكر و السياسي األمريكي ىنري كيسنجر ىو صاحب مبدأ "المغرب العربي ممحقة لمشرؽ األوسط" ،إذ يحث اإلدارة األمريكية عمى عدـ فؾ اإل1

مشروع الواليات المتحدة الذي تحوؿ إسمو مف المنطقتيف في السياسة األمريكية ،خاصة لإلعتباراتاإلستراتيجية و منيا "مسار السالـ ".و قد ترجـ ىذا التصور في 
دي في المنطقة المغاربية الشرؽ األوسط الكبير إلى الشرؽ األوسط و شماؿ إفريقيا الموسع ،و ذلؾ إلرضاء حمفائيا األروبييف و خاصة الفرنسييف ذوي النفوذ التقمي

و تعتبر واشنطف أف الدوؿ المغاربية قادرة عمى مساعدتيا في العديد مف القضايا الشائكة في ،و كذلؾ لضماف دعـ األروبيينإلستراتيجيتيا الشرؽ األوسطية الجديدة . 
المغرب العربي  المشرؽ العربي ،و عمى رأسيا مسار دفع "مسار السالـ" أو باألحرى التطبيع مع إسرائيؿ. فقد حكمت عالقات مصمحية بيف إسرائيؿ و بعض دوؿ

ضد التيار الراديكالي العروبي منذ اإلستقالؿ . أنظر : قط سمير : المغرب العربي في السياسة الخارجية األمريكية منذ منتصؼ  خاصة المغرب و تونس المتاف كانتا
 .   127،ص  2017،جواف  9التسعينات أبعاد فرص و قيود ،مجمة جيؿ الدراسات السياسية و العالقات الدولية ،العدد 

2
 . 956نغم محمد صالح ،مرجع سابق ، ص 

 .                                                                                                                     3،ص  2004فيفري  ،تونس ،مجمة أقالـ ،العدد العاشرالطاىر األسود : في إطار تحميؿ الرؤية األمريكية لمسألة الديمقراطية السياسية في 3
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ثر التحذيرات الخارجية التي وجيتيا اإلدارة األمريكية لمنظاـ المغربي مف مرشحيو و عدد الدوائر التي يترشح فييا ،و التي جاءت عمى إ
 .                                                                                                       1إمكانية توسيع الدور السياسي لمحزب في المستقبؿ

سبتمبر ليس بجديد و إنما مواصمة إلتجاه معادي لمحركات  11دعـ األنظمة اإلستبدادية بعد و المالحظ أف ىذا التوجو القائـ عمى 
اإلسالمية إنطمؽ منذ بداية التسعينات ،فقد ترددت اإلدارات الغربية في تشجيع و دعـ التحوؿ الديمقراطي في دوؿ المغرب العربي خوفا 

يتكرر النموذج اإليراني في بقية العالـ اإلسالمي إلختالؼ األسس الفكرية  مف وصوؿ اإلسالمييف إلى السمطة ،حيث كانت ال تريد أف
األمريكية عمى أف ال تصؿ أي مف الحركات اإلسالمية إلى الحكـ ،ألف مجابية ىذه الحركات خارج  اإلدارة و العقائدية . ليذا عممت

حدوث تغييرات واسعة قد تكوف أكبر تأثيرا مما  ؿلالحتماالسمطة أسيؿ بالنسبة لإلدارة األمريكية مف مجابيتيا عندما تصؿ لمسمطة ،
وز جبية اإلنقاذ و ضمف ىذا التوجو يدخؿ اإلنقالب عمى نتائج اإلنتخابات الجزائرية التي أدت إلى ف ادت إليو التجارب السابقة .

العسكرييف عمى السمطة  استيالءعممية  بانتقادلـ تقـ  و االنتخاباتأسفيا لتعميؽ باإلعالف عف الواليات المتحدة  اكتفتحيث اإلسالمية 
 .بمراقبة ما ستؤوؿ إليو األوضاع االكتفاء،و فضمت الصمت و 

عمى الرغـ مف  االنتخاباتالعسكري و إلغاء نتائج  االنقالبصمت اإلدارة األمريكية و عدـ تدخميا الفعمي كاف دليؿ عمى دعميا لمسألة 
 .                                                                                                 2و حيادية في المنطقة في ذلؾ الحيفاألكثر نزاىة  االنتخاباتأنيا كانت 

أما بالنسبة لإلدارة الفرنسية منذ البدء وقفت ضد الحركات اإلسالمية و وصوؿ اإلسالمييف إلى السمطة ،فقد دعمت بصورة عمنية 
صعدت فرنسا حجـ دعميا لمسمطة في الفترة التالية و ما  في داخؿ الجزائر نفسيا. و  في الجزائر االنتخاباتسكري عمى الع االنقالب

تـ عمى  1995 – 1993عممية بيف عامي  15تبعيا مف مالحقة ألعضاء جبية اإلنقاذ في فرنسا حيث قامت الشرطة الفرنسية ب 
خريف دوف محاكمة . كما وجيت وزارة الداخمية الفرنسية إنتقادىا الشديد ضد الواليات المتحدة و إثرىا طرد مئات الجزائرييف و توقيؼ آ

ألمانيا و بريطانيا إليوائيا أعضاء مف الجبية اإلسالمية و السماح ليـ بالتصريح . و دعت إلى عقد إجتماع لوزراء داخمية كؿ مف 
وؿ إمكانية التعاوف األمني و إتخاذ اإلجراءات ضد ونس و الجزائر و موريطانيا حفرنسا و إسبانيا و إيطاليا و وزراء داخمية كؿ مف ت

الحركات اإلسالمية . ففرنسا كانت ترغب في إستمرار مسمسؿ العنؼ و العنؼ المضاد في الجزائر ليتخمى غالبية المواطنيف ليس في 
اإلسالمية بمختمؼ فصائميا ،و عمى إختالؼ أساليب تحركيا  الجزائر وحدىا و إنما في باقي دوؿ المغرب العربي عف تأييدىـ لمحركات

 .3،و بالتالي يستمر الوضع الموالي لفرنسا و لمصالحيا بعد ذلؾ

 حركات اإلسالم السياسي بالمغرب العربي بعد الربيع العربي :         عمى ةو اإلقميمي ةالدولي متغيراتثانيا : تأثير ال

روبا و إلى و أجزاء العالـ مف شرؽ آسيا إلى شرؽ أ اجتاحتجات التغيير و التحوؿ الديمقراطي التي لقد ظؿ الوطف العربي خارج مو 
أمريكا الالتينية ،و حتى بعض بمداف الشرؽ األوسط كتركيا و إيراف ،ما جعؿ بعض الدوائر السياسية و األكاديمية تفسر ذلؾ عمى 

لة اليجرة الييودية و مؤلؼ كتاب ايـ الديمقراطية مثؿ ناتانشارنسكي رئيس وكأساس وجود تناقض بيف الثقافة العربية اإلسالمية و ق
أف العرب و المسمميف ليسوا مييئيف لمديمقراطية األمر  اعتبرو اإلرىاب"،الذي  االستبداد"دعما لمديمقراطية : قوة الحرية لمتغمب عمى 

 .4الذي يستوجب نقميـ إلى الديمقراطية

                                                           
 .                                                                                             396نغـ محمد صالح ،مرجع سابؽ ،ص 1
   .                                                                                                                392مرجع سابؽ ،ص 2
 .                                                                                            393مرجع سابؽ ،ص 3
                                                                                           .                      221،ص  2014، مارس  421خالصي : الربيع العربي بيف الثورة و الفوضى ،آراء و مناقشات ،المستقبؿ العربي ،العدد  –خميدة كعسيس 4
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و التأصؿ في البنية العربية ،بدليؿ  االستمراربعض الدراسات األكاديمية أف مرد ذلؾ يعود إلى قدرة النظـ السمطوية عمى  اعتبرتكما 
الشيء الذي جعميا بمنأى عف التحوالت التي عرفيا العالـ . و عزوا معظـ الباحثيف و الرؤساء في السمطة لعقود طويمة، بقاء بعض

إلى عامميف ىما : التركيبة العسكرية و األمنية التي تجعؿ مف العالقة المتداخمة بيف األنظمة  االستقرار الميتميف بالشأف العربي ذلؾ
القطيعة بينيما غير منطقية . و يتمثؿ العامؿ الثاني بسيطرة الدولة عمى الحاكمة و أجيزتيا العسكرية و األمنية عالقة جدلية و بالتالي 

إلى تفاقـ  أدتاألجنبي  االستثمار،و مف جية أخرى فإف الخصخصة و تشجيع  اجتماعيةة و خدمات و منو بناء شبكات رعاي االقتصاد
و السياسية لمحكومات . رغـ كؿ ىذا لـ يكف متوقعا أنيا ستعرض  االقتصادية،ما عقد المشكالت  االجتماعيحاالت الفقر و التفاوت 

 .1لالنييارالنظاـ 

لنمطية التي كانت إلى وقت قريب تفسر عدـ قياـ الثورة في المجتمعات العربية ،و شكؿ ما أسقطت الثورات العربية تمؾ الصورة ا
في تونس و بدأت  انطمقتأصطمح عمى تسميتو إعالميا "بالربيع العربي" ىزة عنيفة زعزعت كيانات األنظمة السياسية في المنطقة . 

تتميز نظميا السياسية  يبالدوؿ الت انتياءمف الناحية السياسية و  انغالقاشرارتو تمتد إلى بقية البمداف العربية ،بدءا بالدوؿ األكثر 
 المقدر.   باالنفتاح

موجة مف  2010كانت تأثيرات الربيع العربي بدوؿ المغرب العربي متفاوتة الدرجات . ففي تونس ،شيدت الحياة السياسية في ديسمبر 
،حيث دخؿ النظاـ السياسي منعطفا حاسما في مواجية  استقاللياػػمت البالد عمى لـ يسبؽ ليا مثيؿ منذ أف حصػػػ االحتجاجيةالحركات 

ىذه  اتسمت. و قد االجتماعيأشكاال جديدة و متنوعة مف الحراؾ  اتخذ،الذي مس العديد مف المدف ،و االحتجاجيتصاعد المد 
ارؼ عمييا ،مثؿ األحزاب السياسية و النقابات و في بدايتيا بالعمؿ خارج األطر الحزبية و المؤسسية المتع االحتجاجيةالحركات 
 .2العمالية ،إذ قادىا الشباب الجامعي المعطؿ عف العمؿ و غير المؤطر سياسيا و تنظيميا االتحادات

معظـ القطاعات ،و لـ تقتصر مطالبيا عمى الحقوؽ الوظيفية و التشغيؿ ،و إنما تطورت  اختراؽنجحت تمؾ الحركات في التوسع و 
 االحتجاجيةالحركات موجة  استطاعت.  االجتماعيةالسياسي و اإلعالمي ،و محاربة الفساد ،و تحقيؽ العدالة  باالنفتاحالمطالبة  لتشمؿ

،و ذلؾ في تطور مفاجئ لـ تشيده منطقة الشرؽ األوسط و  2011جانفي  14أف تطيح بالرئيس التونسي زيف العابديف بف عمي في 
 شماؿ إفريقيا مف قبؿ .  

 و أربعيف عاما في السمطة . اثنيفو تدحرجت شرارة الثورة لمجار الميبي لتطيح بنظاـ معمر القذافي و قتمو بعد أكثر مف 

بتشكيؿ لجنة إلعادة النظر في الدستور لزيادة صالحيات رئيس الحكومة و مجمس الوزراء ممكيا المظاىرات  استبؽأما في المغرب ،فقد 
 20/2/2011يـو  اندلعتيعة "الممكية المطمقة" إلى "ممكية دستورية " ،إال أف المظاىرات ما لبثت أف و أمور أخرى بيدؼ تخفيؼ طب

شارؾ فييا عشرات اآلالؼ مف المغاربة و تيدؼ إلى ، اقتصاديةت سياسية و دستورية و في أكثر مف مدينة مغربية لممطالبة بإصالحا
 .  3ياػعن ػػعبيرتمفة في التػػػػيغ مخػػتحقيؽ "ممكية دستورية" بص

                                                           
 2011،أكتوبر  392د ؼ. غريغوريغوز الثالث : لماذا أغفمت دراسات الشرؽ األوسط الربيع العربي ؟ خرافة إستقرار أنظمة اإلستبداد،  المستقبؿ العربي ، العد1

                                                               .             149،ص 
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في مدينة وىراف في األحياء الشعبية الفقيرة في  االحتجاجاتالثورة في تونس بأياـ معدودة ،حدث عدد مف  اندالعأما في الجزائر ،فبعد 
،و الدخوؿ في  االجتماعيالعديد مف الفئات إلى الشوارع و في مقدمتيا الشباب مدفوعيف بوسائؿ التواصؿ  ت،ونزل 2011جانفي  5

تمؾ العاصفة و ساعدىا في ذلؾ ما كانت تعاني منو تمؾ الحركات  احتواءمواجيات مع القوات األمنية ،و لكف نجحت البالد في 
مف التشرذـ الواضح و التشتت و عدـ وجود رؤية حقيقة و واضحة تجمع عمييا القوى السياسية المختمفة ،إلى جانب عوامؿ  االحتجاجية
و مطالب الديمقراطية و حالة الألمف التي الشعبية  االنتفاضاتبين الذكريات الحية لفترة التسعينات جعمت الجزائرييف يربطوفأخرى منيا 

 سادت خالؿ فترة العشرية السوداء ،إضافة إلى قوة الجيش الذي يمارس السمطة بشكؿ مباشرا أحيانا مف خالؿ بعض قادتو ،و بصورة
. و كذلؾ القدرة 1"إذا كاف لكؿ دولة جيش ،فإف لجيش الجزائر دولة "يقاؿ أخرى . فمثمما ػياففي أح غير مباشرة ،مف خمؼ الستار

رافضة الخوض في األبعاد السياسية . فالطابع  احتجاجالمحفزة ألي  ةياالجتماعو  االقتصاديةالمالية لمدولة جعمتيا تركز عمى األبعاد 
 دوف القياـ بإصالحات سياسية أو مؤسسية حقيقية .   االجتماعيالتقميدي لمدولة جعميا تميؿ إلى شراء األمف  الريعي

مما سبؽ بيانو ،كانت نتيجة الربيع العربي في المنطقة المغاربية اإلطاحة بأنظمة و القياـ بإصالحات في أنظمة أخرى ،و  انطالقاو 
التي أجريت بعد الثورات و عودتيـ لتصدر المشيد السياسي في البمداف المغاربية  االنتخاباتصعود اإلسالمييف إلى سدة الحكـ عقب 

و إنجر عف ذلؾ إفشاؿ لتجربة ،رافؽ ىذه العودة مواقؼ دولية و إقميمية متباينة بيف رافض لمتعامؿ معيـ و بيف مؤيد بمواقؼ سمبية 
و دخموا في  االنتخاباتأما إسالميو ليبيا فقد خسروا رىاف رب و الجزائر،حكميـ في تونس ،و مشاركة مقيدة و شكمية في كؿ مف المغ

 متاىات النزاع المسمح .     

 إفشال تجربة حكم اإلسالميين في تونس :     –أ 

اإلسالمي تطورا تدريجيا لتصبح  االتجاهمف قبؿ راشد الغنوشي ،شيدت الحركة و سمفيا حركة  1981تأسست حركة النيضة في عاـ 
المشاركة في النظاـ عمى التغيير الثوري . الحزب الذي تـ حظره و  اختارتاستراتيجيةواحدة مف حركات المعارضة الرئيسية في تونس، و 

ظيور ألوؿ مرة في ظؿ نظامي بورقيبة و بف عمي شيد عودة سريعة و ناجحة إلى الساحة السياسية ما بعد الثورة مف خالؿ ال اضطياده
. و قد تتبع بعض المؤلفيف تاريخ اإلقصاء و القمع العنيؼ لحزب النيضة في ظؿ  2011المجمس التأسيسي في أكتوبر  انتخاباتفي 

إضافة إلى تمكف النيضة مف تقديـ نفسيا  ذلؾ عامال تفسيريا قويا ألحدث تجربة معتدلة لمحزب . اعتبرواو السابقة  االستبداديةاألنظمة 
و الميمشيف سياسيا و ثقافيا منذ مدة طويمة مف  اجتماعياجاح بوصفيا صوت الطبقة الوسطى ،و ىي طبقة متنامية مف المحافظيف بن

البالد . مثمت ىذه الطبقة  استقالؿمنذ  االقتصاديةقبؿ النخب الناطقة بالمغة الفرنسية الذيف سيطروا عمى الحياة السياسية و الثقافية و 
 . 2011لمحركة في  االنتخابيسببا في النصر  تلمناخبيف و كانالعمود الفقري 

فبعد وصوؿ حزب النيضة إلى الحكـ أعربت واشنطف عبر  ، تباينت المواقؼ وبعض القوى الدولية و اإلقميمية  ىذا النصر لـ تستسغو
في تونس و دعت حزب النيضة إلى التمسؾ  االنتخاباتوزارة الخارجية عف ترحيبيا بالتعامؿ مع القوى السياسية الجديدة ،و أثنت عمى 

بالديمقراطية و أكدت عزميا التعامؿ مع حكومة ذات لوف سياسي إسالمي . و في ىذا الصدد، قاؿ المتحدث بإسـ وزارة الخارجية 
عمنا و كذلؾ كيفية ممارسة يقوليا  ياألمريكية مارؾ تونر "يجب أف ننتظر و نرى كيؼ سيعمؿ ىذا الحزب في الواقع و ما األشياء الت
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 احتراـيعمؿ في إطار انػالذي تحممو أي حكومة أو أي حزب ىو أقؿ أىمية مما يقـو بو ،الميـ معرفة ما إذا ك االسـالحكـ "،و أضاؼ "
 .1"قواعد الديمقراطية

مسؤولييا غير المرحبة  خالؿ تصريحات مقابؿ ىذه البراغماتية األمريكية ،تبنت فرنسا موقفا مغايرا لمغاية و أبرزت نوع مف الوصاية مف
،ال سيما و أف حزب النيضة كثيرا ما أعرب عف معارضتو لييمنة الفرانكفونية عمى السياسة و بالوافديف الجدد لسدة الحكـ في تونس 

فقد أعمف الرئيس الفرنسي نيكوال . 2011التي جرت في أكتوبر  االنتخاباتو رفضت باريس تينئة حزب النيضة في الثقافة في تونس. 
حقوؽ اإلنساف و المبادئ  الحتراـ،أي ثالثة أياـ بعد فوز حركة النيضة ما يمي:"فرنسا ستبقى مراقبة  2011أكتوبر  27ساركوزي يـو 

 2الديمقراطية و خاصة التنوع الثقافي و الديني و المساواة بيف المرأة و الرجؿ".

و بالخصوص أكثرىـ تشددا و ميال لمعنؼ ،حركة النيضة في مأزؽ لـ ف . فقد أوقع السمفيو ؽ السمفيةخاصة بعد مأز ىذا العداء سيتطور 
" ثانية ظاىرة التديف الشبابي في أواخر التسعينات و بداية األلفية الثانية "صحوة دينية انتشارتكف تتوقعو . كاف راشد الغنوشي يرى في 
موقفو ىذا بعد الثورة ،حيث حاوؿ أف يحتوي  استمرمؤسسييا الرئيسييف في مطمع السبعينات.و ،بعد الصحوة األولى ،التي كاف ىو أحد 

فضال الحوار مع قادتو ،داعيا إلى نقؿ السمفييف مف مالظاىرة بشكؿ ىادئ ،رغـ ضغوط وسائؿ اإلعالـ ،إذ بقى رافضا إدانة التيار 
 3"صندوؽ الذخيرة " إلى "صندوؽ الديمقراطية "،وفؽ تعبيره .

السمفييف لممساجد و سيطرتيـ عمى المنابر و تحويميا إلى أماكف لنشر اإليديولوجية السمفية ،ىذا  اكتساحو غضت النيضة البصر عمى 
ي العالميف إضافة إلى ىيمنتيـ عمى الساحات العامة و نصب الخيـ الدعوية ،و نشر المطويات و الكتب و البيانات و التسجيالت ف

و دعـ  احتواء.و واصمت النيضة  االنتشار، إلى جانب تأسيس جمعيات و فضاءات تعميمية مكنتيـ مف الذيوع و و الواقعي االفتراضي
السمفية حتى بعد تكفير المثقفيف و الفنانيف ،و اإلعتداء عمى فضاءات ثقافية ،و رفضت تجريـ السمفييف كتيار أو جماعة حيث صرح 

 4ت بأكمميا بسبب تصرؼ بعض األشخاص ،مثمما كاف يفعؿ النظاـ السابؽ ".الغنوشي قائال بأنو "ال يمكف تجريـ مجموعا

العنؼ الممارس مف السمفييف في الفضاءات العامة و ذيوع ممارسات رمزية كالنقاب و اإللتحاء بشكؿ الفت لإلنتباه  انتشارو لكف مع 
السياسية المروعة ،و تزايد أعداد الجيادييف التونسييف في بؤر التوتر و تواتر األحداث اإلرىابية التي إشترؾ  االغتياالت،في تزامف مع 

وقع اإلتياـ و مضعت النيضة في ،وُ  2012سبتمبر  14فييا سمفيوف تونسيوف ،و اليجـو عمى سفارة الواليات المتحدة األمريكية في 
منيج  اتخاذىاالغربييف حوؿ مدى صدؽ نية حركة النيضة في السمفييف ،ٌوعززت مخػػػػػاوؼ  سياسة التساىؿ مع النتياجياالمساءلة 

،في أف حركة النيضة تخفي  2012الشكوؾ حالما بدأت عممية وضع مسودة الدستور في اوائؿ عاـ  ازدادتاإلعتداؿ سبيال ،كما 
نئذ تعالت األصوات المعارضة القادمة مف التشكيالت اليسارية و مبادئ سمفية و حتى أىدافا فاشية لتمررىا ضمف الدستور الجديد ،و حي

العممانية المدعومة مف فرنسا ،حيث تحتفظ ىذه التشكيالت بشبكة إتصاالت جيدة مع جماعات المجتمع المدني التونسي ،التي حممت 
عيـ أصوات المعارضة و زيادة الضغط تحفظات متوجسة أيضا مف توجيات حركة النيضة ،ىذا التماثؿ في النظرات أدى إلى زيادة تد
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األمر الذي دفع بحركة النيضة ،خالؿ فترة تغيير و  .1الشعبي عمى النيضة إليجاد حموؿ سريعة لمعالجة األصوات المعارضة المتعالية
ييف و الدولييف إلى تنقيح مسودات الدستور ،متأثرة بالضغط الشعبي و بالمناقشات داخؿ لجاف صياغة الدستور و بمشورة الخبراء التونس

 عف مواقؼ الحزب األكثر جدال و إشكالية .    –أو التخمي  –التخفيؼ 

و  2013و تفترض بعض األوساط األكاديمية و السياسية أف حزب النيضة اإلسالمي في تونس ،لـ يكف ليقدـ تنازالتو لوال إنقالبجويمية 
 تحت ضغط القوى الدولية و اإلقميمية .                                                  بمصر لمسمميفأطاح بالرئيس المصري محمد مرسي و بحركة اإلخواف ا يالذ

و لمتخفيؼ مف الضغط الدولي عمييا ،سعت حركة النيضة لربط عالقات مع بعض القوى اإلقميمية التي كانت داعمة لحركات اإلسالـ 
 صعودىـ لسدة الحكـ في تونس ،مثؿ تركيا و قطر .السياسي و تحمؿ نفس اإليديولوجية ،خاصة بعد 

تركيا رغـ اإلرتباؾ الشديد و لحظات التردد التي عرفتيا سياستيا الخارجية حياؿ الثورة التونسية، حيث كاف موقفيا موقؼ "مراقب" ،و 
لمثورة التونسية و صرح وزير الخارجية لكف عند مغادرة بف عمي األراضي التونسية متجيا لممممكة العربية السعودية أعمنت أنقرة دعميا 

 .2التركي أحمد داود أوغمو أف الثورة التونسية قد تمثؿ نموذجا تحتذي بو بمداف أخرى تسعى لإلصالح 

 الفرص التي يمكف أف يشكميا الربيع العربي ،و إعتبرت الستغالؿو سعت تركيا إلى إعادة تكييؼ الدور التركي في المنطقة سعيا 
ة في بعض األدبيات التركية أف الربيع العربي مف شأنو أف يسيـ في تعزيز قدرة تركيا عمى وضع إستراتيجية "العثمانية عريض اتجاىات

الجديدة "موضع التطبيؽ ،بحيث تتكامؿ تركيا بصورة أكبر و أعمؽ مع الدوؿ العربية التي كانت خضعت لسيطرة و نفوذ اإلمبراطورية 
                                                            .                  3العثمانية

و في ىذا اإلطار سعت تركيا لتعميؽ عالقاتيا بحركة النيضة و عمؿ عدد مف أعضاء حزب العدالة و التنمية التركي الى تقديـ 
ربة إسالميي تركيا . كما دعمت تركيا تج لإلستفادة مف دعوات لعدد مف أعضاء حركة النيضة و عمى رأسيـ راشد الغنوشي لزيارة أنقرة

 اإلقتصادية .                               االتفاقياتاإلقتصاد التونسي بالعديد مف اليبات و القروض و قامت بعقد عديد 

الربيع العربي . في و مف غرابة األمور أف قطر ،تمؾ الدولة الصغيرة مساحة و تعدادا سكانيا ،كانت مف بيف الالعبيف األكثر نفوذا في 
العادة ،السياسة الخارجية لبمد ما تسيرىا مصالحو األمنية و اإلقتصادية الواضحة ،و الشيء المثير لإلىتماـ ،ىو أف أمف قطر و 

يد ،و مستقبميا اإلقتصادي مؤمناف بالفعؿ )األوؿ بواسطة القيادة المركزية األمريكية و وجود القوات الجوية األمريكية في قاعدة العيد
ببساطة لمجرد السياسة الخارجية أف قطر تنتيج سياسة خارجية نشطة يبدو . و نتيجة لذلؾ (الثاني بواسطة إحتياطات الغاز الضخمة 

 .  4،أو بمعنى آخر لمجرد كسب الييبة و اإلعتراؼ بالمكانة و الحصوؿ عمى مقعد عمى الطاولة اإلقميمية

و دعمت ميزاف الدفوعات لبنؾ تونس ،و دعمت حركة النيضة باليبات و القروض  و نجحت قطر أف تفرض نفسيا كالعب إقميمي
المركزي ،لتخفيؼ الضغط عمى حركة النيضة . وسعت قطر لنيؿ مكاف في الساحة السياسية التونسية إلى جانب تركيا . األمر الذي 

                                                           
عمى  18/3/2015ريخ مونيكا ماركس : التأثير الحقيقي إلنقالب مصر عمى إسالميي تونس ،واشنطف بوست ،ترجمة و تحرير نوف بوسػػػت ،مقاؿ منشور بتا1

 http ://www.noonpost.org/content/5881الموقع التالي :  
،عمى الرابط التالي :  3/6/2012محمد عبد القادر خميؿ : تركيا و ثورات الربيع العربي ،مركز األىراـ لمدراسػػات السياسية و اإلسػػػتراتيجية ،مقػػػاؿ بتاريخ 2

http://www.acpss.ahram.org.eg/News/5313.aspx  3/6/2012بتاريخ 
               مرجع سابؽ .                                                                                                                  ، محمد عبد القادر خميؿ 3
اؿ الديمقراطي في الوطف العربي نحو بوؿ سالـ : مستقبؿ النظاـ العربي و المواقؼ اإلقميمية و الدولية مف الثورة ،في أحمد عبيدات و آخروف في ،الثورة و اإلنتق4

   .                                                                                                                             931،ص  2012خطة طريؽ ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت ،جويمية 

http://www.acpss.ahram.org.eg/News/5313.aspx%20بتاريخ%203/6/2012
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جية ىذه الحركات و أىدافيا و أفشموا تجربة خمؽ تحالؼ مضاد يصب في مصمحة الجيات الغربية و ينظر بعيف الشؾ إلى إيديولو 
 اسالميي مصر و يسعوف لذلؾ في تونس ،و ىما التحالؼ السعودي اإلماراتي.      

مستيدفة كسائر و إعتبرت نفسيا إستقباؿ الرئيس المخموع بف عمي  بدليؿالعربية إتخذت موقفا مناوئا ليا فالسعودية منذ إنطالؽ الثورات 
األنظمة العربية ذات الحكـ السمطوي ،و تخوفت مف التغيرات الجيواستراتيجية التي أحدثتيا الثورات العربية ال سيما تراجع دورىا أماـ 

 دوؿ عربية صغيرة )قطر( و قوى إقميمية منافسة .و زادا مف ىذا التخوؼ وصوؿ حركات اإلسالـ السياسي لمسمطة ،فقناعة المممكة أف
ىذه الحركات ترتبط بعالقات جيدة مع إيراف توطدت و تعززت خالؿ العقديف األخيريف ،و بالتالي فإف وجودىا في السمطة قد يعزز نفوذ 

و في سياؽ آخر ،رأت السعودية في صعود حركات  إيراف و يمنحو إمتدادات إقميمية في مناطؽ لـ تكف تحمـ بيا كشماؿ إفريقيا.
و نموذجا لدولة ى في نفسيا رافعة اإلسالـ السني لما تعتبره "نموذجيا اإلسالمي" فالسعودية تر ة فيو تيديد كبير السياسي لمسمط اإلسالـ

و سعت السعودية إلجتثاث  .1تجسد مبادئ اإلسالـ .لذلؾ خشيت مف نماذج "إسالمية وطنية " جاذبة عمى غرار "النموذج التركي "
ماؿ مرجاف رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية أف الخميج يشترط عمى تونس إجتثاث حركة النيضة مف الحكـ و ىو ما صرح بو ك

 حركة النيضة لتقديـ المساعدة ليا .                                 

الحزب الفائز في  ،أما اإلمارات فقد دعمت تشكيؿ جبية سياسية تحت إسـ جبية اإلنقاذ ضمت أحزابا و جمعيات بقيادة نداء تونس
،و الذي كاف وقتيا في طور التأسيس . طالبت ىذه الجبية بحؿ المجمس التأسيسي و إسقاط الحكومة ،أي اإلنقالب  2014إنتخابات 

و قادت أربعة مف المنظمات الوطنية و المدنية و المسار اإلنتقالي . نجحت تونس في تجنب السيناريو المصري  2011عمى إنتخابات 
"بالحوار الوطني " الذي أثمر توافقا حوؿ تسميـ الحكـ مقابؿ إتماـ إنجاز الدستور و تنصيب حكومة كفاءات غير متحزبة  ما يعرؼ

                         تسير عمى تنظيـ إنتخابات تشريعية و رئاسية .                                                                                   

فوز حزب نداء تونس باإلنتخابات التشريعية ،و مؤسسو الباجي قايد السبسي بالرئاسية ،في حيف حمت النيضة  2014أفرزت إنتخابات 
الثانية لتخسر صدراتيا في المشيد السياسي التونسي، و ىو ما دفع بعض المحمميف لمحديث عف نجاح مضاعؼ لمقوى المضادة 

 بالمشيد التونسي .   لإلسالـ السياسي فيما يتعمؽ

 المشاركة المقيدة و الشكمية في الحياة السياسية السالميي المغرب و الجزائر :               –ب 

في البدء تـ التعامؿ مع الحراؾ الشعبي مف قبؿ  مثمو مثؿ معظـ بمداف المنطقة العربية .المغرب مف تبعات الربيع العربي  لـ يسمـ
النظاـ السياسي كما لو كاف حالة إحتجاجية طبيعية داخؿ النسؽ السياسي المغربي . فباالضافة إلى التعامؿ السممي مع المسيرات و 

التي ىذه اإلستراتيجيةالمظاىرات تـ فتح نقاش عمومي داخؿ وسائؿ اإلعالـ حوؿ مطالب التغييرات الشبابية .و كاف القصد مف 
حتى تصبح حركة إحتجاجية ال تبتغ تغيير بنية الدولة و رموزىا إعتمدتيا السمطات السياسية ىو تسييج السقؼ السياسي لمحراؾ 

 .                                     2السياسية 

،و قوة الضغط السياسي الذي مارستو القوى السياسية و في مقدمتيا حزب العدالة و التنمية بسبب عدـ اإلقداـ  لكف مع إستمرارالحراؾ
عمى أي مبادرة سياسية تقطع مع عيد التحكـ في المشيد السياسي ،دفع النظاـ السياسي إلى إصالح دستوري إنطمقت بعده إنتخابات 

                                                           
، عمى الرابط التالي :  30/3/2014يوض : العالقة بيف السعودية و اإلخواف المسمميف مف التحالؼ إلى العداء ،مقاؿ بتاريخ فتحي ابراىيـ ب1

http://www.zamanalwsl.net/news/article/48115 
اليمف( ،مركز نماء لمبحوث و الدراسات ،الطبعة األولى  –المغرب  -مصر -العربي،الصعود التحديات تدبير الحكـ )تونس بالؿ التميدي :اإلسالميوف و الربيع2
،2012 ،111                                                                           . 

http://www.zamanalwsl.net/news/article/48115على
http://www.zamanalwsl.net/news/article/48115على
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مبية المقاعد في البرلماف المغربي لحزب العدالة و التنمية ،الذي ترأس إئتالفا حكوميا . منحت أغ 2011نوفمبر  25تشريعية تمت في 
 ضـ ثالثة أحزاب غير إسالمية و ىي حزب اإلستقالؿ و الحركة الشعبية و حزب التقدـ و اإلشتراكية . 

دريجي مف الفوز بتسعة مقاعد في لكف وصوؿ الحزب إلى رئاسة الحكومة لـ يكف نتيجة فوز إنتخابي ساحؽ ،بؿ كاف نتاج تطور ت
.صحيح أف اإلسالمييف ىـ  2011مقاعد في العاـ  107و  2007مقعد في العاـ  47البرلمانية ،إلى الفوز ب  1997إنتخابات العاـ 

اإلتفاقيات و  في السمطة لممرة األولى في المغرب ،إال أنيـ ال يمسكوف بزماـ األمور كميا ،فممارسة ىذه السمطة ال تزاؿ تخضػػػػع إلى
 .1التسويات بيف القصر و بيف الالعبيف السياسييف اآلخريف

العسكري في  و عمى الرغـ مف المقاربة اإلسترضائية التي إعتمدىا اإلسالميونإال أف حكميـ لـ يكف سمسا تماما ،ال سيما بعد اإلنقالب
يف األولى في يمصر الذي أطاح بمرسي و الضغوط مف بعض بمداف الخميج لتيميش اإلسالمييف ،ألقت بظالليا عمى تجربة اإلسالم

 ترأس الحكومة المغربية . 

لى وزير و لمحفاظ عمى إستقرار البالد السياسي و في الوقت نفسو إمتصاص الضغط الخارجي سواء مف الخميج أو مف فرنسا التي تو 
خارجيتيا آالف جوبيو التعميؽ عمى اإلنتخابات التشريعية المغربية في تصريحات إلذاعة فرانس أنفو ،حيث حاوؿ التقميؿ مف إسالمية 
ىذا الحزب بالتركيز عمى مواقفو المعتدلة و تواجده المسبؽ في البرلماف عالوة عمى تحذيره مف تجاوز الخطوط الحمراء في السياسة 

و حقوؽ اإلنساف . و حوؿ ىذه النقطة قاؿ "عمينا التحدث إلى الذيف ال يتجاوزوف الخطوط الحمر التي ىي خطوطنا ،أي الخارجية 
 2إحتراماإلنتخابات و دولة القانوف و حقوؽ اإلنساف و المرأة".

ائب أساسية لحمفاء النظاـ ،و قدـ بموجبو حزب العدالة و التنمية تنازالت مؤلمة بإعطاء حقفاؽ ضمني توصؿ النظاـ و الحزب إلى إت
أبقى القصر الحزب عمى رأس الحكومة .ولمواجية الضغوط الخميجية ،ُسحبت وزارة الشؤوف الخارجية مف حزب العدالة و التنمية 

الذيف الحزبييف  راء التكنوقراطييف غير،إضافة إلى ذلؾ، ُعيف أحد التكنوقراطييف الفرنكفونييف وزيرا لمتربية الوطنية . كما زاد القصر الوز 
تركت لوزراء حزب العدالة و داخمية . و بعد التعديؿ الوزاري بما فييا وزارة الرات أساسية عدة أخرى افي وز تربطيـ صالت وثيقة بالنظاـ 
 . 3في المئة مف الميزانية العامة لمدولة 8التنمية السيطرة عمى أقؿ مف 

الربيع العربي في كؿ مف تونس و مصر و خسارة اإلسالمييف تصدرىـ لممشيد السياسي ،عرؼ إسالميو المغرب نفس  و بعد إنتكاسة
جرى إفشاؿ محاولتو حيف كمؼ بالميمة ذاتيا في  2011ستطاع تشكيؿ حكومتو في عاـ اإلنتكاسة ،و كانت النتيجة أف بنكيراف الذي إ

قميمية التي آثرت السكوف و الحذر أثناء إنطالؽ الربيع العربي صارت طرفا فاعال و ،و القوى اإل 2015بعد إنتخابات  2016عاـ 
الميمة  ممؾ مف تشكيؿ الحكومة و أسندل.ووصؼ المشيد في اإلعالـ المغربي بأنو "بموكاج"بمعنى "اإلنسداد" .إزاء ذلؾ أعفاه ا4مؤثرا

، و كانػت  39رات مف اوز  10ة ىو الفائز إنتخابيا ،إال أنو حصؿ عمى و بالرغـ مف أف حزب العدالة و التنمي.إلى سعد الديف العثماني

                                                           
،موجود عمى الرابط التالي :   23/3/2015كارنيغي لمشرؽ األوسط ،مػػػقاؿ بتاريخ محمد مصػػباح : إسالميو الممؾ : التجربة المغربػػػية ،مركػػػز 1

http://www.carnegie-mec.org/2015/03/23/ar-pub-59455  
 ،مرجع سابؽ .                                                                                                            حسيف مجدوبي2
        محمد مصباح ،مرجع سابؽ .                                                                                                      3
موجود عمى الرابػػط التالي :                          24/4/2017فيمي ىويدي : عف إنتكاسة الربيع العربي في المغرب ،الشروؽ ،مقاؿ نشر بتاريخ 4

http://www.shorouknews.com/columns/views.aspx ?cdate=24042017 
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رات األخرى األكثر أىمية وزعت عمى رجاؿ القصر و مراكز القوى المنافسة فضال عف الخصـو ااألقؿ أىمية ،في حيف أف الوز 
 .1السياسييف إضافة إلى التكنوقراط و رموز العائالت الغنية

نشطاء  ط حزب العدالة و التنمية ،و مفو تشكيميا أحدث صدمة وصفت بأنيا زلزاؿ في أوسابإستياء شديد ت الحكومة الجديدة قوبم
 الحزب مف وصفيا في المدونات بأنيا "حكومة اإلىانة" نظرا لحجـ التنازالت المؤلمة التي قدميا الحزب .   

ح الحراؾ الشعبي مف عدمو، فإف التبايف في قوة بعض الفاعميف في الجزائر ،إذا تجاوزنا البعد الدولي و اإلقميمي و تأثيره عمى نجا
السياسييف ضمف السياقات المختمفة يبقى عنصر حاكما، فالجيش كفاعؿ سياسي قوي في الجزائر يبقى عنصرا أساسيا ضمف المعادلة 

ينضاؼ أيضا لذلؾ موقع الحركة و مرتكزات قوتو و رىاناتو ،كما ية . و ينضاؼ إلى ىذا المحدد طبيعة النظاـ السياسي السياس
و طبيعة التناقضات القائمة بيف الطيؼ تحالفاتيا الموضوعية و الثانوية اإلسالمية مف الطيؼ السياسي و طبيعة إصطفافاتيا و 
                                                                     .                                                                2السياسي و إمكانات توظيفيا مف طرؼ مختمؼ الفاعميف

تعيدت الحكومة الجزائرية بتنظيـ إنتخابات شفافة و سمحت لممرة األولى بمراقبيف محمييف و دولييف لمراقبة مسايرة لمربيع العربي 
العسكر عمى الحكـ مف وراء الستار و ىيمنة رئاسياـ سياسيفي ظؿ نظأف الصالحيات المحدودة لمبرلماف اإلنتخابات . و إعتبر محمموف 

 يجعؿ إنتخاب البرلماف بشفافية ،ال يشكؿ مجازفة كبيرة لمف يمسكوف بزماـ السمطة في الجزائر .

،فاز فييا الحزب الحاكـ بما يقرب مف نصؼ المقاعد ،جعمت البعض يتساءلوف عما إذا كاف في  2012 جرت اإلنتخابات في ماي
وسع ىذا البمد أف يفمت مف موجة التغيير الديمقراطي التي تجتاح البمداف المجاورة . كاف أداء األحزاب اإلسالمية في الجزائر ضعيفا 

دوؿ المغاربية المجاورة ،و ربما يفسر ذلؾ بالتسويات التي قامت بيا السمطة السياسية نسبيا ،خصوصا بالمقارنة مع األداء القوي في ال
زائر جزءا مف مع ما تسمييـ باالسالميوف المعتدلوف ،بعد حظر نشاط الجبية اإلسالمية لإلنقاذ ،فقد كاف اإلسالميوف المعتدلوف في الج

 .3زارية في حكومة قبؿ اإلنتخاباتو كانوا يتولوف مسؤولية أربع حقائب و األغمبية الرئاسية 

ؿ مع إضافة إلى ذلؾ البراغماتية التي تعاممت بيا بعض الحركات اإلسالمية )حركة مجتمع السمـ( مع النظاـ ،و بعد سنوات مف العم
إسالمي حقيقي جعؿ منيا حركة "مستمحقة بالنظاـ "،ولـ يعد ينظر ليا عمى إنيا معارضة حقيقية أو حزب بيروقراطية الدولة و الجيش 

 4لمكثيريف،وباتت تعاني ىذه الحركات مف مشكؿ التموضع في مرحمة ما بعد السمطة .بالنسػػبة 

عموما مف الصعب اف نرى أي مستقبؿ لألحزاب اإلسالمية في الجزائر بعد عشر سنوات مف أعماؿ العنؼ و الفوضى التي تمت 
يرتبط اإلسالميوف بأعماؿ العنؼ و التطرؼ . فخالؿ حممتيا اإلنتخابية لـ تتمكف أحزاب . بالنسبة لمعظـ الجزائرييف  1992إنتخابات 

. كما  1991"تحالؼ الجزائر الخضراء" اإلسالمية مف حشد المالييف في تجمعاتيا ،بخالؼ ما كانت تفعمو جبية اإلنقاذ اإلسالمية سنة 
 .          مقعدا(  47في المئة مف المقاعد ) 10بنسبة  االأنيا لـ تفز 

 إسالميو ليبيا و خسارة رهان اإلنتخابات :                                                             –ج 

                                                           
 مرجع سابؽ .1
                                                                                      .               72بالؿ التميدي ،مرجع سابؽ ،ص 2
موجػود عمى الرابط التالي :  31/5/2012الحسف عاشي : ىؿ تتجنب الجزائر الربيع العربي؟ مركز كارنيغي لمشرؽ األوسط ،مقاؿ بتاريخ 3

48293-pub-mec.org/2012/05/31/ar-http://www.canegie 
 . 6،ص  14/4/2016كماؿ القصير : إسالميو المنطقة المغاربية : مف حمـ الدولة إلى واقعية السمطة ،مركز الجزيرة لمدراسات ، 4

http://www.canegie-mec.org/2012/05/31/ar-pub-48293
http://www.canegie-mec.org/2012/05/31/ar-pub-48293
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تجاوب معيا جؿ الشعب الميبي الذي أسقط نظاـ معمر القذافي و قتمو .و إنطمقت الثورة الميبية بقوة  2011فيفري مف العاـ  17في 
 عاما.  42لثورة الجارؼ آخر أشكاؿ الدولة المركزية التي حكمت ليبيا بيد مف حديد طواؿ إنتيت بعد ذلؾ مع سيؿ ا

. كاف أكبر حزب  2011الظيور بعد قتؿ القذافي في ذيف أجبروا عمى العمؿ تحت األرض أو الفرار إلى المنفى عاود إسالميو ليبيا ال
ى إجتماعاتيا في بنغازي بعد أسابيع فقط مف إلقاء القبض عمى القذافي التي عقدت أولا ىو جماعة اإلخواف المسمميف يإسالمي في ليب
 -بقيادة محمد صواف لخوض اإلنتخابات .و سرعاف ما أسس اإلسالميوف اآلخروفأسست حزب العدالة و البناء  2012،و في مارس 

و الذي ابؽ لمجماعة اإلسالمية المقاتمة ـ السالزعيالوطف بقيادة عبد الكريـ بمحاج  أحزاب صغيرة كاف أبرزىا حزب -ال سيما السمفيوف
 سجف في عيد القذافي .           

فاز تحالؼ القوى الوطنية  2012و في عاـ .شاركت األحزاب اإلسالمية فييما  2014و  2012لتيف إنتخابيتيف في خاضت ليبيا جو 
مقعدا ليصبح الكتمة األكبر ،و حاز حزب العدالة و البناء التابع  64مكوف مف المجموعات العممانية و المستقمة ب ،و ىو إئتالؼ
 يف . يمقعدا لإلسالم 61مقعدا أخرى ليصبح المجموع  27مقعدا، في حيف حصدت األحزاب السمفية  34لإلخواف عمى 

كتمة في و في نياية المطاؼ أصبحت أقوى تحالفات إستراتيجية مع المستقميف عززت جماعة اإلخواف نفوذىا عبر فور إنعقاد البرلماف 
ي حظر عمى مسؤولي عيد دفعت جماعة اإلخواف المسمميف بدعـ مف السمفييف بقانوف العزؿ السياسي الذ 2013البرلماف . في ماي 

 نية النو أجبر العديد مف أعضائو عمى اإلستقالة .  سنوات ،كما أضعؼ القانوف تحالؼ القوى الوط 10المشاركة السياسية لمدة القذافي 

،حيث حمؿ الميبييف اإلخواف مسؤولية المماحكات الحزبية التي أدت إلى تعثر إعادة  2012لكف الدعـ الشعبي لمجماعة تراجع منذ عاـ 
إدعى السمفيوف أف اإلخواف يمثموف  في حيف،ا بالتورط مع الجماعات المتطرفةاإلعمار ،و إتيـ الساسة العممانيوف اإلخواف و تابعيي

ـ تحصد سوى البرلمانية، و ل  2014خطرا عمى مبادئ الشريعة اإلسالمية .و نتيجة لذلؾ كػػػػانت الجمػػػاعة أسوأ حظػػػا في إنتخابػػػات 
                                                                        و بالمثؿ فازت األحزاب السمفية أيضا بعدد قميؿ مف المقاعد .                     200مقعدا مف أصؿ  25

لـ يرض اإلسالميوف بالحد األدني مف السمطة التشاركية ،خاصة حاممي السالح ،و أسفرت المرحمة اإلنتقالية عمى صراعات متزايدة 
حكومة  –حكومة طرابمس  –البالد سياسيا و عسكريا عمى وقع أربع حكومات )حكومة طبرؽ  و إنقسمت .قوضت العممية السياسية 

 المواء خميفة حفتر (.  –الوفاؽ 

ف قوى سياسية ليبية لصالح طرؼ يىذا المشيد السياسي المعقد كاف نتيجة قياـ دوؿ أجنبية بالتدخؿ في المنافسة أو الصراع السياسي ب
 1دوف األخر .

أمريكا فرنسا بريطانيا ،العبوف الكبار في الممعب الميبيحمؿ عنواف "ال 2012لمدراسات و األبحاث في أوت ركز الناطور في تقرير لمف
ف إقميمييف صغارا و العبيف دولييف كبارا يمارسوف لعبة السيطرة عمى ليبيا عبيأف الو إيطاليا األبعاد و األىداؼ و النتائج "ذكر 

مستخدميف كؿ الوسائؿ و األسمحة و منيا النشاط اإلستخباراتي و توظيؼ الفكر السمفي و إعادة التأىيؿ الديني وفؽ قواعد التثقيؼ 

                                                           
و آخروف في : الثورة و اإلنتقاؿ الديمقراطي في الوطف العربي نحو خريطة طريؽ ،مركز  يوسؼ صواني : اآلفاؽ الديمقراطية في الثورة الميبية ،في أحمد عبيدات1

 . 394،ص  2012دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت ،جويمية 
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ليبيا و تدخؿ في نفؽ الحرب المظمـ خدمة ألىداؼ ىؤالء بالفكر السمفي المتشدد إضافة إلى محاولة تفجير العنصر اإلثني لتتصارع 
 1الالعبيف .

في القوى ليبيا تعاني مف تكافؤ  عمى خريطة الصراع في ليبيا ،جعؿالدعـ الدولي المتناقض ألجنحة متنافسة  باإلضافة الى ىذا
في التعامؿ مع قوات  االضطرابتأكد معية الدولالرىيب في السياسة تناقض العكس التدخؿ الغربي حالة  والمتنازعة عمى السمطة .

روبييف و األمريكييف ،ثـ في نفس الوقت يحظى خصميا و المواء حفتر التي تحظى بالدعـ العسكري و اإلستخباراتي و الموجيستي مف األ
 فايز السراج الذي يرأس حكومة الوفاؽ المدعومة مف الغرب بدعـ مستمر و نداءات مف األمـ المتحدة تدعو لدعـ الحكومة . 

 2فميبيا كانت بمثابة "إناء عسؿ ضخـ يجتذب أعداد كبيرة مف الذباب".

 خاتمة : ال

بالسياؽ الدولي و اإلقميمي الذي يؤثر فييا و تتأثر بو . ىذا  االرتباطدعـ الحركات اإلسالمية في المغرب العربي مف عدمو كاف دائـ 
إلرث الحضاري و المالية و الحفاظ عمى ا االقتصاديةمناطؽ النفوذ و المصالح السياؽ الذي يتحرؾ وفؽ مربع محدد و ىو حماية

و كانت الحركات اإلسالمية في نظر الغرب تمثؿ مصدر تيديد ليذه ،المغرب العربي و القضاء عمى أي مصدر ميدد لو الغربي فػػػػػػػػي 
ائيا أدى إلى تراجعيا بعد الربيع صإق اتجاه. فكاف ىناؾ ضغوط دائمة في كما تشكؿ تيديد لعروش بعض القوى اإلقميمية المصالح 

    .                       العربي و قبمو

 قائمة المراجع :

 الكتب:

اليمف ( ،مركز نماء  –المغرب  –مصر  –( بالؿ التميدي : اإلسالميوف و الربيع العربي ،الصعود التحديات تدبير الحكـ )تونس 1)
 .             2012لمبحوث و الدراسات ،الطبعة األولى ،

( بوؿ سالـ : مستقبؿ النظاـ العربي و المواقؼ اإلقميمية و الدولية مف الثورة ،في أحمد عبيدات و آخروف في : الثورة و اإلنتقاؿ 2)
        .                                2012الديمقراطي في الوطف العربي نحو خطة طريؽ ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت ،جويمية 

( خير الديف حسيب : حوؿ "الربيع" الديمقراطي العربي : الدروس المستفادة ،في توفيؽ المديني و آخروف في : الربيع العربي ... 3)
               .                           2012إلى أيف ؟ أفؽ جديد لمتغيير الديمقراطي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،أفريؿ 

 .                                                                                       2006( زينب عبد العزيز : ىدـ اإلسالـ بالمصطمحات المستوردة الحداثة و األصولية ،دار الكتاب العربي ،دمشؽ ، 4)

تجاه الحركات اإلسالمية في المنطقة العربية : دراسة حالة المقاومة اإلسالمية روبي و ( سميـ محمد الزعنوف : سياسة اإلتحاد األ5)
 .                                                                      2011الطبعة األولى ،بيروت ،نوفمبر ،،مركز دراسات الوحدة العربية 2007 – 2001)حماس( 

                                                           
التالي :                                                                            ،موجود عمى الرابط   23/7/2017عبد الباسط غبارة : ليبيا ضحية إرىاب الدوؿ ،بوابة إفريقيا اإلخبارية ،مقاؿ بتاريخ 1

://www.afrigtenews.net/content http 
عومي كاليف و آخروف في: مناىضة إحتالؿ العراؽ دراسات ووثائؽ نعومي كاليف : بغداد : السنة الصفر نيب العراؽ سعيا إلى"يوتوبيا" المحافظيف الجدد ،في ن2

             .                                                                                                                     12،ص  2005أمريكية عالمية ،مركز دراسات الوجدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت ،ماي 

http://www.afrigtenews.net/content
http://www.afrigtenews.net/content
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 .                 1956في المشرؽ ،المطبعة العالمية ، القاىرة ( عالؿ الفاسي : حديث المغرب 6)

( عبد الوىاب بوطالب : حركات التطرؼ في العالـ ووسائؿ تحصيف الشخصية الوطنية مف تأثيرىا ،في عباس الجراري و آخروف في 7)
 .                                                             2006: التطرؼ و مظاىره في المجتمع المغربي ، مطبوعات األكاديمية المغربية ،الرباط 

( عماد الديف شاىيف : التطرؼ و اإلعتداؿ لدى الحركات اإلسالمية ،في عبد الوىاب أفندي و آخروف في : الحركات اإلسالمية و 8)
 .                                        2002اإلستراتيجية ،أبو ظبي ،أثرىا في اإلستقرار السياسي في العالـ العربي ،مركز اإلمارات لمدراسات و البحوث 

( عبد المطيؼ الحناشي : اإلخواف المسمموف في المغرب العربي : حالة ليبيا ،المسار و المصائر ،في عبد المطيؼ الحناشي و 9)
 .                        2013الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،جانفي آخروف في : الحركات اإلسالمية في الوطف العربي، المجمد األوؿ ،مركز دراسات 

( فؤاد العشا : النظاـ الدولي الجديد عالـ بخمسة رؤوس : الحقيقة و الوىـ ،دار الجميورية لمنشر و التوزيع و الطباعة ،سوريا 10)
 .                                                     1994،سبتمبر 

الجزائر ( دراسة لدورىا السياسي في ظؿ  –تونس  –( نغـ محمد صالح : الحركات اإلسالمية في المغرب العربي )المغرب 11)
                       .                                                                             2010التحوالت الديمقراطية ،درا الجناف لمنشر و التوزيع ،الطبعة األولى ،

( ناجي عبد النور : الحركات اإلحتجاجية في تونس و ميالد الموجة الثانية مف التحرير السياسي ،في توفيؽ المديني و آخروف في 12)
 .                 2012ؿ : الربيع العربي ... إلى أيف ؟ أفؽ جديد لمتغير الديمقراطي ،مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة ،بيروت ،أفري

و آخروف في :  فلمحافظيف الجدد ،في نعومي كالي( نعومي كاليف : بغداد :السنة الصفر نيب العراؽ سعيا إلى "يوتوبيا" ا13)
 .                                          2005 مناىضة إحتالؿ العراؽ دراسات ووثائؽ أمريكية عالمية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،بيروت ،ماي

دات و آخروف في: الثورة و اإلنتقاؿ الديمقراطي في الوطف ي( يوسؼ الصواني : اآلفاؽ الديمقراطية في الثورة الميبية ،في أحمد عب14)
                                                           . 2012العربي نحو خطة طريؽ ،مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى ،بيروت ،جويمية 

 مذكرات:ال

الحركات اإلسالمية و المشاركة السياسية في دوؿ المغرب العربي )حالة حركتي اإلصالح الوطني في الجزائر و  ( كريمة كروي :1)
،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية و العالقات الدولية ،كمية الحقوؽ و العمـو التوحيد و اإلصالح في المغرب( 

 .   2010، 3السياسية و اإلعالـ ،الجزائر 

 الدوريات :

                                                                                           .         2005، أكتوبر  162السيد أميف شمبي : اإلرىاب الدولي : المصادر و اإلشكاليات ،السياسة الدولية ،العدد ( 1)

 .                                                                          2014،مارس  421خالصي : الربيع العربي بيف الثورة و الفوضى ،آراء و مناقشات ،المستقبؿ العربي ،العدد  – ( خميدة كعسيس2)

تونس، مجمة أقالـ ، العدد العاشر ،فيفري  ( الطاىر األسود : في إطار تحميؿ الرؤية األمريكية لمسألة الديمقراطية السياسية في3)
2004                                                                    . 
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( ؼ. غريغوريغوز الثالث : لماذا أغفمت دراسات الشرؽ األوسط الربيع العربي ؟ خرافة إستقرار أنظمة اإلستبداد ،المستقبؿ العربي، 4)
 .                             2011،أكتوبر  392العدد 

( قط سمير : المغرب العربي في السياسة الخارجية األمريكية منذ منتصؼ التسعينات أبعاد فرص و قيود ،مجمة الدراسات السياسية 5)
 .                2017،جواف  9و العالقات الدولية ،العدد 

 .                                                                           14/4/2016 ،ف حمـ الدولة إلى واقعية السمطة ،مركز الجزيرة لمدراسات( كماؿ القصير : إسالميو المنطقة المغاربية : م6)

 المواقع اإللكترونية :

اؿ منشور بتاريخ : قراءة مف داخؿ الحركات اإلسالمية الحزبية في بالد المغرب العربي، السكينة ،مق ( إدريس الكنبوري1)
 http://www.assakina.com/center/parties/5801/htmlعمى الرابط :موجود  5/12/2010

 ،موجػػػػػػػػػػػػػود عمى 31/5/2012تجنب الجزائر الربيع العربي ؟ مركز كارنيغي لمشرؽ األوسط ،مقاؿ بتػػػػػػاريخ الحسف عاشي : ىؿ ت( 2)
 pub-mec.org/2012/05/31/ar-http://www.carnegie-48293الرابط التالي :

مجدوبي :بيف براغماتية واشنطف مف وصوؿ اإلسالميف لمحكـ في المغرب العربي و إضطراب ديبموماسية باريس ،مغرس ( حسيف 3)
 http://www.maghress.com/hibapress/75602:،موجود عمى الرابط التالي  30/11/2011،مقاؿ بتاريخ 

،موجود عمى الموقع  3/9/2012الديف الجورشي :"السمفية التونسية"... ممؼ حارؽ في مخاض إنتقالي ىش ،مقاؿ بتاريخ  ( صالح4)
 /http://www.swissinfo.ch/araالتالي :     

 ،موجػػػػود عػػػػػػػػػػػمى الرابػػػػػػػػػػػط 23/7/2017: ليبيا ضحية إرىاب الدوؿ ،بوابة إفريقيا اإلخبارية ،مقاؿ بتاريخ  ( عبد الباسط غبارة5)
 .http://www.afrigtenews.net/contentالتػػػػػػػػػػػالي :   

،موجػػػػود  30/3/2014قة بيف السعودية و اإلخواف المسمميف مف التحالؼ إلى العداء، مقاؿ بتػػػػاريخ ( فتحي إبراىيـ بيوض : العال6)
 http://www.zamanalwsl.net/news/article/48115ػػػػػتالي : عػػػػػمى الرابػػػػػػط الػػ

،مػػػػػػػػوجػػػػػػػػود عػػػػػمى الػػػػػػػػػرابط  24/4/2017عف إنتكاسة الربيع العربي في المغرب ،الشروؽ ،مقاؿ نشر بتاريخ ( فيمي ىويدي : 7)
 http://www.shorouknews.com/columns/views.aspx?cdate=24042017التػػػػػػػػػػػػػػػػالي :    

( مونيكا ماركس : التأثير الحقيقي إلنقالب مصر عمى إسالميي تونس ،واشنطف بوست، ترجمة و تحرير نوف بوست ،مقاؿ بتاريخ 8)
 http://www.noonpost.org/content/5881ى الرابط التالي :              ،موجود عم 18/3/2015

 3/6/2012( محمد عبد القادر خميؿ : تركيا و ثورات الربيع العربي ،مركز األىراـ لمدراسات السياسية و اإلستراتيجية ،مقاؿ بتاريخ 9)
 http://www.acpss.ahram.org.eg/News/5313.aspxي :                 ،موجود عمى الرابط التال

،مػػوجػػػػػػػػود عمى  23/3/2015الممؾ ،التجربة المغربية ،مركز كارنيغي لمشرؽ األوسط ،مقاؿ بتاريخ ( محمد مصباح : إسالميو 10)
 pub-mec.com/2015/03/23/ar-http://www.carnegie-59455الرابػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػػػػتالي :  
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 تجربة حزب النهضة  في تونس ما بعد الثورة :قراءة في الوضع األمني عمى ضوء حكم التيار اإلسالمي

Ennahda party experience in Tunisia in post revolution: reading in  the security situation 
on the light of Islamic Trend  governance 

 دكتوراه وأستاذة مؤقتةطالبة سنة ثالثة فني كنزة 

 الجزائر-قالمة 54ماي 8جامعة 

k_fenni@yahoo.fr    

 ممخص:

جانب البيئة  شيدت تونس بعد الثورة وضعا أمنيا متأزما، نتيجة لمعديد من الظواىر االجتماعية التي اعتبرت كمخمفات لمنظام الديكتاتوري السابق، إلى
ه البيئة وصل حزب األمنية غيرة المستقرة، فقد  انتشرت الحركات الجيادية اإلرىابية المتطرفة والجريمة المنظمة وغيرىا من التيديدات، وفي ظل ىذ

ما بين  النيضة  لمحكم كنموذج لمتيار اإلسالمي واإلسالم السياسي، ووجد نفسو أمام اختبار مصداقية في تعاممو مع ىذا الوضع، وقدرتو عمى الجمع
ل مرحمة االنتقال الديمقراطي، إال  توجياتو الدينية ومتطمبات المجتمع لبناء الدولة التونسية، وقد سطر العديد من اآلليات إلنجاح مساره اإلصالحي خال

، إال  أنو أن و واجو مجموعة من العراقيل التي حالت دون تحقيقو ألىدافو الفعمية، والتي جعمت من الصعوبة بمكان الخروج من الوضع األمني المتأزم
 .حقق نوع من النجاح النسبي 

 لنيضة، التيار اإلسالمي، المصداقية، االنتقال الديمقراطي.الكممات المفتاحية: الوضع األمني، الظواىر االجتماعية، حزب ا
 

Abstract : 

Post revolution period in Tunisia knewcomplicated security situation, and a series of social phenomena, , 
beside instable security environment, in that period Ennahda party reached the authority, as Islamic trend, and 
it found itself in credibility test to deal with the situation, and its capacity to gather between its Islamic principles 
and the needs of the Tunisian society, to build Tunisian State, therefore, it planned a set of mechanisms for a 
successful democratic transformation, but it faced obstacles that prohibit it to make its goals real, even though 
it somehow relatively succeeded. 

Key words: security situation, social phenomena,Ennahda party,Islamic trend,credibility,democratic 
transformation 
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 مقدمة:

مع  حصل حزب النيضة عمى أعمى نسبة في االنتخابات التي تمت سقوط النظام القديم، مم ا أدى بالحزب إلى تشكيل ترويكا
أحزاب ذات توجيات عممانية، وظير الوضع بنوع من االستقرار والتكامل، إلى حد طرح مبادرات سياسية، وبحكم النسبة الكبيرة 
التي حصل عمييا حزب النيضة اإلسالمي، فإن  ليذا داللة عمى ثقة الشعب التونسي في التيار اإلسالمي والرغبة في تجربتو، 

 .سابقة التي عاشيا في فترة حكم بن عميلتجاوز األوضاع المأساوية ال

لكن سرعان ما بدأت األوضاع في التدىور، وظير ضعف الحزب ضمن االئتالف القائم وعدم قدرتو عمى التعامل مع تركة 
المشاكل التي خمفيا نظام بن عمي، إلى جانب ظيور العديد من التيديدات األمنية المنجرة عن التحديات االجتماعية التي 

األمني ، ورسم مسار  الشعب التونسي، وىو ما بدأ يظير الشكوك حول قدرة التيار اإلسالمي عمى التعامل مع الوضع عاشيا
 تنموي بعيدا عن مخمفات النظام السابق، والتيديدات األمنية الحديثة التي باتت تعاني منيا الدولة التونسية .

العديد من التحديات االجتماعية التي ىي في أصميا وليدة  فقد شيدت تونس بعد الثورة في فترة حكم حزب النيضة   
لفترة ما قبل الثورة، وكانت من بين األسباب التي أدت إلى تبني نيج التغيير متعدد األبعاد في البالد، تراوحت ىذه التحديات 

خاصة وأن  الطبقة الوسطى في  مابين الفقر وارتفاع لنسبة البطالة، وتدني المستوى المعيشي، وغياب العدالة التوزيعية،...
بالمائة من السكان، وتعتمد بشكل كبير عمى المداخيل السياحية عمى ضوء الالتنوع في مصادر االقتصاد،  80تونس تشكل 

لذلك فإن و وفي وضع ما بعد الثورة خمقت ىذه التحديات حالة أزمة فعمية تصاحبت مع الالاستقرار السياسي الذي يعتبر كمظير 
 ميز لمفترة االنتقالية.طبيعي م

الكمي  مستوىاللذاك فقد انتقل تأثير التحديات االجتماعية من المستوى الجزئي المرتبط بمظاىر الفقر والبطالة إلى  
وثيق الصمة بالبعد األمني في البالد، حيث أن  التحديات االجتماعية تحولت إلى مسبب رئيسي لمعديد من التيديدات األمنية 

لى الدولة،.التي ينتقل ت  أثير تيديدىا من الفرد إلى المجتمع وا 

إلى جانب استفحال اإلجرام، وارتفاع مستوى الفساد والبيروقراطية،  وانتقال التيديدات إلى مستوى أخطر وىو الجريمة المنظمة 
الت األمني، ناىيك عن التي تنشأ من داخل الدولة التونسية لتشكل ارتباطات عبر وطنية مع دول الجوار التي تعاني من االنف

بالمخدرات واإلرىاب ...، فعالقة التيديدات األمنية باألمن القومي ىي عالقة طردية، تؤثر بدورىا عمى باقي األبعاد  اإلتجار
 االقتصادية والسياسية والمجتمعية عمى حد سواء، مم ا قد يحول دون نجاعة الحمول العممية لمواجيتيا.

النيضة نفسو أمام مفترق طرق حاد، يتطمب منو التعامل مع المطالب االجتماعية من جية وفي ظل ىذا الوضع وجد حزب 
وبعث االستقرار األمني من جية أخرى، في ظل ثنائية الدين والدولة عمى ضوء المتطمبات المجتمعية، التي شكمت إلى حد ما 

 تحدي أمام أداء حزب النيضة كتيار إسالمي في تونس ما بعد الثورة.
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فإن  التصاعد السمبي المستمر لتأثير التيديدات األمنية الجديدة عمى المجتمع التونسي، قد وضع مصداقية حزب النيضة  لذلك
كتيار إسالمي، ونموذج لإلسالم السياسي في دول  ثورات الربيع العربي عمى المحك، وطرح إشكالية القدرة الفعمية عمى تبني 

 نتقالية التي تمي الثورة.النيج اإلسالمي، خاصة في الفترة اال

 وتكمن أىمية ىذه الدراسة في :

  -حزب النيضة–مظاىر التيديدات األمنية في فترة حكم التيار اإلسالمي  عمى أىم التعرف 

 أداء الحزب في فترة حكمو، من خالل مختمف اآلليات والسياسات واالستراتيجياتعمى   االطالع

 حزب النيضة في تعاممو مع الوضع القائمتأثير طبيعة ىذه العالقة عمى  سياسي وكيفية فيم العالقة مابين ما ىو ديني وما ىو

نقاط القوة ونقاط الضعف التي امتمكيا حزب النيضة أثناء فترة حكمو في تونس ما بعد الثورة، إلى جانب تبين ىذه الدراسة 
 ىا أيضا عمى الحزب والوضع األمني.رصد تأثير 

 وتم  كاالعتماد عمى مجموعة من المناىج، لع ل أىميا:

نيج االستقرائي واالستنتاجي: استعمل ىذا المنيج من خالل استقراء الواقع األمني لتونس ما بعد الثورة، وىو ما أدى إلى الم
 معرفة أسباب ىذا الالستقرار، ووضعيا ضمن السياق الزماني والمكاني.

وصل إلى ية، التي من خالل تحميميا تم  التعة من اإلحصائيات والمعطيات الكمو بتوظيف مجم المنيج اإلحصائي: الذي ارتبط
 مجموعة من االستنتاجات خاصة فيما يتعمق بطبيعة الظواىر االجتماعية وانعكاساتيا األمنية.

سالمي في تونس، منيج دراسة حالة: تم  توظيف ىذا المنيج من خالل التعامل مع حزب النيضة كحزب يجسد التيار اإل
وتوضيح العالقة بين ما ىو ديني وما ىو سياسي،  من خالل أداء ىذا الحزب أثناء فترة حكمو في تونس مابعد الثورة، وبتحميل 

أداء ىذا الحزب، تم  التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات حول أداء حزب النيضة من جية، ومن جية أخرى معرفة نقاط 
 ب، والتي قد تشترك فييا األحزاب اإلسالمية في باقي الدول العربية.القوة ونقاط الضعف لمحز 

وتتمحور إشكالية الدراسة حول أداء حزب النيضة في تونس ما بعد الثورة  في خضم الوضع األمني الال مستقر الذي يعتبر 
ار إسالمي، ، مم ا يؤدي إلى طرح نتاج النظام السابق، ومدى تأثر أداء حزب النيضة في ىذه الفترة، خاصة وأن و حزب يمثل تي

كيف كان واقع المجتمع التونسي أثناء فترة حكم التيار اإلسالمي؟ وما مدى تأثير الوضع األمني الال مستقر عمى السؤال التالي
 مصداقية التيار اإلسالمي في تونس ما بعد الثورة؟

  الفرضيات:
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 أداء التيار اإلسالمي  في تونس بعد الثورة بفاعمية  قدرتو عمى تحقيق االستقرار األمني  ترتبط   نجاعة

 تتفعل مصداقية حزب النيضة في تونس بعد الثورة بارتفاع مستوى األمن

 وتنقسم الدراسة إلى المحاور التالية:

 في تونس: دراسة في السياق والمسار -حزب النيضة-التيار اإلسالمي 

 مني في تونس ما بعد الثورة: مقاربة لمواقعالوضع األ

 والوضع األمني: العراقيل وسبل التعامل حزب النيضة في تونس ما بعد الثورة

 منظار نقدي ألداء حزب النيضة في تونس ما بعد الثورة

 في تونس: دراسة في السياق والمسار -حزب النيضة–أوال: التيار اإلسالمي 

نس منذ سبعينيات القرن الماضي، فالحركات اإلسالمية في تونس تعتبر من أقدم التيارات تواجد التيار اإلسالمي في تو 
، وأقام 1989اإلسالمية في باقي الدول العربية، فحزب النيضة عمى سبيل المثال سجمت حضوره في الدولة التونسية منذ عام 

بالجزائر ومصر وليبيا...، وتباين طابع ىذه العالقات، العديد من العالقات مع التيارات اإلسالمية، عمى غرار تمك المتواجدة 
 فمنيا ما ىو ذو طابع تنظيمي فكري يدور حول المشاريع الفكرية، ومنيا ما ىو تفاعمي  يدور حول المشاريع التنظيمية.

ابقا يعتبر حزب فظيور التيار اإلسالمي في تونس وثيق الصمة بالتيار اإلخواني، ليأخذ بعد ذلك طابع وطني ، وكما أشرنا س
النيضة أىم تيار إسالمي في تونس، فقد مر  بالعديد من المحطات التاريخية الحافمة باألحداث حتى وصل إلى ما ىو عميو 

اليوم ، وقد أرسى أسسو الفكرية انطالقا من أفكار سيد قطب، ومالك بن نبي، وعالل الفارسي، وغيرىم من المفكرين، لكن ىذا 
تكيف والتأقمم مع الواقع التونسي، وىو ما أعمنو رئيس الحزب راشد الغنوشي" إن  الحركة اإلسالمية في لم يمنع الحزب من ال

تونس ذات خمفية فكرية متنوعة، تداخمت فييا في محصمة التحميل عناصر ثالث: التدين التونسي التقميدي...أو المذىب 
 ة الحديثة."المالكي، والثقافة اإلصالحية المشرقية، والثقافة العقالني

ولقد أكد حزب النيضة في بيانو التأسيسي عمى المرجعية اإلسالمية، لكن ىذا ال يعني أن و الناطق الرسمي باسم اإلسالم، وحدد 
 الحزب في نفس الوقت مجموعة من األىداف لع ل أىميا:

 بعث الشخصية اإلسالمية في تونس،؛

 تجديد الفكر اإلسالمي؛
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السعي الستعادة الجماىير لحقوقيا، كتمك المرتبطة بالحق في تقرير المصير، والحق في ضمان تنمية اقتصادية رشيدة، قائمة 
 عمى التوزيع العادل لمحقوق المدنية والمعنوية؛

 االلتزام بالنيج الديمقراطي خاصة في مسألة التداول عمى السمطة؛

 بمبادئ حقوق اإلنسان؛ االلتزام

 ف والدفاع عن الحريات العامة والخاصة.نبذ العن

كما أعمن الحزب قبل الثورة عن أن و يقبل بصحيفة األحوال الشخصية المرتبطة بالحقوق واسعة النطاق لممرأة التونسية كونيا 
 تدخل ضمن االجتيادات اإلسالمية.

ومتطمبات المجتمع التونسي، مم ا  وقد عرف حزب النيضة العديد من المراحل التطورية ، مكنتو من التأقمم مع ثقافة 
أسفر عما يمكن تسميتو بالصيغة التونسية لمفكر اإلسالمي، انطالقا من قناعة مفادىا أن  تونس ال تحتاج الستيراد تجربة 

الحركات اإلسالمية التي قد ال تتماشى ومتطمبات المجتمع التونسي، ومنطمقات حزب حركة النيضة، ولقد تم  تغيير اسم الحزب 
، ثم  1989، ثم  حركة النيضة عام 1981، إلى حركة االتجاه اإلسالمي عام 1979عدة مرات، فمن الجماعة اإلسالمية عام 

، ولقد ساعدت الظروف والمتغيرات المحمية واإلقميمية عمى تفعيل دوره بعد الثورة. ويمكن 2011حزب حركة النيضة في عام 
 1تفصيل ىذه المراحل التطورية كالتالي:

 ) الجماعة اإلسالمية(1981لمرحمة األولى: من أواخر الستينيات إلى غاية ا

ارتبطت نشأة الجماعة اإلسالمية بجامع الزيتونة، حيث قام بالعديد من األنشطة ذات البعد اإلسالمي، وانتقد عمماء جامع 
يا الدولة التونسية، فقد شيدت تونس في تمك الزيتونة الوضع الثقافي والسياسي السائد في العديد من األنظمة العربية، وعمى رأس

الفترة حالة تغريب وعممنة منقطعتي النظير، وقد قام الرئيس التونسي لتمك الحقبة "بورقيبة" بتفعيل سياسات التغريب، واستيراد 
فعل عمى ىذه السياسات  الثقافة الغربية واالنبيار بيا، والتقميل من الشأن اإلسالمي واالمتداد العربي لمدولة التونسية، وكردة

قامت مجموعة من الشخصيات التونسية ذات التوجو اإلسالمي  أمثال راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، وصالح بن عبد اهلل 
وغيرىم إلى الدعوة إلى الفكر اإلسالمي وانتياجو في الحياة اليومية لألفراد، وفي نظام الحكم، وولدت حركة الجماعة اإلسالمية، 

 سعت إلى نشر أفكارىا ومبادئيا عن طريق المساجد والمعاىد التعميمية، وغيرىا من السبل.التي 

                                                           
التجربة التونسية في مواجية اإلسالم السياسي:فشل اإلخوان في مصر وعنف في ليبيا من أىم أسباب التوافق في تونس، آراء حول المختار بن نصر،  -1

p://araa.sa/index.php?view=article&id=4069:2017htt-03-30-10-48-،عمىالرابط:118الخميج،العدد
26&Itemid=172&option=com_content 

 

http://araa.sa/index.php?view=article&id=4069:2017-03-30-10-48-26&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=4069:2017-03-30-10-48-26&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=4069:2017-03-30-10-48-26&Itemid=172&option=com_content
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 )حركة االتجاه اإلسالمي(.1987إلى عام  1981المرحمة الثانية: من عام 

ر، ، وانتصار الثورة اإلسالمية، استمدت الجماعة اإلسالمية قوتيا من ىذا االنتصا1979عمى إثر سقوط نظام الشاه في عام 
من أجل استكمال أنشطتيا وأدوارىا من بغية تحقيق أىدافيا، وتم  اإلعالن عن حل الجماعة اإلسالمية ليحل محميا حركة 

، واتخذت من مبادئ الثورة اإليرانية دفعة من أجل تغيير الوضع العمماني االغترابي في تونس، 1981االتجاه اإلسالمي عام 
 يانيا التأسيسي، وأكدت عمى ضرورة تحقيق مجموعة من األىداف:ثم  أصدرت حركة االتجاه اإلسالمي ب

 إنياء التبعية لمنموذج الغربي؛

القيام بحركة تجديدية لممجتمع التونسي وفقا ألسس الدين اإلسالمي، مع التكيف والتأقمم مع متطمبات الحداثة والعصرنة، 
 لتشجيع االنفتاح عمى اآلخر، ومحاربة التقوقع عمى الذات؛

 ل عمى إعادة الحرية لمشعب التونسي، وتخميصو من القيود الداخمية والخارجية التي يفرضيا النمط والثقافة الغربية؛العم

 االلتزام بالعدالة التوزيعية وفقا لألسس الفكرية االقتصادية اإلسالمية؛

الكيان الثقافي والحضاري والسياسي لإلسالم، والسعي لنشره عمى أوسع نطاق، بدءا من المحمي إلى الوطني، إلى  استعادة
 1اإلقميمي إلى العالمي.

 واعتمدت حركة االتجاه اإلسالمي العديد من اآلليات لتطبيق أىدافيا، لع ل أىميا:

 تنشيط دور المساجد والمعاىد في نشر الفكر اإلسالمي؛

 الحركات اإلسالمية من خالل الدعوة إلى البحث العممي، والبحث في الفكر اإلسالمي؛ إحياء

 إرساء أسس المغة العربية، والحث عمى تعمم المغات األجنبية، 

 صياغة مفاىيم اإلسالم االجتماعي ورفع المظالم، ونبذ العنف؛

 2.ي تعرض لو من القوى الغربيةإعطاء صورة سميمة عن نظام الحكم اإلسالمي، وتخميصو من التشويو الذ

 )حركة النيضة(2010إلى عام 1987المرحمة الثالثة:من عام 
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 1989و 1988غيرت الحركة اسميا إلى حركة النيضة، حيث شاع نوع من التوافق بين الحركة ونظام بن عمي، وفي سنوات 
المجتمع التونسي، لكن سرعان ما تعرضت  و، تمتعت حركة النيضة بنوع من الحرية التي مكنتيا من إرساء جذورىا في1990

لمتضييق من قبل النظام الحاكم، مم ا دفعيا إلى نقل أنشطتيا إلى المنفى، حيث قامت بتطوير خطابيا السياسي، ونادت بالدولة 
يا إلى اكتوبر التي دعت من خالل18الديمقراطية، والتحرر من الحصار الذي فرضو النظام، وقد قامت الحركة  بإطالق وثيقة 

 التداول السممي عمى السمطة، ودعم الحريات والمساواة.

 ، إلى غاية انتياء فترة الحكم2010المرحمة الرابعة: من 

قدمت حركة النيضة نفسيا كبديل لتولي نظام الحكم عن باقي البدائل ذات التوجيات اليسارية والميبرالية، ونقمت اسميا من 
كونو الحزب األكثر تنظيما مقارنة بالتيارات اإلسالمية األخرى، وقد حقق فوزا ساحقا  حركة النيضة إلى حزب حركة النيضة، 

 1، ومن خالليا أسست الئتالف الترويكا.2011في انتخابات ما بعد الثورة، في أكتوبر

 وشيد الحزب مسارا حافال من األنشطة أكد  من خاللو قوة حضوره وقدرتو عمى توظيف إستراتيجية العمل السري، 
ونشر خطاب ساعي إلى إرساء البنية الفكرية اإلسالمية المكيفة طبعا مع الواقع التونسي، وسعى الحزب ألن تكون لو أدوار 

 إقميمية ودولية عمى غرار االىتمام بالقضية الفمسطينية، ومسائل تخص الشأن العربي.

حيث كون ائتالف يضم حزبين عممانيين،  وبعد الثورة لجأ حزب النيضة إلى ما عرف بالترويكا في تشكيل الحكومة، 
وبدا نوع من االنسجام بينيم، خاصة فيما تعمق بتمرير مجموعة من القوانين، و المبادرات السياسية، لكن سرعان ما تبدد ىذا 

 99االنسجام مع بداية األشير األولى من تأسيس الحكومة، وجاء تكوين الترويكا، نظرا لحصول حزب حركة النيضة عمى 
مقعد، وحصول حزب التكتل من العمل والحريات عمى  29مقعد، وحصول حزب المؤتمر عمى  218قعد من مجموع م

مقعد في المجمس الوطني التأسيسي من أجل إدارة المرحمة االنتقالية 148مقعد، ليتولد عن ذلك تحالف إسالمي عمماني بـ20
ات السيادة واالقتصاد والتعميم، ووضع الحزب مسودة مصغرة يعطي في تونس ما بعد الثورة، واستأثر حزب حركة النيضة بـوزار 

فييا لمحكومة صالحيات أوسع من صالحيات رئيس الجميورية، وىو ما اعتبر توجو نحو النظام البرلماني، قبل التأسيس 
 لمدستور التونسي في صيغتو النيائية.

ولوجيات ما بين عناصر الترويكا، مم ا أسفر عن أزمة لكن حمم الحزب لم يستمر لوقت طويل، فقد ظير تعارض في اإليدي
سياسية أدت إلى فشل الحكومة، وعجزىا عن تحقيق الحد األدنى من األمن والنمو االقتصادي، واستفحمت بذلك العديد من 

سياسية جديدة  ، تشكمت خارطة2014التيديدات األمنية التي تعززت بالمخمفات السمبية لمنظام السابق، وبعد تشريعيات أكتوبر 
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، قواميا أحزاب ذات توجيات قومية ويسارية، والقت الحكومات االنتقالية التي كان من بين عناصرىا حزب النيضة العديد من 
 1االنتقادات والضغوطات من الشارع التونسي، نظرا لعدم توافق اآلمال والطموحات من منجزات الحزب أثناء توليو زمام الحكم.

يضة من خالل ىذه المراحل التطورية لمعديد من أعمال العنف والقير، وعدم السماح لو بتحقيق أىدافو، أو وقد تعرض حزب الن
السعي لتسمم زمام السمطة، منذ عيد الرئيس األسبق "بورقيبة"، إلى عيد الرئيس السابق " بن عمي"، حيث طغى عمى ىذه 

الحياة، وفي أسموب عيشيا، وقد اتسم نشاط حزب النيضة في ىذه األنظمة الطابع العمماني، وانتياج النيج الغربي في صنع 
المرحمة بالسرية من أجل الحفاظ عمى كيانو وضمان بقائو، واعتبرت ىذه المراحل التاريخية آلية فعالة في اكتمال األسس 

النيائية وىي مرحمة الفكرية والتنظيمية لمحزب، خاصة وأن و حزب إسالمي، وقد وصل من خالل ىذه المراحل إلى المرحمة 
النضج، التي أتاحت لو الفرصة لتولي زمام الحكم، عندما سمحت الظروف بذلك، خاصة وأن  المتغيرات المحمية واإلقميمية 
ساعدت الحزب عمى الوصول إلى السمطة، وأضحى في فترة ما نموذج لمتيار اإلسالمي الناجح، وتجربة يمكن اإلقتداء بيا، 

عيش ظروف مشابية عمى غرار مصر، كما أن  حزب النيضة يشيد لو بكوادره المثقفة وذات الدرجات خاصة في الدول التي ت
العممية العميا، إلى جانب األسس التنظيمية المحكمة التي ضمنت لو النجاح في الحزب بدال من غيره، إلى جانب افتقاره لمعديد 

وقد أثبت جدارتو في العديد من القضايا، والمواقف التي تبناىا من الخصائص، لربما ىي التي حالت دون استمراره في الحكم، 
 بشأنيا، خاصة وأن و تولى زمام الحكم في فترة انتقالية عصيبة.

 ثانيا: الوضع األمني في تونس ما بعد الثورة: مقاربة لمواقع

ر االجتماعية وزادت حدتيا، فيي شيد الوضع األمني في تونس عقب انتياء الثورة تأزما منقطع النظير، حيث استفحمت الظواى
باألصل كانت وليدة النظام السابق، لكن الالاستقرار الذي شيدتو البالد أثناء الثورة  وبعدىا سمح ليذه الظواىر بأن تظير 

 بشكل جمي في الواقع التونسي، ويظير تأثيرىا المتنامي، الذي مس مختمف القطاعات .

 الظواىر االجتماعية:

نتياء الثورة في تونس إال  أن التحديات والظواىر االجتماعية عمى غرار الفقر والبطالة والتفاوت عمى الرغم من ا 
 : الطبقي والعنف...أصبحت واقعا معاشا في المجتمع التونسي ، ولع ل أىم ىذه الظواىر

 البطالة لدى الشباب المتخرج والحاصل عمى الشيادات

أنو منذ العقدين األخيرين والحكومة التونسية تحاول القضاء عمى ىذه الظاىرة من تزيد نسبة البطالة عند ىذه الفئة، حيث  
خالل المخططات االقتصادية، إال أن يا لم تفمح في ذلك، حيث أن اليوة تتسع مابين التخصصات المدروسة في الجامعة وما 

جاد حل ليذه الظاىرة، إلى جانب البطالة عند بين متطمبات السوق وفي ظل التزايد المستمر لمسكان فإنو من الصعوبة بمكان إي

                                                           
1

 .84نفس المرجع السابق، ص -



مؤلفينمجموعة   
 نموذجا: دول المغرب العربي إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي

 

 ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  285
 

عامة  الناس حيث تراجعت نسبة االستثمار إلى حد كبير في خضم الثورة الالاستقرار الذي شيدتو، مم ا زاد من حدة البطالة، 
 .1وبذلك تراجعت المداخيل خاصة في مجال الصناعة السياحية، التي تعتبر بمثابة عصب االقتصاد التونسي

، والزالت 2012بالمائة في عام  12، مقارنة مع 2015بالمائة في عام  15،3معدل البطالة في تونس إلى  وارتفع 
بالمئة ، بعد أن كانت ال 30ىذه النسبة في تزايد خاصة في أوساط الشباب المتحصمين عمى مؤىالت عممية، لتصل إلى حدود 

بالمئة في 29بالمئة، وتصل النسبة إلى 28مية حيث تصل إلى بالمئة، وترتفع نسبة البطالة في الجيات الداخ20تزيد عن 
 بالمئة.24الجنوب الغربي، أم ا في الجنوب الشرقي فإن  النسبة تزيد عن 

وفي ظل فشل الحكومات في فترة ما بعد الثورة عن إيجاد حمول جادة لمعضمة البطالة ، وتقديم برامج متكاممة من  
بالمئة، إلى جانب األزمة االقتصادية التي أثرت في معدل 4ميزان التجاري عجز قدر بـأجل التخفيف من حدتيا، فقد سجل ال

 2، بسبب تراجع مداخيل السياحة .(المئة0)النمو في السنوات التي تمت انتياء الثورة، وسجمت نسبة النمو 

 الالتساوي الطبقي:

الشرقية أحسن من المنطقة الجنوبية والغربية في العديد اقتصادي، حيث أن  المنطقة  السوسيو تشيد تونس نوع من الالتساوي
من الجوانب، ويتمركز النشاط االقتصادي بالمنطقة الشمالية، كما أن  لممناطق الساحمية حصة األسد من االستثمارات، وتصل 

ا المنطقة الوسطى الغربية، فيي من أفقر المناطق، حيث تعاني نسبة بطالة 65النسبة إلى  مرتفعة، إلى جانب ضعف بالمئة، أم 
 3التعميم وقطاع الصحة، ويرتفع فييا مستوى األمية.

 01شكل رقم 

                                                           

1
- ABDF,révolution tunisienne :enjeux et perspectives économiques, NoteEconomique,pp1-12,2011, p 12.  

عمى ، 2016،، ارتفاع البطالة...عائق يكبل تونس ويعيدىا إلى ماقبل الثورةالعربية -2
 increasing-unemployment-https://arabic.cnn.com/world/2016/02/03/tunisiaالرابط:

3
-AFDB,op.cit.,pp 3-4. 

https://arabic.cnn.com/world/2016/02/03/tunisia-unemployment-increasing
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يمثل مخطط األعمدة التفاوت الطبقي بين المناطق التونسية، من حيث عدد السكان والمقوالت، والشركات األجنبية وىو ما 
في تونس، لنجد في الجية المعاكسة الجنوب يعكس المستوى المعيشي، حيث نجد منطقة الشمال الشرقي ىي أحسن منطقة 
 الغربي، والمنطقة الغربية الوسطى ،التي تعاني من مستوى حياة متدني جدا.

وتعتبر نسبة البطالة لدى الشباب المتحصل عمى الشيادات بنسبة لفئة النساء أعمى مقارنة بفئة الرجال، حيث حسب المعيد 
ر من الرجال وتمس مرتين أكثر خريجي التعميم العالي من النساء بالمقارنة مع الوطني لإلحصاء تضرب البطالة النساء أكث

، ووصمت عند 2013بالمائة خالل الثالثي الرابع عام  21،9الخريجين الذكور، حيث وصمت نسبة البطالة لدى النساء إلى 
ا بالنسبة لخريجات التعميم العالي ناىزت النسبة  12،8الرجال إلى  بالمائة أي ضعف عدد الخريجين من  41,9بالمائة، أم 

 1.ئةابالم21الرجال بنسبة 

 ظاىرة العنف :
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 .28-27ص ص ، 183،2014-1،تقرير ،، واقع النوع االجتماعي في تونسبثينة قريبع وجورجيا ديابولي-
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مستوى ممحوظ من العنف خاصة العنف اإلجرامي واألسري من خالل تقرير قدمتو مجموعة  2017عرف شير ماي من 
 1مراقبون االجتماعيون التونسيون .

 .02شكل رقم

source : (Observatoire Social Tunisien, 2017,p25). 

، إلى أعمى المستويات، وفي العديد من الواليات 2017يمثل المخطط ارتفاع حدة العنف، خاصة في شير ماي من عام 
التونسية، المتمركزة في أقاليم متفاوتة في النواحي المعيشية والحياتية.ففي شير مارس سجمت أعمى نسبة عنف في مدينة قفصة 

 سجمت أعمى نسبة في تونس، وفي شير سجمت مدينة تطاوين أعمى نسبة عنف.  والقيروان، أم ا في شير أفريل فقد

 ظاىرة الفقر :

رغم موجات التفاؤل األولية حول تراجع نسبة الفقر وتحسن المستوى المعيشي، إال أن  الوضع قد ازداد سوءا بعد نياية الثورة،  
تحديات االقتصادية التي تواجييا البالد، ووصمت معدالت حيث زادت معاناة الطبقة الوسطى وارتفاع عدد الفقراء في ظل ال

، وتشير إحصائيات رسمية في تونس وجود المميون ونصف المميون فقير، 2016بالمائة بعد جانفي  24،7الفقر إلى نسبة 
فيما نشرت جيات غير رسمية أن عدد الفقراء  مميون نسمة، 11من أصل  ألف تحت خط الفقر المدقع ، 500ومنيم حوالي 

مميوني فقير ، كما أن الطبقة الوسطى قد اقتربت من خط الفقر حسب مالحظات وتقارير الخبراء من أىم  حوالي وصل إلي
 أسباب الفقر نجد :

                                                           

1
- Observatoire Social Tunisien, rapport de l’ Observatoires Social Tunisien,1-29,(2017),p24. 
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 اعتماد الحكومة التونسية عمى المنحى التحرري وتقميص دور الدولة خاصة لذوي الدخل الضعيف؛

ئة من النشاط ابالم 90التنمية المتوازنة بين الجيات حيث تقمص دور الدولة  في مجال العدالة التنموية، ويتركز  انعدام
 االقتصادي في تونس في المناطق الساحمية؛

 غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة وغياب التوزيع العادل لمدخل القومي والثروات، المؤدي إلى نشوء ثنائية الغنى والفقر؛

بالمائة والقصرين بـ  23بالمائة تمييا تطاوين بـ 28التفاوت الطبقي حيث نجد أن والية قفصة تعاني من نسبة بطالة تصل إلى 
 بالمائة وىذه النسب في تزايد مستمر ؛ 18بالمائة وقابص  20

 بالمائة حسب المعيد الوطني لإلحصاء والبنك المركزي التونسي . 7زيادة نسبة التضخم بـ 

بالمائة  14,07بالمائة، تمييا واليات الجنوب الغربي  29.4ى نسبة فقر سجمت بواليات  الوسط الغربي  تصل  إلى معدل وأعم
بالمائة بالشمال الغربي خاصة والية جندوبة ، في حين تبمغ نسبة السكان تحت  11,01بالمائة و  11,04ثم الجنوب الشرقي بـ 

 1بالمائة بإقميم تونس الكبرى . 16,09بالمائة و 10,6خط الفقر في واليات الشمال الشرقي 

وسبب زيادة نسبة مستوى الفقر أدى إلى ارتفاع أسعار المعيشة ، فقد كانت طموحات التونسيين بعد الثورة انخفاض تكاليف 
يممكون القدرة وأسعار المواد الغذائية في تزايد مستمر وأصبح الكثير من التونسيين ال  2011جانفي  15المعيشة، لكن منذ 

عمى توفير أبسط ضروريات الحياة ، وزادت معاناة الطبقة الوسطى في مواجية المصاريف اليومية، فقد أشارت إحصائيات إلى 
 بالمائة. 50أن تكمفة "قفة" التونسي كما يعبر عنيا التونسيون ارتفعت منذ الثورة بنسبة تجاوز 

لخارجي زاد من معدل الفقر، ووضع الحكومة أمام معضمة عجز التسديد، في كما أن توجو الحكومات المتعاقبة نحو التدين ا
ظل عدم توفر المصادر الالزمة لذلك، إلى جانب الديون التي خمفيا النظام السابق ، وىو ما أثر عمى تراجع نسبة االستثمار بـ 

 2ت األجنبية المستثمرة في تونس .عمى المستوى الوطني وأغمقت العديد من المصانع والمؤسسا 2012بالمائة في عام  6

 ظاىرة الفساد :

الصادر عن منظمة الشفافية في برلين، وتعرف ىذه المنظمة  2015في مؤشر مدركات الفساد لعام  76احتمت تونس المرتبة  
وذ اإلداري أو الفساد بأنو :" إساءة استغالل السمطة المؤتمنة من أجل مصالح شخصية ." والسمطة في ىذا المقام مرتبطة بالنف

                                                           

 /http://elsada.net/10857عمى الرابط:،2016،،.ظاىرة الفقر في تونس...معضمة تنذر بالخطرفردوس كشيدة-1

2
عمى  ،2013،تورس، ،االقتصاد التونسي بعد عامين من الثورة،تفاقم الفقر والبطالة وغالء المعيشةالطياشيفاضل -

 http://www.turess.com/alchourouk/609640الرابط:

 

http://elsada.net/10857/
http://www.turess.com/alchourouk/609640
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السياسي أو االقتصادي الموظف لخدمة المصالح الشخصية، والفساد يتمظير في العديد من األشكال من القبيل الرشوة 
ىدار المال العام .  والمحسوبية والبيروقراطية والمحاباة وا 

شخص األكثر فسادا  15دين من بين وشيدت تونس ظاىرة الفساد من قبل قيام الثورة، حيث تم  اعتبار الرئيس السابق زين العاب
في العالم، وقد قامت الثورة في تونس لمكافحة الفساد ولتحقيق العدالة والنزاىة، ولكن بعد الثورة ازداد منسوب الفساد ألضعاف 

 مضاعفة وأصبح يمس كافة طبقات المجتمع 

من المواطنين أن  الفساد قد تفاقم بعد الثورة، كما أن  بالمائة  77وكشفت دراسة أعدتيا الجمعية التونسية لممراقبين العموميين أن 
بالمائة منيم بأن  الرشوة تسيل  43بالمائة من التونسيون  اعترفوا بأن يم قاموا بدفع نسب صغيرة من الرشوة، كما ذىب  27

الجيد والمال، ومن أىم بالمائة فيي بمثابة ربح لموقت و  96بالمائة منيم إلى عادة، أم ا  39قضاء مصالحيم ، وتحولت لدى 
 القطاعات التي تكثر فييا ىذه الظاىرة نجد القطاع األمني والمالي، العدالة والصحة والجماعات المحمية . 

 من أىم أسباب انتشار ظاىرة الفساد :

 شيوع الثقافة االنتيازية؛  -

 كثرة التعقيدات البيروقراطية ؛ -

 غياب اليياكل الرقابية الرادعة؛  -

 المواطنين عمى تراخي الدولة واالنفالت األمني ؛ تعود -

 1الحوكمة والييئة الوطنية في مكافحة الفساد. فشل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في أداء أدوارىا عمى غرار وزراة -

 ظاىرة اإلجرام :

ذا نظرنا إلى الجريمة في المجتمع التون سي من منظور اجتماعي، نجد أنيا ارتفعت نسبة الجريمة بشكل كبير بعد الثورة، وا 
ناجمة عن الحراك الذي تشيده البالد عمى مختمف المستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية خاصة في ظل تراجع قيم 

ا أنتج فوضى عارمة  التسامح والتضامن أمام االنتيازية واالستغالل وتحقيق الربح المادي واستعمال القوة، مع الميل لمعنف، مم 
ولدت في خضميا الجريمة بمختمف أنواعيا حسب ما ذىب إليو الباحث في عمم االجتماع مراد الحبيب، كما أكد الباحث في ت

                                                           

1
 عمى الرابط:، 2016، ،تحديات مكافحة الفساد في تونسالجمعاويأنور  -

%-A%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AAhttps://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/2/21/%D8%A 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/2/21/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/2/21/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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عمم النفس الدكتور فتحي الزيدي أن األمراض  النفسية التي أظيرت الكبت السياسي واالجتماعي ولدت انفجار خاصة في ظل 
 1االنفالت األمني وغياب الجزاء.

 :  واهر االجتماعيةتبعات الظ

لقد كان ليذه الظواىر االجتماعية العديد من التبعات األمنية، التي رسمت المشيد األمني المتوتر في تونس ما بعد الثورة، 
فخطورة ىذه الظواىر ىو في التبعات التي انجرت عنيا، وتتمثل أىم ىذه التبعات التي طبعت الوضع األمني التونسي في، 

 ظاىرة اإلرىاب والحركات الجيادية المتطرفة والجريمة المنظمة وغيرىا من التيديدات األمنية.ولع ل أىميا ىو 

استفحمت ظاىرة اإلرىاب في تونس ما بعد الثورة، فقد تحولت البيئة األمنية التونسية إلى بيئة جاذبة لمحركات  
النفالت األمني وصعوبة التحكم والسيطرة الفعمية الجيادية المتطرفة ولإلرىابيين، وغدت  مالذ آمن ألنشطتيم، إلى جانب ا

عمى الوضع، خاصة وأن  الظاىرة اإلرىابية ىي ظاىرة عبر وطنية، ال تعترف بالحدود القومية، وكون تونس في بيئة أمنية 
بعد الثورة، وىنالك  إقميمية مفرخة لمحركات الجيادية واإلرىابيين، فإن  اإلرىاب قد أرسى جذوره في الدولة التونسية في مرحمة ما

 العديد من األسباب التي تحكم ىذه الظاىرة في تونس ما بعد الثورة وفي فترة حكم حركة النيضة، وتتمثل في :

اليشاشة االجتماعية، وما تخمقو من ضغوطات نفسية ومادية تدفع األفراد إلى االحتجاج؛ الذي يتخذ أشكااًل مختمفة؛ منيا 
  اإلرىاب المسمح؛

  .في االحتجاج صادفت من يحرضيا بخطاب ديني طيوري يعد بالجنة في مقابل الحرمانالرغبة 

خيبة االحتجاج المدني تزيد من خيبة المحبطين؛ فالسممية لم تثمر عدالة وال إنصاًفا؛ بل يأًسا وقنوًطا، وزادتو النخب المتحكمة 
ة وجدت من يحرضيا سرًّا، ويميد ليا الطريق عبر معالجة في المشيد السياسي خاصة بعد الثورة تردًيا؛االستعدادات اإلرىابي

 2.مسمحة محاواًل استعماليا في معارك تصفية حسابات سياسية قصيرة األمد

من التوسع، وىذا راجع لمبيئة األمنية  2011لذلك فقد تمكنت السمفية الجيادية في تونس التي ظيرت كحركة متطرفة بعد عام 
قميميا،  في ظل مجموعة من التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، حيث قامت بجذب العديد من الشباب المنفمتة وطنيا وا 

                                                           
1

 https://www.eremnews.com/news/world/487977الرابط: ، ارتفاع نسبة الجريمة في تونس بعد الثورة،عمىساسي جبيل-

 

 

2
 .4ص، 10،2015-1مركز الجزيرة لمدراسات،  ،عمى حقوق اإلنسان، تونس:ثنائية مواجية اإلرىاب والحفاظ العموينورالدين  -

 

https://www.eremnews.com/news/world/487977
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الذين يشعرون باالغتراب والتيميش والالمساوة، واعتبرت كمتنفس ليم عن فشل الدولة في دمجيم اجتماعيا واقتصاديا ومع عدم 
ومن دنيا والمتوسطة، صادية زادت نسبة التطرف لدى الطبقتين القدرة الحكومة عمى التعامل مع المطالب االجتماعية واالقت

المالحظ أن معظم المنظمين إلى الحركات الجيادية المتطرفة ىم من طبقة الشباب المتعممين والمينيين، فأحد منفذي ىجوم 
ثورة، إال  أن يا مازالت متحف باردو يقطن بمنطقة القصرين التي كانت من أىم المناطق المسيمة في إحداث التغيير خالل ال

كان طالب ماجيستر من منطقة سميانة وينتمي إلى أسرة من الطبقة  2015يونيو 26تعاني من التيميش، أم ا منفذ ىجوم 
 الدنيا. 

فالتطرف واإلرىاب في تونس ال يرتبط بتوجو ديني بقدر ما يستفيد ويتغذى عمى التغيرات السمبية التي تمس حياة التونسيون 
 ئة الشباب منيم لذلك الشباب التونسي يعيش أزمة عميقة تتميز بـخاصة ف

 أزمة اقتصادية اجتماعية: عدم يقين أو بصيص أمل في المستقبل؛ 

 البحث العميق عن معنى في مجتمع يعيش استقطاب حاد؛

وخطر اإلرىاب والحركات الجيادية يكمن في القدرة عمى استقطاب الشباب، حيث أظيرت عممية مسح لمنطقتي سيدي بوزيد 
بالمائة من الشباب المتخرجين  62والقصرين أن  الظواىر االجتماعية والديموغرافية كانت عامال وراء االنتفاضة التي أسيم فييا 

قتصادي سيؤول لألسوأ خاصة في ظل تفاقم معدل البطالة والفقر والفساد والجريمة في حديثا، حيث أن وضعيم االجتماعي واال
 بعدىا االجتماعي بشكل خاص .

بالمائة إلى  11حيث تحولت النسبة من  2000فقد ازداد عدد خريجي الجامعات الباحثين عن عمل بنسبة معتبرة منذ عام ،
بالمئة، فيناك 89في تونس التي لم يصل مستواىا التعميمي المرحمة الثانوية  وتقدر الفئة العاممة 2013بالمائة في عام  33,2

 60ألف شخص لمتنافس عمى  140فجوة في مخرجات النظام التعميمي وفرص سوق العمل، حيث يدخل سوق العمل حوالي 
واإلرىاب تتمثل ىذه المفارقات ألف وظيفة، ما يطرح بدوره العديد من المفارقات التي تستغل كثغرات لمحركات المتطرفة  65أو 

 في :  

 الحاصمون عمى مؤىالت جامعية أكثر عرضة لمبطالة؛

 العمل في وظائف ال تميق بمؤىل جامعي ؛

 عدم القدرة عمى تسمق السمم االجتماعي وكنتيجة تنكمش الطبقة الوسطى وتتراجع وتتغذى التوترات االجتماعية . 

 46بالمائة من الشباب وضعيم لم يتغير خاصة الذين يعيشون في الضواحي، و  90وفي مرحمة تونس ما بعد الثورة فإن 
بالمائة منيم وضعيم  تحول إلى األسوأ، لذلك فقد وجد الكثير من الشباب التونسي نفسو ميمشا بسبب البطالة وانعدام األمن، 
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نتصف الثمانيات من القرن الماضي مرورا بتنفيذ إصالحات الخصخصة في بدءا من البرنامج اإلصالحي الييكمي في م
 1ىوية احتجاجية ليم.  ، لذلك اعتبرت السمفية الجيادية والحركات اإلرىابية2011التسعينيات، وانتياءا بفشل وعود الثورة عام 

الجوار ودول اإلقميم، مم ا يؤدي إلى انتقال وتكمن خطورة الحركات اإلرىابية في تونس في الجغرافيا السياسية المفتوحة مع دول 
التيديدات األمنية، فقد أوردت وزارة الداخمية التونسية معمومات تفيد بأن منفذي عممية تفجير باردو قد تمقوا تدريبات في أحد 

ك عن خطر تدفق المعسكرات في ليبيا، لذلك تحولت ليبيا إلى قاعدة خمفية الستقطاب الجياديين التونسيين وتدريبيم، ناىي
اإلرىابية في ظل  األسمحة والجياديين من دول الجوار ذات البيئة األمنية المتأزمة، وىو ما قد يحول تونس إلى معقل لمتنظيمات

 2.الجياد المعولم

سي وبين كما أخذ االنفالت األمني الذي ىو عبارة عن عالقة آلية بين الظواىر االجتماعية السمبية التي يعيشيا المجتمع التون
 العنف العديد من المظاىر األخرى عمى غرار :

 تيريب األسمحة عمى حدود في ظل جوار إقميمي منفمت أمنيا ؛

 ترويج المخدرات؛

 السطو المسمح عمى الممتمكات الخاصة والعامة ؛

 زيادة نسبة االغتياالت؛

 3.الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية 

 :الجرائم اإللكترونية

أكثر من عقد من الزمن دخمت تونس في مجال النشاط اإللكتروني، مع انتشار تأثير مواقع التواصل االجتماعي  فقد منذ  
النظام سيطرتو عمى ىذا النشاط أثناء الثورة وما بعد الثورة ، وعمى الرغم من التعتيم اإلعالمي إال أن تأثير النشاط اإللكتروني 

 كان واضحا عمى الوضع في تونس 

                                                           

1
 . 2015،في تونس، مركز كارنيجي لمشرق األوسطسوق الجياد:التطرفجورج فيمي و حمزة المؤدب ، -

2
 . 2015لمشرق األوسط،  ، مركز كارنيغي، اإلرىاب في تونس بين ىشاشة الوضع الداخمي وتعقيدات الوضع اإلقميميحمزة المؤدب  -

3
 .2013-03-27،جريدة األيام، عن ظاىرة اإلرىاب في تونسمحمد باغي ، -
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تم توقيف خمسة أشخاص  في محافظة قبمي في جنوب الشرق التونسي بتيمة مبايعة تنظيم إرىابي عمى  2015عام  وفي
ا يفتح المجال لمتساؤل حول  شبكة االنترنت، كما تم إيقاف ستة أفرا د من مجموعة "الفالقة" بتيمة قرصنة مواقع حكومية، مم 

ء الحرب الفعمية، وىذا راجع لغياب إطار قانوني محدد لعممية النشر إمكانية أن تعيش تونس حرب الكترونية بعد انتيا
االلكتروني حيث تشوبو الفوضى مما تجعمو يعيش نوع من االنفالت األمني وغياب القدرة عمى الرقابة، باإلضافة إلى ما يعرف 

ية بين القراصنة ولعل أبرز بحروب "الياكرز" حيث ىي نوع جديد من الحروب تدور في العالم االفتراضي وىي حروب داخم
 1مثال ىو الحرب بين "الفالقة" ومجموعة "أنونيموس".

إن  الظواىر االجتماعية في تونس ما بعد الثورة تحولت إلى تيديدات أمنية عرقمت من أداء حزب النيضة، كونو الحزب الحاكم 
والالمساواة والفساد وغيرىا أدت في ذات الوقت  إلى خمق لفترة ما بعد الثورة، ولممرحمة االنتقالية في تونس، فالبطالة والفقر، 

واستفحال الحركات الجيادية والظاىرة اإلرىابية، فقد سيل الوضع االجتماعي اليش االنخراط في ىذه الجماعات وحتى اإلسيام 
والمثقفين والنخبة  في تشكيميا، وما زاد الوضع خطورة ىو أن   الشباب المتخرج من الجامعات وأصحاب الشيادات العميا،

 الفكرية ىم من كانوا العناصر الفاعمة في مختمف األنشطة اإلرىابية المتطرفة التي تم  تنفيذىا في األراضي التونسية.

فاالحتقان االجتماعي في المجتمع التونسي زادت حدتو عن فترة الثورة، كون الطموحات خاصة الشبابية تحطمت، نظرا لعدم 
، لم تكن عمى قدر توقعات المجتمع التونسي، -حزب النيضة–ستراتيجيات التي انتيجتيا الحكومة التونسية قدرة السياسات واال

الذي قام بالثورة من أجل تحسين الوضع القائم، إال  أن و استفاق عمى وضع تشوبو العديد من الظواىر االجتماعية المستفحمة 
، وال استقرار وتوتر، طاغي عمى الواقع، بمعنى آخر الثورة التي قام بيا والتي زادت عم ا كانت عميو، إلى جانب انفالت أمني

الشعب التونسي، والتضحيات التي قدميا، لم تؤتي أكميا، والحزب الذي انتخبو من أجل التخمص من تبعات الدكتاتورية 
نم ا وجد نفسو في بيئة أمنية منفتحة عمى مختمف التيدي دات اإلقميمية، التي غزت الحدود السابقة، لم يحقق آمال الشعب، وا 

 التونسية، إلى جانب التيديدات األمنية الوطنية. 

ولع ل عدم قدرة حزب النيضة عمى التعامل الفعال مع الوضع األمني غير المستقر في المجتمع التونسي، واالستجابة الفعمية 
والعراقيل، التي حالت دون قدرتو عمى تنفيذ لطموحات المجتمع التونسي خاصة فئة الشباب، راجع لمجموعة من التحديات 

سياساتو واستراتيجياتو بالشكل الذي يضمن لو معالجة الوضع االجتماعي التونسي، والذي من خالل يحقق مستوى معتبر من 
من األمن والتنمية، فقد كان من الصعوبة بمكان عمى حزب النيضة التحرك بمطمق الحرية، كما أن  المرحمة االنتقالية ىي 

 أصعب المراحل لبناء أي دولة.

 ثالثا: حزب النيضة في تونس ما بعد الثورة والوضع األمني: العراقيل وسبل التعامل
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إلى جانب الوضع األمني غير المستقر، وما انجر عنو من تيديدات أمنية زعزعت استقرار المجتمع التونسي، وأطالت  
زب النيضة  لم يستطع التعامل مع ىذا الوضع، حيث لم يتسنى لمحزب من أمد األزمة التي مست مختمف مناحي الحياة، ح

إعادة ىيكمة وتعزيز اآلليات المناسبة لمتعامل مع مختمف التيديدات، وىذا راجع لسرعة المرحمة االنتقالية، فبدال من الحفاظ 
المراقبة التي ينتيجيا الحزب من  وتعتبر عقمية الك نوع من االستعجال في التعامل، عمى خطة عمل عالية التنظيم، كان ىن

أىم العراقيل التي واجيتو، والتي ترتبط إلى حد كبير بالميل إلى انتياج األسموب الدفاعي، ولعب دور الضحية، وىذا راجع 
 لمخمفية التاريخية التي نرصد من خالليا مختمف أنواع القير التي تعرض ليا الحزب منذ ظيوره إلى غاية وصولو لمسمطة.

ا تعرض الحزب النتقادات وسائل اإلعالم وأحزاب المعارضة، والعديد من الفواعل غير الرسمية، فقد القى الحزب كم 
صعوبة كبيرة في التواصل بشفافية مع الفاعمين السياسيين والمجتمع المدني التونسي، وىذا راجع لمسياق التاريخي والنظام 

بكبح حرية التعبير والمعارضة وفقا لألطر الديمقراطية، حتى يجعل من نفسو السياسي الذي حكم الدولة التونسية، حيث اتسم 
بمنأى عن المراقبة والمساءلة ، والعمل بشفافية، مم ا خمق عجزا لدى الحزب في بناء جسور الثقة من أجل إيصال رسائمو 

آلليات المسطرة ضمن الدستور لمشعب التونسي، وفي ذات الوقت، ممارسة الشعب التونسي لحق المساءلة والرقابة وفق ا
التونسي وضمن معايير محددة ومنظمة، كما القى الحزب صعوبة في ترجمة االنتقادات والمالحظات الشعبية  ضمن جيوده 
واستراتيجياتو، وفي خضم ىذا الوضع وجد الحزب نفسو أمام عقمية المراقبة ذات األسس الدفاعية مع الفاعمين غير الرسميين، 

 اإلعالم واالتصال،  واعتبارىا تعتمد أسموب الصحافة الصفراء المشيورة باليجومية. وخاصة وسائل

، "الصحافيين مازالوا غير قادرين عمى ترجمة الحريات المكتسبة إلى ممارسات 2012عبرت فاطمة العيساوي في تقرير لعام  
شكمت عائق فعمي لحزب النيضة ، التي حالت دون إعالمية مينية"، فأخالقيات الصحافة وقوانين وسائل اإلعالم غير المطورة 

إسيام فعمي لو في التعامل مع الوضع  االجتماعي واالقتصادي والسياسي، الذي يؤثر بشكل كبير عمى الوضع األمني، كما أن  
ب، مم ا سموك الحركة الدفاعي، شكل تحديا، في مراحل صياغة الدستور، وىذا راجع لألعمال القمعية، التي تعرض ليا الحز 

 يعجل من الحركة في موضع الضحية، الذي إذا ما اتيحيت لو الفرصة يمجأ العتماد الدفاع الدائم.

لى غاية توليو  زمام الحكم توترات عميقة بين تفكيره الذي يميل إلى النيج   كما شيد حزب النيضة منذ قيامو ، وا 
ة إقميميا، التي تقوم عمى الحزم في التعامل مع المسائل ذات األولوية االستراتيجي والقيادة السياسية الوطنية، والشبكية المترابط

المحمية، وأقل مرونة مع مسائل المبدأ، كما القت الحركة معارضة داخمية في مسألة توجييا نحو تسوية عالقاتيا مع أعضاء 
 1في الحكم السابق.
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عمني، وانتقالو من المعارضة إلى المشاركة، فالحزب واجو عراقيل ارتبطت بتوحيو من العمل السري إلى العمل ال 
وأيضا تحديات موضوعية ارتبطت بتداعيات المشيد السياسي غير المستقر، كالتنازع عمى طبيعة النظام، وصالحيات المجمس 

ة التأسيسي، وسياسات ائتالف حكومة الترويكا، ومجابية قوى الثورة المضادة، إلى جانب تحديات البيئة األمنية الداخمي
 1والخارجية .

وقد ظيرت مجموعة من التناقضات التي تحولت إلى صراعات بين أحزاب االئتالف ، وىذا راجع لتفرد حزب النيضة بمجموعة 
من القرارات عمى غرار تسميم  رئيس وزراء ليبيا األسبق إلى السمطات الميبية، دون الرجوع إلى رئيس الدولة، والقيام ببعض 

، مم ا أدى إلى اتيام الحزب بالتعصب وعدم تقديم التنازالت الالزمة في مواقف تيم كل األطراف، وىو ما التعيينات بشكل منفرد
اعتبر محاولة لمييمنة من خالل استغالل نتائج االنتخابات والسيطرة عمى الوزارات السيادية، واستمرت المعارضة في الضغط 

 عمى حزب النيضة، إلى غاية تخمييا عن ىذه الوزارات.

وحاولت بعض الجماعات واألفراد عرفت ب" قوى الثورة المضادة" تعطيل مسيرة الثورة التونسية، من خالل تعطيل  
مسيرة أداء الحزب، وضرب كل منجزاتو عرض الحائط، وتتمثل ىذه الجماعات في مجموعة من البيروقراطيين، وأتباع حزب 

ا أمام مسيرة اإلصالح، وتمكن أعضاء قوى الثورة المضادة من القيام التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حيث شكموا عائق
 2بانقالب ىادئ سمح ليم بالتدخل وتوجيو مرحمة التحول الديمقراطي في تونس.

وتأسست عقب انتياء الثورة"الروابط الوطنية لحماية الثورة" التي سعت لحماية الممتمكات العامة والخاصة، مع الحفاظ عمى 
ظل غياب المؤسسة األمنية، وحصمت عمى الترخيص القانوني، وتوزعت في العديد من المحافظات، وقد  المؤسسات في

اعتبرت المعارضة أن  الروابط الوطنية لحماية الثورة ىي مميشيات تابعة لحزب النيضة، بينما اعترض الحزب عمى ذلك وتم  
ار من المحكمة اإلبتدائية، نظرا لالنتياكات واالعتداءات التي اعتباره مبالغات إعالمية، ثم  تم  حل ىذه الروابط بموجب قر 

ارتكبتيا، مم ا دفع بمجموعة من المنظمات الحقوقية واألحزاب السياسية أن تطمق عمييا اسم الميميشيات اإلرىابية، وقد حاول 
بالحذر الشديد والتروي ، وكرد فعل الحزب في ىذه الفترة حماية عممية االنتقال الديمقراطي وتعزيزىا، لذلك اتسمت ردة فعمو 

عمى قرار المحكمة االبتدائية بحل الروابط الوطنية لحماية الثورة، أكد حزب حركة النيضة عمى خضوع الجميع لمقانون، لضمان 
 المساواة لجميع المواطنين التونسيين أمام القضاء، لكن في نفس السياق أبدى الحزب تخوفو من أن يتحول ىذا القرار إلى

 3.سابقة، تحول دون امتالك الحق في تكوين الجمعيات
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لى جانب التحديات الداخمية، سواء المرتبطة بالبعد الذاتي لمحزب أو تمك المتعمقة بوسائل اإلعالم، أو ذات البعد السياسي،  وا 
من أجل تحقيق فإن  حزب النيضة واجو أيضا مجموعة من التحديات والصعوبات الخارجية التي أثرت عمى أداء الحزب، 

 مستوى مقبول من األمن، والذي بدوره يسيم في استقرار الوضع األمني.

لقد القى الحزب مجموعة من التحديات الخارجية، التي فرضتيا القوى الغربية والبيئة اإلقميمية لممنطقة العربية، والتي تتطمب  
ة، إلى جانب ضعف الممارسة السياسية لمحركات اإلسالمية، استجابة نوعية، كونيا وثيقة االرتباط بالعديد من القضايا العالق

ونقص الخبرة في األداء، ولع ل أىم ىذه القضايا ىو العالقة مع الكيان الصييوني، والعالقة مع الدول اإلسالمية التي تسعى 
ية، والييمنة األوروبية، وكذا لخمق نفوذ إقميمي ليا في المنطقة العربية، عمى غرار إيران وتركيا، إضافة إلى النزاعات الحدود

رساء سبل تواجدىا في تونس خصوصا وفي  األمريكية، وسعييا لخمق قيادات موالية ليا في النظام التونسي لما بعد الثورة، وا 
المنطقة العربية عموما،  كما واجو حزب حركة النيضة صعوبات في إعادة رسم العالقة مع العديد من الفواعل ما فوق دوالتية 

 1والمنظمات الحكومية بمختمف أنواعيا، وكذا مع جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة اإلفريقية، وىيئة األمم المتحدة.، 

إن  ىذه التحديات بمختمف أنواعيا شكمت عائقا كبيرا أمام حزب النيضة، وحالت دون استكمال مسيرتو اإلصالحية في المرحمة 
ات مم ا أوجد الحزب في حالة حرجة، يتوجب عميو فييا التعامل معيا بمنظور كالني االنتقالية، حيث تكاثفت ىذه التحدي

وتجزيئي في نفس الوقت، من خالل ضرورة عمل الحمف عمى  الحفاظ عمى ىيكمتو التنظيمية القوية التي أىمتو لموصول إلى 
نب التركيز عمى السياسية الخارجية، فالتغير الحكم، وكذلك التعامل مع مختمف القضايا والظواىر االجتماعية العالقة، إلى جا

الجذري لمنظام التونسي، أوجده في بيئة تدفعو لرسم نوع جديد من العالقات مع فواعل متمايزة، تختمف عن تمك التي أوجدت ليا 
جتمع والنظام قدما عمى األراضي التونسي، بطرق تحول دون االرتقاء بالدولة التونسية إلى مصاف الدول ذات المكانة في الم

 الدوليين.

وفي خضم ىذه العراقيل سواء داخل الحركة، أو من المحيط المحمي، أو من المحيط الخارجي، حاول حزب النيضة التعامل مع 
 الوضع من خالل مجموعة من اآلليات،التي ارتبطت بطبيعة العراقيل.

خطي التحديات التي طرحتيا األطراف لتجاوز الحزب المسألة الخالفية حول الشريعة اإلسالمية، ومن أجل ت 
المعارضة، خاصة وأن  فترة حكم الحزب ىي فترة انتقالية، مم ا يجعل منيا فترة حرجة تطرح العديد من الصعوبات إليجاد السبل 

نو نيج المناسبة لمتعامل معيا، قام الحزب باإلعالن عن عدم إدراج كممة شريعة في الدستور، واعتبر ىذا القرار براغماتيا كو 
طويل األمد وتدريجي لتعامل الحزب مع الوضع األمني الالمستقر في تونس ما بعد الثورة، خاصة وأن و وثيق االرتباط بباقي 

جوانب استقرار المجتمع التونسي، وبذلك تجاوز الحزب ضغوطات المعارضة السياسية العممانية ومختمف الفواعل غير 
 ات المجتمع التونسي، الذي يشوبو واقع أزموي.الرسمية، وتمكن من االستجابة لمتطمب
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كما أن و ومن بين آليات تجاوز حزب النيضة لمختمف العراقيل، دعا إلى إقامة نظام برلماني، كونو النظام الذي  
عطاء كل األصوات  يضمن الحريات العامة والحقوق، ويكبح جماح التسمط والديكتاتورية، والميل نحو السمطوية الرئاسية، وا 

الفرصة لمتعبير، وقد عبر العديد من أعضاء الحزب عن الحاجة إلى االبتعاد عن النموذج القديم لمحكم بشكل مطمق، إال  أن و 
في نياية المطاف تنازل الحزب عن ضرورة إرساء النظام البرلماني، وتم  النص عمى إقامة نظام يجمع مابين النموذج البرلماني 

 ا أضعف الموقف التفاوضي لمحزب.والرئاسي ضمن الدستور، وىو م

وحاول الحزب أن يتوجو نحو التدرج والبراغماتية والتسوية، عمى الرغم من بعض قيادتو السياسية التي بقيت متمسكة إلى حد 
كبير بالمبادئ اإلسالمية، كون الحزب مؤسسة قوية ومتماسكة مقارنة مع التيارات اإلسالمية في تونس، لكن ىذا التحول أوجد 

راعات داخمية، عمى غرار الصراع حول األىداف السياسية الوطنية، واستراتيجيات الحمف لمتعامل مع الواقع التونسي، كما ص
 1كان ىنالك اختالف حاد حول األىداف المحمية قصيرة المدى، ألن يا تمس بالمبادئ األساسية لمحزب.

ممو مع مدنية الدولة واليوية المجتمعية، فقد أكد رئيس الحزب من بين آليات الحزب أيضا لمتعامل مع الوضع في تونس ىو تعا
راشد الغنوشي، أن  األولوية إلقامة نظام ديمقراطي يكفل الحريات ، مع التأكيد عمى أن  الدولة التونسية لم تنفصل عن الدين 

اإلسالم دينيا، والعربية لغتيا، اإلسالمي، وتم  النص عمى ذلك في الدستور التونسي " تونس دولة حرة مستقمة، ذات سيادة، 
يجاد السبل الالزمة لمواجيتيا، وبذلك  والجميورية نظاميا"و ما ىذا إال  تعبير عن إجادة في قراءة التحديات الداخمية والخارجية وا 

ة لم تعرقل مسألة الشريعة حزب النيضة من القراءة الفاحصة لموضع األمني التونسي، خاصة وأن  الحزب حكم ضمن مرحم
 االنتقال الديمقراطي.

وعمل الحزب عمى لضمان الحريات العامة والخاصة،  التدوال السممي عمى السمطة وضمان التعددية الحزبية، والدعوة إلى 
النظام البرلماني كونو مصدر قوة لمفواعل غير رسمية لممشاركة الفعمية في عممية صنع القرار، وقد قدم الحمف العديد من 

 أجل تجنب حدوث أي أزمة في النظام.التنازالت، من 

أم ا فيما يخص مكانة المرأة، فقد أكد الحزب عمى ضرورة تفعيل دور المرأة وحماية حقوقيا وتطويرىا عمى الصعيدين الثقافي 
 واالجتماعي وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركتيا في المجال االقتصادي ومناىضة العنف والتيميش المسمط عمييا.

الحزب بتجريم انتياك المقدسات، وقام بإدراج ذلك في الدستور التونسي، وأوضح الحزب ضرورة احترام المقدسات  وقد قام
اإلسالمية واعتبر المساس بحرمتيا وانتياكيا جريمة يعاقب عمييا القانون،إال  أن  الحزب القى معارضة كبيرة في ىذا الموضوع، 

 عديد من الييئات المحمية والدولية.واعتبر ذلك كبح لحرية التعبير من قبل ال
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دعا الحزب أيضا لفتح المجال أمام المشاركة السياسية وتفعيل أدوار الفواعل المعنية لإلسيام في الحياة السياسية وعممية صنع 
 1القرار، واعتبرت أن  المنافسة والمشاركة وفق األسس الديمقراطية حق لكل مواطن وىيئة تونسية.

من خالل ما تم  طرحو، يظير أن  الحمف سطر العديد من اآلليات التي تمكنو من التعامل مع مرحمة ما بعد الثورة بطريقة 
تضمن االستجابة لطموحات الشعب التونسي، حيث تجاوز عن المسائل الخالفية والتي قد تخمق تأزما في النظام السياسي أو 

تية في ذات الوقت، إلى جانب تكريسو لمعديد من مظاىر الديمقراطية التي كانت غائبة داخل الحمف بنوع من التدرجية والبراغما
في نظام الحكم السابق، وىذا محاولة منو إلثبات وعوده التي قدميا لشعبو، وعمى الرغم  من تعرضو لمنقد الشديد من طرف ما 

آرائيا، إال  أن و في أحيان كثيرة ابتعد عن االستجابة  عرف بالصحافة الصفراء، كونيا ال تتمتع بالميارات الالزمة لمتعبير عن
الدفاعية ليا، لكن في أحيان أخرى عجز عن احتوائيا وىذا راجع لعقمية المراقب المترسخة في عقيدة الحزب، لكنو فتح المجال 

، وغيرىا من الجيود التي بذليا، الواسع لمتعبير عن اآلراء وتقديم االنتقادات، ولجأ إلى تكييف إيديولوجيتو ضمن حكومة الترويكا
 من أجل تحقيق مستوى مقبول من األمن لمنيوض بتونس ما بعد الثورة.

ولكنو القى العديد من االنتقادات، والبعض منيا كان من بين أىم العوامل التي أدت إلى خروجو من الحكم، وفي أحيان أخرى  
حققت نجاحا نسبيا، وميدت الطريق لمن اتى بعدىا لمعمل عمى  تسببت في السخط الشعبي منو، لكنو يبقى تجربة إسالمية

 إرساء وضع أمني مستقر، وفتح المجال لمعالجة مختمف الظواىر االجتماعية.

 رابعا:منظار نقدي ألداء حزب حركة النيضة في تونس ما بعد الثورة

بعاده صعب جدا، فالدولة التونسية أثناء فترة حكم حزب النيضة في تونس ما بعد الثورة كان الوضع األمني بكل أ 
عاشت مرحمة انتقالية، سعى الحزب خالليا إلرساء أسس صمبة من أجل إقامة جميورية ديمقراطية متجاوزة لترسبات النظام 
الدكتاتوري السابق، الذي تم ت اإلطاحة بو، لكن ىذه الجيود التي بذليا الحمف من أجل تجاوز العراقيل الداخمية والخارجية، 

يجاد مستوى معتبر من األمن وبث االستقرار في المجتمع التونسي القت العديد من االنتقادات التي وجيت ألدائيا كحزب و  ا 
 مجسد لمتيار اإلسالمي، وتتمثل أىم النقاط التي انتقد فييا في:

 نقص الخبرة:

خي ذو الطابع القيري الذي حسب العديد من المحممين، حزب النيضة لم يكن مستعدا لمحكم، نظرا لممسار التاري 
تعرض لو الحزب عمى يد النظام السابق، وسعيو المستمر لمحفاظ عمى بقائو، في ظل بيئة كبحتو من التجسيد الفعمي ألىدافو 
عادة بعض من األعضاء الذين تم  نفييم، مع إعطائيم  عمى أرض الواقع، فقد كانت أقصى مطالبو إطالق سراح مساجينو، وا 

زالة القيود المفروضة، ىذا ال يعني أن  الحزب لم يطمح لتولي زمام الحكم، الفرصة لمعمل  وتطبيق أجندتو بنوع من الحرية ، وا 
 لكنو كان  يعمل وسط ظروف لم تسمح لو بوضع األسس الالزمة لتولي الحكم، إذا ما أتيحت الفرصة لمقيام بذلك.
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 الترويكا:

التي انتقد فييا حزب حركة النيضة،  حيث تحالف حزب حركة النيضة أيضا يعتبر ائتالف الترويكا، من أىم النقاط  
مع حزبين عممانيين، مم ا قمص من ىامش حريتو، في إدارة الحكم وصنع القرار وفقا إليديولوجياتو، ومبادئو وتوجياتو،  ومع 

االنسجام مع حزبي االئتالف، مم ا مرور مدة زمنية من التحالف وجد الحزب نفسو أمام أزمة فعمية، كانت نتاج عدم القدرة عمى 
 أوجد العديد من الثغرات التي أضعفت سياسة الحزب في التعامل مع الوضع القائم.

 المشكالت المعقدة والخبرة المحدودة:

خمفت حكومة بن عمي العديد من المشاكل والتحديات الصعبة والمعقدة التي اكتسبت طابعا أمنيا، اثر بشكل مباشر عمى 
مني في تونس، نظرا لمواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي والمجتمعي المتوتر واليش، والذي من الصعوبة بمكان الوضع األ

أن يمتمك الحزب القدرة عمى التعامل معو واالرتقاء بو إلى مستوى االستقرار من خالل تحقيق مستوى معتبر من األمن في مدة 
 وجيزة.

 ضعف الفكر االقتصادي:

نيضة أثناء مساره التاريخي إلى غاية تسممو زمام السمطة بتونس بالقضايا العقائدية والتربوي، وىو ما أظيره انشغل حزب ال
الحزب من خالل مختمف سياساتو واستراتيجياتو المنتيجة خالل فترة الحكم، فقد كان الفكر االقتصادي شبو مغيب في أجندة 

الكالسيكية أثناء فترة الحكم، ولكن ركزت جل الجيود من أجل الحفاظ عمى  الحزب، عمى الرغم من تجاوزه لممنظومة اإلخوانية
البقاء من خالل االىتمام بالجانب السياسي والتنظيمي، ولم يسعى الحزب إليجاد حمول لممشاكل االقتصادية بالشكل الالزم، 

ومة، إال  أن يا لم تتح ليا الفرصة بالرغم من وجود كوادر عميا متخصصة في المجال االقتصادي داخل تركيبة الحزب والحك
لتطبيق قدراتيا عمى أرض الواقع، مم ا أدى بالحكومة إلى المجوء إلى التداين الخارجي من أجل تغطية العجز في الميزانية، 

خاصة  واتخاذ العديد من اإلجراءات التي أدت إلى زيادة األسعار وارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع مستوى االحتقان االجتماعي،
 في المناطق الفقيرة، التي انطمقت منيا التظاىرات المناىضة لنظام بن عمي، والتي كانت تعيش تحت مستوى خط الفقر. 

 االستقطاب اإليديولوجي وتعدد جبهات الصراع:

إال   عمى الرغم من التحالف الذي أقامو حزب النيضة مع التيار العمماني من أجل تجاوز منطق الصراع اإليديولوجي، 
أن  الصراع من أجل السمطة والرغبة في السيطرة من طرف الحزبين العممانيين في حكومة الترويكا ، سرعان ما أصبح المناخ 
الجديد الذي ساد العالقة بين الطرفين، وىيمنت عمى المرحمة االنتقالية بقيادة حركة النيضة أـزمة ثقة، وبدأ الحديث عن قوى 

اإلعالم وقوى أقصى اليسار، والنقابات، والجمعيات،  ومختمف الفواعل غير الرسمية، مم ا أدى إلى  الثورة المضادة من وسائل
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االضطراب وعدم االستقرار السياسي واالجتماعي، وتأزم  الوضع األمني أكثر، خاصة في ظل ارتفاع مستوى القمق واالحتقان 
 1حول المستقبل السياسي واألمني لمدولة التونسية.  والضغط لدى عموم الشغب التونسي، مع غياب خارطة طريق واضحة

لقد اعتبرت ىذه االنتقادات من أىم العوامل التي أدت إلى فشل الحزب في التعامل مع العديد من القضايا العالقة،  
لقرار واالرتقاء بالمستوى األمني نحو األفضل، فنقص خبرة الحزب  أدت إلى عجزه عن التكيف مع البيئة الحرجة لصنع ا

المناسب في الوقت المناسب، كما أن  منطمقاتو في اتخاذ القرارات والسياسات الالزمة غمب عمييا الطابع التنظيمي، وليس 
 الطابع التفاعمي من الوضع األزموي التونسي.

كما غاب عن سياسات واستراتيجيات الحزب خارطة طريق واضحة لمتعامل مع مختمف القطاعات االجتماعي  
واالقتصادي والسياسي، واألمني، فغياب الرؤية الواضحة وىذا راجع لنقص الخبرة،  جعل من الحزب كتيار إسالمي يرتقب منو 

ا أن  الحزب وفي ظل االنييار االقتصادي الذي عاشتو النجاح وخمق مستوى معتبر من األمن في وضع حساس لمغاية، كم
تونس أثناء الثورة وبعد الثورة ، لم يتمكن من وضع إستراتيجية اقتصادية متكاممة تحول دون وقوعو في فخ التداين الخارجي، 

ؤدي بو إلى تبعية سياسية، والخضوع لمتبعية االقتصادية الغربية، مم ا يحيمو إلى التقيد بالعديد من شروط المديونية، وىو ما ي
بمعنى آخر يدخل النظام التونسي بقيادة حزب إسالمي إلى دائرة مفرغة، ال تختمف عن تمك التي عانى منيا الشعب التونسي 

 خالل فترة الحكم السابق.

لم يتمكن من  يالحظ أن  األىداف التي وضعيا الحمف، كما تم ت اإلشارة إلى ذلك عند التطرق إلى المراحل التطورية لو،و 
تحقيقيا عمى أرض الواقع، وظيرت بنوع من المثالية، مم ا يجعل من الصعوبة بمكان تحقيقيا أثناء مرحمة حساسة كمرحمة 

 االنتقال الديمقراطي.

 خاتمة:ال

من خالل ما تم  طرحو في ىذه الدراسة، فإن  الوضع األمني في تونس ما بعد الثورة شيد تأزما حاد، تسببت فيو العديد من 
الظواىر االجتماعية التي اعتبرت إلى حد كبير مخمفات نظام الحكم الدكتاتوري السابق، إلى جانب البيئة األمنية اإلقميمية 

لة التونسية كوحدة جغرافية، فالبطالة والفساد واإلجرام .... رسمت مالمح المجتمع التونسي، في الالمستقرة التي تتواجد بيا الدو 
مرحمة ما بعد الثورة، وانجر عنيا ظاىرة اإلرىاب والجماعات الجيادية المتطرفة، التي أوجدت لنفسيا مالذا آمنا في المجتمع 

عات، وقد وجد حزب النيضة كحزب حاكم وكنموذج لمتيار اإلسالمي التونسي خاصة فئة الشباب المثقفين والمتخرجين من الجام
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نفسو أمام فسيفساء من التحديات والمشاكل، التي خمقت وضعا أمنيا متأزما، واحتقانا اجتماعيا يصعب التنبؤ بردة فعمو، وقد تم  
 يا، وتتمثل ىذه االستنتاجات في :التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات، التي تمكن من اإلجابة عن اإلشكالية التي تم  طرح

اعتبر حزب النيضة نموذجا عن التيار اإلسالمي، وعن اإلسالم السياسي الذي يمكن اعتماده في نظام الحكم في تونس ما بعد 
الثورة، والذي قد يستجيب لطموحات الشعب التونسي الذي رسم العديد من اآلمال، وقام بالثورة وقدم العديد من التضحيات من 

 أجل ضمان مستوى وأسموب حياة أفضل.

طرح حزب النيضة مجموعة من األىداف التي تيتح لو فرصة الوصول لمحكم تحقيقيا، واعتبرت أىداف طموحة تماشت 
وتكيفت من طموحات الشعب التونسي، لكن سرعان ما بدأ الحزب في تقديم التنازالت التي حالت دون التطبيق الفعمي ليذه 

 خيب أمل الشعب التونسي فيو.األىداف، وىو ما 

إن  الظواىر االجتماعية المتجذرة في المجتمع التونسي أودت إلى االحتقان االجتماعي من جية، وأسيمت في خمق العديد من 
التيديدات األمنية التي وضعت حزب النيضة أمام اختبار المصداقية في األداء والتعامل معيا، والنيوض بتونس إلى مصاف 

المكانة إقميميا، وحتى دوليا، إال  أن  ىذا االختبار وضع الحزب في وضع حرج، تسبب في سخط شعبي كبير، وأزمة  الدول ذات
 ثقة ما بين النظام وما بين الشعب.

حاول حزب النيضة تجاوز العراقيل الداخمية والخارجية التي واجيتو من خالل مجموعة من اآلليات التي ظيرت في شكل 
ومبادرات وقوانين، إال  أن و غمب عمى ىذه اآلليات الطابع التنظيمي المرتبط بالطبيعة التكوينية لمحزب، سياسات ومشاريع 

وافتقرت لمتفاعمية مع الواقع التونسي، الذي يسعى إلى إيجاد األمن وتحقيق مستوى معتبر من التنمية، التي تضمن لو أسموب 
 حياة يختمف عن سابقو.

حزب النيضة فشل في مساره اإلصالحي لمنيوض بالمجتمع التونسي، ضمن مرحمة جد حساسة  ال يمكن الجزم المطمق بأن  
ن ما حقق نجاحا نسبيا مقارنة بالوضع األمني الذي وصل أثناءه  لبناء أسس الدولة الديمقراطية في ظل ظروف صعبة لمغاية، وا 

جات االنتقاد من الصحافة الصفراء ومن المعارضة ومن لمحكم، ومقارنة أيضا بنقص خبرتو، وافتقاره لمدعم وتعرضو الدائم لمو 
لى الضغوطات الخارجية وسعيو إلرساء  األحزاب ذات التوجيات العممانية التي حاول احتواءىا من خالل ائتالف الترويكا، وا 

 أسس قوية لمسياسة الخارجية التونسية إقميميا ودوليا.

ن خالل إيجاد حمول لموضع االجتماعي ذو االرتباط الوثيق بالوضع إن  عدم قدرة الحزب عمى إرساء وضع أمني مستقر م
االقتصادي والسياسي، جعل مصداقيتو عمى المحك في الشارع التونسي، إال  أنو  يعتبر تجربة حققت نجاحا نسبيا يستند إليو  

ن لم تكن مكتممة، وىو ما يحقق دفعة لمختمف  كقاعدة ألنظمة الحكم الموالية، حيث أرسى ليا األرضية المناسبة ،حتى وا 
 التيارات اإلسالمية في الدول العربية لمسعي لموصول لتولي زمام الحكم. 
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 إدارة المرحمة االنتقالية بعد الثورات العربية بين األولويات و التحديات

Management of the transition after Arab revolutions between priorities and challenges 

 جوي سعيدة  -أ

 عبد الحق حسنى-أ 

 الجزائر - 3قسنطينة جامعة 

jouisaida@gmail.com  

 الممخص :

تعتبر الثورات العربية كما اصطمح عمييا من قبل مختمف السياسيين و الفاعمين و اإلعالميين و المحممين ىي الفتيل الذي 
أدى اشتعالو في سقوط العدد من األنظمة العربية في الوطن العربي خاصة ما عنتو ىذه الدول من انقسام و صراع داخمي 

لفساد السياسي و العناء االقتصادي و التيميش االجتماعي فيذه المرحمة االنتقالية ىي ىزة عنيفة زعزعت كيان نتيجة ا
األنظمة السياسية في المنطقة، كان جوىرىا ىو اإلطاحة باألنظمة القديمة و قيام أخرى جديدة تحرص عمى ضمان 

ت التي يتم رسميا و عمى ابرز التحديات التي يتم أخذىا بعين االستقرار فييا لكن ال بد من تسميط الضوء عمى أىم المحددا
 االعتبار في إدارة المرحمة االنتقالية  ما بعد الثورات العربية  .

 .محدداتيا ، تحدياتيا-3المرحمة االنتقالية ما بعد الثورات العربية: -2الثورات العربية، -1الكممات المفتاحية :

Summary: 
The Arab revolutions, as defined by the various politicians, actors, media analysts, are the 
fuse that triggered the fall of number of Arab systems in the Arab world especially what 
these countries meant by division and internal strife as a result of political corruption and 
economic hardship and marginalization Social, this transition is a violent jolt that has shaken 
the political systems of the region, the essence of which is the overthrow of old regimes and 
the creation of other new, keen to ensure stability, but highlight the most important 
determinants that are drawn and the most significant challenges to be taken into account in 
the post-Arab Revolution administration. 
Keywords: 1. Arab revolutions, 2. Transition Beyond Arab Revolutions: 3. Their 
determinants, challenges. 
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 مقدمة :

شيدت المنطقة العربية منعطف سـياسي خطـير بات يعـرف بالربيع العـربي ، وىو مصطمح أطمق عمى األحداث التي 
أطحـت بحكم زين العابدين بن عمـي في تونس ، وحسني مبارك في مصر ، والعقيد معمر القذافي في ليبيا ، وعمى عبد اهلل 

 صالح في اليمن .

كانت ىناك العديد من الدوافع الداخمية و الخارجية التي أدت إلى اشتعال ىذا الفتيل لكن ما يجب أخذه في عين و لقد 
الحسبان إننا أصبحنا في مرحمة انتقالية ال بد من إدارتيا و التخطيط ليا مع المراعاة أولويات ىذه المرحمة حتى تصل ىذه 

 الثورات إلى اليدف الذي شبت من اجمو.

ن أىمية الدراسة في أننا نحاول تسميط الضوء عمى أىم جوانب إدارة المرحمة االنتقالية ما بعد الثورات العربية و كيف تكمو 
يتم و ضع األولويات و التحديات سواء الداخمية منيا و الخارجية و ترتيبيا عمى حسب أىميتيا و تأثيرىا في سياق التحول 

. 

 اإلشكالية المطروحة :

 و تحديات إدارة المرحمة االنتقالية ما بعد الثورات العربية ؟ ما هي محددات

 الفرضية الرئيسية :

لنجاح المرحمة االنتقالية بعد الثورات العربية ال بد من تحديد األولويات و التحديات الداخمية و الخارجية  العتبارها من  
 الشروط األساسية في إدارة المرحمة و تحقيق ما هو مرجو منها .

 بما أن الدراسة ىي دراسة نظرية فان المنيج الغالب عمييا سيكون منيج وصفي تحميمي. هج الدراسة :من

 سيتم تقسيميا إلى تقسيم الدراسة :

 واقع الثورات العربية و محركاتيا المحور األول :

 محددات إدارة مرحمة ما بعد الثورات العربية  المحور الثاني:

 الداخمية و الخارجية في إدارة مرحمة ما بعد الثورات العربية .تحديات  الالمحور الثالث:

 المحور األول: واقع الثورات العربية و محركاتها:

 تعريف مصطمح الربيع العربي :-أوال

 تعريف مصطمح الربيع العربي ال بد من تعريف مصطمح الثورة . إلىقبل التطرق 

عممية تغيير سريع وجذري لمنظام السياسي ممايؤدى لإلطاحة بالنظام القديم والنخبة التابعة  أنياىناك من يعرفيا عمى 
ىل من الممكن أن “وتجدر اإلشارة ىنا انو البد من التفريق بين انييار النظام وانييارالدولة ، حيث يثور تساؤال ىام وىو ”.لو
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ىناك اتجاىين رئيسيين في األدبيات الخاصة بالثورات ، حيث يرى خاصة وان ” تؤدى الثورة إلى انييار النظام والدولة معا؟
االتجاه األول إن الثورة عممية تستيدف النظام السياسي دون أن تمس بالضرورة الدولة ذاتيا ، حيث من الممكن أن ينيار 

 1النظام السياسي دون أن تنيار الدولة ،كما أن انييار الدولة ليس مرتبطا بالضرورة بالثورة.
بينما يرى االتجاىالثانيأن فكرة انييار الدولة مرتبطة بالثورة ،فانييار الدولة القديمة ىو المرحمة األولى لمثورة ، والتي يتم 

خالليا تغيير النظام ككل ،وطرح أفكار جديدة حول الدولة ومؤسساتيا الرئيسية . أيأن فكرة الدولة ذاتيا وتعريفيا من الناحية 
مية تكون محط تغيير . وبالنظر إلى الوضع في مصر وتونس فأن الخط الفاصل بين النظام والدولة اإليديولوجية والقو 

 .2ضعيف جدا ، والزخم الثورييؤدى إلى بدء انييار الدولة ذاتيا

البمدان أطمق مصطمح الربيع العربي عمى الثورات العربية التي مثمت حركات احتجاجية سممية ضخمة انطمقت في ُكلِّ 
نفسو ، محمد البوعزيزيإحراق التي اندلعت جراء بالثورة التونسية، متأثرة 2011ومطمع  2010خالل أواخر عام  العربية

لقذافي في ليبيا. والتي أطحت بحكم زين العابدين بن عمي في تونس و محمد حسني مبارك في مصر و العقيد معمر ا
وكذلك تنازل الرئيس اليمني عمي عبد هلل صالح عن صالحياتو لنائبو بموجب المبادرة الخميجية ىي تندرج أيضا في ىذا 
اإلطار ، وكان من أسبابيا األساسية انتشار الفساد والركود االقتصادّي وسوء األحوال الَمعيشية، إضافة إلى التضييق 

 (6) .زاىة االنتخابات في معظم البالد العربيةالسياسّي واألمني وعدم ن

بسب الفساد و ضد األنظمة القمعية  " ىي الثورات التي اندلعت في معظم دول الوطن العربي  أنياو ىناك من يعرفيا عمى 
 3و ضد الفقر و البطالة ، و التوريث في نظام الحكم .

ثقافة الحرية و التنمية و التنوير  في مواجية ثقافة االستبداد و الخضوع و العبودية  لتأصيلمعركة  أنياوىناك من يرى  
 4في تمك البمدان . األنظمةالتي مارستيا 

وىناك من يعرفيا عمى أنيا : ثورات شعبية بدون قيادة واحدة واضحة المعالم إيديولوجيا و حركيا و كونيا ثورات سميمة 
معية لمنظم ، حيث أدى قيميا إلى كسر حمقة مفرغة دارت فييا الشعوب العربية لزمن طويل تواجو بطش اآللة األمنية الق

 5من الوقت .

 الثورات العربية و التغير السياسي :-1
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2
BaredineArfi, “State Collapse in New Theoritical Framework :TheCase of Yugoslavia”, International 

Journal of Sociology, vol.28, No.3,Fall 1998,pp16-1 
ً مزاوي, الثوراث العربيت و التىميت الاقتصادًت و 3  .27/06/2011بيئيت, مجلت الحوار املتمدن,  أفاقوصٍر
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2011 . 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
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السياسية في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السمطة والنفوذ داخل  البنىالتي تتعرض ليا التغير السياسي "ىو مجمل التحوالت 
 6الدولة نفسيا أو دول عدة ،  كما يقصد بو االنتقال من وضع غير ديمقراطي استبدادي إلى وضع ديمقراطي.

 7يتأتي التغيير  السياسي استجابة لعدة عوامل  :

لمطالبة تتحول في كثير من األحيان إلى مخرجات إذا لم يتم الرأي العام أو مطالب األفراد من النظام السياسي ، ىذه ا-1
 تبنييا من األحزاب وجماعات المصالح والضغط .

تغيير في نفوذ وقوة بعض الحركات واألحزاب بما يعنيو تحول األىداف الحزبية أو الخاصة من إطار الحزب إلى إطار -2
 الدولة .

 أو إعادة توزيع األدوار في حاالت أخرى كالنقابات الديمقراطيةتداول السمطات في الحاالت  -3

 ضغوط ومطالبة خارجية من قبل دول أو منظمات وتكون ىذه الضغوط بعدة أشكال سياسية واقتصادية وعسكرية .-4

. تحوالت خارجية في الوسط اإلقميمي أو في طبيعة التوازنات الدولية قد تؤثر في إعادة صياغة السياسات الداخمية -5
 والخارجية في إطار التعامل مع المدخالت الجديدة في السياسة الدولية .

 الثورات العربية و اإلصالح السياسي :-2

اإلصالح السياسي ىو خطوات فعالة وجدية تقوم بيا الحكومات والمجتمع المدني نحو إيجاد نظم ديمقراطية حقيقية تكون 
الشعب نفسو بنفسو من خالل التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول  فييا الحرية القيمة العظمى واألساسية وأن يحكم

السمطات، وتقوم عمى احترام جميع الحقوق مع وجود مؤسسات سياسية فعالة عمى رأسيا التشريعية المنتخبة، والقضاء 
 8ريةالمستقل والحكومة الخاضعة لممساءلة الدستورية والشعبية واألحزاب السياسية بكل تنوعاتيا الفك

 :نذكر  منو : عواممه

 : العوامل السياسية -أوال

ضعف اإلرادة السياسية لدى الفئة الحاكمة ، فاإلصالح يحتاج إلى إرادة سياسية لدييا الرغبة الصادقة والقدرة األكيدة   -
حداث تغييرات سياسية ىامة .  عمى العمل الجاد وا 

غياب المؤسسات الدستورية أو ضعفيا وفقدانيا سمطات التشريع والمراقبة أو اتخاذ القرار، وضعف وغياب مؤسسات   -
 المجتمع المدني من أحزاب ونقابات واتحادات وجمعيات.

                                                           
ت –موشوعت العلوم الصياشيت  –إشماعيل صبري ومحمد محمود ربيع 6 ت:حامعت الكٍو  . 47ص  – 1994 -الكٍو

"  –بالل محمود محمد الشوبكي 7
ً
 –التغيير الصياس ي مً مىظور حركاث إلاشالم الصياس ي في الضفت الغربيت وقطاع غزة"حماس هموذحا

 . 36ص  - 2007 –بحث لىيل درحت املاحصتير في التخطيط والتىميت الصياشيت , حامعت الىجاح الوطىيت بىابلض 
ت  -محمد جركي بني شالمت8  www.dash.comإلاصالح الصياس ي دراشت هظٍر

http://www.dash.com/
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 عدم االستقرار السياسي والتطرف والفوضى واإلرىاب واألزمات والحروب األىمية. -

 العوامل الثقافية : –ثانيًا 

ويعتبرالدين في المجتمعات المحافظة من العوامل الثقافية التي تقف عقبة في طريق اإلصالح، حيث أن عدم دعم -
 ومباركة رجال الدين لمكثير من اإلصالحات والتغييرات يفقدىا شرعيتيا، وبالتالي يتم رفضيا .

قتصادية مثل ضعف الموارد واإلمكانيات تعاني معظم الدول والشعوب من األزمات اال العوامل االقتصادية : –ثالثًا 
وانتشار األمية والفقر والبطالة وتفاقم اليوة بين األغنياء والفقراء ، وبالتالي ىذه األزمات تحول دون تحقيق اإلصالح 

 السياسي الذي يصبح الحديث عنو أشبو بالترف الفكري

ياسي بمواقف متنوعة ، ولكن ىنالك إشكاليات ومن المؤكد أن بمدان الربيع العربي تسير في اتجاه اإلصالح الس
 -تظل ماثمة في الواقع العربي تتخذ مظيرين :

حيث تعتبر قوى وتيارات التغيير داخل البالد العربية القطرية المجزأة  :إشكالية بناء مشروع اإلصالح والنيضة  -1
 في التحرر والتنمية والنيضة. الضعيفة ال تممك مشروعا لإلصالح والنيضة يستجيب لحاجيات شعوبنا وأىدافيا 

إشكالية وجود قيادة : حيث تظير الحاجة إلى قيادات وطالئع لإلصالح السياسي والنيضة العمرانية الشاممة ،  -2
مشكل قيادات ميدانية يظل محورا ميما في سياق الحركية المنشودة، خاصة إذا أثبتنا حاجة الشعوب إلى قيادات 

 تأطير واقتراح سبل إجرائية وجريئة وتكون قيادات طالئعية تكسب ثقة الجماىير.سياسية قادرة عمى التعبئة وال
 محركات الثورات العربية :-ثانيا

 9ىناك العديد ممن األسباب الداخمية و الخارجية التي أدت إلى قيام الثورات العربية و التي نذكر منيا :

العنصر الداخمي في الثورات العربية لعبا دورا ميما في تفجير ىذه األحداث انطالقا من المحركات االقتصادية و  إن
 االجتماعية و السياسية 

 المحركات الداخمية :-1

حيث يعيش معظم سكان منطقة الشرق األوسط في ظل نظام اجتماعي متخمف المحركات االجتماعية واالقتصادية : -أ
ى عالقات القرابة و نواتيا األساسية ىي القبيمة والذي يتحرك بدافع العرف و العادات و التقاليد القديمة، و يعتمد عم

 لمخرافات الدينية أيضا دور محوري في تأصيل ىذا النظام المتخمف .

 وىنالك عاممين وراء تخمف الدول العربية من النواحي االقتصادية واالجتماعية ىما :

تعاني معظم دول الشرق األوسط من التخمف االقتصادي خاصة الدول العربية ، فيي غالبًا ما تعتمد عمى  : حيث االقتصاد
واردات النفط أو السياحة والمعونات الخارجية في حين تغيب التنمية الحقيقية بسبب صعوبات تتمثل في ارتفاع معدل تزايد 

                                                           
 .2, ص 2012ًىاًر املصتقبل, الحوار املتمدن, مهدي أبو بكر رحمت, الشرق ألاوشط و الربع العربي أفاق  9
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فاوت في مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي ، انخفاض مستوى السكان في الدول العربية ، نقص الكوادر الوطنية ، الت
 10االدخار . وفي ظل ىذا الوضع المتردي فأن دخل الفرد سيكون متدني .

 التربية و التعميم :

مميون نسمة من األميين وتبمغ نسبة  100مميون نسمة بينيم  335م نحو 2009حيث وصل عدد سكان العالم العربي عام 
% ، و ارتفاع نسبة األمية يشكل فجوة عميقة تؤثر عمى تطور المجتمع العربي ، وتترتب عمييا نتائج 30 األمية حوالي

 سياسية واجتماعية خطيرة .

كما أن السياسة التعميمية في الشرق األوسط ماعدا إسرائيل تسير بشكل تقميدي في التمقين وعدم إعطاء الطالب فرصة 
ىتمام بالبحث العممي في الجامعات مما يعني أن أزمة البحث العممي في العالم العربي لمتفكير المفتوح ، وىناك عدم اال

تعني التخمف العربي عن ركب الحضارة والنيضة العممية ، والمالحظ أن نسبة اإلنفاق عمى البحث العممي بالنسبة إلى 
بينما في إسرائيل فأن اإلنفاق عمى البحث  ، 1992% في األقطار العربية كافة لعام 0.5الناتج المحمي اإلجمالي لم تتعد 

 11% من الناتج القومي .2.6مميارات يوازي  9.8العممي عدا العسكري حوالي 

 المحركات السياسية :-ب

ما يعاب عمى أنظمة الحكم العربية في غياب الديمقراطية أنظمة تسمطية استبدادية و ىذا ىو الدافع لقيام تمك الثورات 
 ا .الشعبية و اشتعالي

 المحركات الخارجية :-2

بجانب األسباب والعوامل الداخمية التي أدت إلى قيام الثورات العربية ىنالك عوامل مؤثرة خارج حدود الدول التي قامت بيا 
الثورات ، وىذه العوامل الخارجية ليا دور ال يمكن إغفالو بصورة عامة في إحداث التغيير في الشرق األوسط ، ولكنيا ال 

 ليا تأثير فعال في حال الربيع العربي في البمدان العربية .يظير 

 وحول مدى تأثير العوامل واألسباب الخارجية ىنالك اتجاىان :

اتجاه يرى أن الثورات العربية واالحتجاجات ىي صناعة داخمية خالصة لم يكن فييا أي دور خارجي ، ويذىب أنصار -أ
نما يتم التعامل ىذا االتجاه إلى أبعد من ذلك ويعتقدون  بأن الغرب وخاصة الواليات المتحدة ليست سعيدة بالثورات العربية وا 

 معيا كأمر واقع .

حداث تغييرات فيو ، ويعتقد أصحاب ىذا -ب اتجاه يرى دور العامل الخارجي لو قوة مؤثرة في تحريك الشارع العربي وا 
الواليات المتحدة دفعت ماليين الدوالرات إلى منظمات تدعم االتجاه استنادا إلى وثائق سرية كشفيا موقع "ويكميكس" أن 

                                                           
 .  19, ص 2011طبوعاث لليشر , جيصير مشا قبت, الثوراث العربيت و أثرها على إشرائيل, دائرة امل10
 .05, ص 2012,كاهون الثاوي, 187هىاء عبيد, الحراك الشعبي العربي, مجلت الصياشت الدوليت, العدد  11
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الديمقراطية في مصر ، والبعض يرى أن ىذه الوثائق والموقع نفسو كان لو دور فاعل بما حدث في العالم العربي ألن ىذه 
 الوثائق كشفت أمور سرية عديدة حول الحكام وحاشيتيم وعن حجم الفساد الموجود في ىذه الدول .

 الثورات العربية : إفرازات -ثالثا

 مباشر عمى العديد من المجاالت السياسية و الثقافية و االقتصادية  تأثيرلمثورات العربية  إن

 .التغيير السياسي في البد  ميكانيكياتتصبح من  أنصوتيا و  إسماعرغبة الشعوب في تقرير مصيرىا و تريد  -
فاسدة و تحكم خارج القانون و الدستور و  أثبتتأنياأنظمةو لعربية أنظمة الدول التي حصمت بيا فضحت الثورات ا -

 12لقمع شعبييا . أجيزتيااألمنيةتختبئ خمف 
بل نخبة من الشباب حيث  أنظمةفي الدول العربية ال تقدوىاالثورات العربية ىي بداية جديدة في الدول العربية  -

 .13و تداول عمى السمطة تكون الدولة عصرية و مدنية 
المستبدة تمثل القاسم المشترك في الدول العربية و سقوطيا في كل من : تونس،  أنأنظمةىذه الثورات  أكدت -

 . األقطارمصر، لبيا، ىو انتصار لمعرب في بقية 
ادوا تمك ستساعد الثورات العربية في زيادة الوعي و التفتح السياسي و المعرفي خاصة لدى جيل الشباب الذين ق -

 14الثورات .
دفعت الثورات العربية األمة العربية لمتفكير في وحدتيا و بالتالي والدة نظام عربي جديد لكي يكون البديل عن  -

 15مشروع الشرق األوسط الجديد الذي حاولت إسرائيل و القوي الغربية فرضو عمى العرب .

 محددات إدارة مرحمة ما بعد الثورات العربية المحور الثاني:

 مفهوم المرحمة االنتقالية ما بعد الثورة وطبيعتها ومكوناتها-أوال

أكدت الحمقة عمى أن المرحمة االنتقالية ىي المرحمة الحاسمة لتحديد نتائج الثورة، وبالتالي يمكن التنبؤ بالنتائج اإليجابية أو 
مرحمة االنتقالية والقوى التي تتصارع فيما بينيا، والنظر فيما إن كانت قوى األنظمة السابقة لم السمبية لمثورة من خالل ىذه ال

 تستسمم بعد وما زلت موجودة في الساحة، وأيضًا مواقف القوى الفاعمة التي كانت وراء الثورة.

نظام السياسي ما زالت قائمة، وكثير وأشارت إلى أن رأس النظام السياسي في دول الثورات الناجحة سقط غالبا، لكن بنية ال
من المؤسسات التي أنشأىا النظام السياسي السابق ما زالت قائمة، وأيضًا أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق لم 

 يزالوا قائمين وفاعمين.

                                                           
ماوي, في غياب املرحعيت القيادًت العربيت, صحيفت املجد, 12  .06/09/2011فهد الٍر
 .04/10/2011العربيت, مجلت حوار املتمدن,  عبد الغني شالمت, الثوراث 13
 .05/10/2011للعلوم و الثقافت, عمان  العربيت و املصتقبل, الجمعيت ألاردهيتحورج الفار, هدوة الثقافت  14

 .64, ص 2011, أكتوبر 186محمد عارف, مصتقبل الدولت في العالم العربي, مجلت الصياشت الدوليت, مؤشصت ألاهرام, عدد  15
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تحالفات الداخمية والخارجية وبينت الحمقة أن من سمات المرحمة االنتقالية اختالل التوزيع والتوازن بين القوى والمصالح وال
القائمة، فيما يحاول الجميع إيجاد توزيع وتوازن جديد لمقوى والمصالح الداخمية والخارجية، ويبرز صراع النفوذ بين جميع 

 األطراف.

إلى زيادة الصراع االقتصادي، حيث إن القوى المتضررة من تغّير أنظمة الحكم اقتصاديًا ستبذل قصارى  وأشارت
جيدىا بطرق مختمفة لمتأثير في المرحمة االنتقالية، من خالل شراء ذمم وتشكيل مجموعات جديدة وتشكيل أحزاب جديدة 

 وبمورة واجيات وقيادات تعبر عن مصالحيا.

سمات الشك والحذر من جية أو التفاؤل والحماس الشديدين من جيٍة أخرى، وكمما امتد بيا  وتحمل ىذه المرحمة
األمر فإنيا تعطي فرصة أكبر لمتدخالت األجنبية، وتعطي فرصة لفمول النظام القديم أن يجمعوا صفوفيم من جديد، كما 

 16أمنية أو سياسية أو فكرية.أنيا تتسم بظيور العنف بنسب ودرجات مختمفة، واتخاذه ألشكال عسكرية أو 

 العوامل األساسية الحاكمة إلدارة المرحمة االنتقالية ما بعد الثورة-ثانيا

إن عوامل حاكمة إلدارة المرحمة االنتقالية، وعمى رأسيا مضمون طرح قوى الثورة، وبحجم رسائل التي يحتوييا ىذا الخطاب 
قميميًا ودوليًا فإنيا ستؤثر  كثيرًا في اكتساب الشرعية ووقف التدخالت الخارجية، إضافة إلى الموروث الثقافي الثوري محميًا وا 

لى التركيبات والييئات والقيادات االجتماعية والسياسية القائمة، عالوة عمى الوضع االقتصادي في دول المرحمة  لممجتمع، وا 
 االنتقالية.

دولة عمى حدة، وتظير في ىذا السياق مخاوف أن مسار الثورات في الدول العربية جميعا سيؤثر في كل كما 
الشعوب من العنف الذي صاحب بعض الثورات، وخاصة الثورة الميبية، والخوف من التدخل الخارجي الذي برز جميا في 

 تدخل الناتو بميبيا.

لمرحمة االنتقالية، وفيما يتعمق بالبعد الخارجي فإن مواقف دول اإلقميم والدول الكبرى تعد فاعمة في التأثير عمى سير ا
 وخصوصا فيما يتعمق بااللتزامات الدولية السابقة لمدول التي شيدت الثورات.

 أولويات" محددات " إدارة المرحمة االنتقالية بعد الثورات العربية ثالثا:

 ىناك العديد من األولويات التي ال بد من أخذىا بعين االعتبار في إدارة المرحمة االنتقالية ما بعد الثورات 

 17العربية و التي سنذكر أىميا:

                                                           
املوقع  2011إدارة املرحلت الاهتقاليت ما بعد الثوراث العربيت, مركز الدراشاث الشرق ألاوشط, ألاردن, د. أحمد شعيد هوفل و آخرون, 16

 الالكترووي:

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Discuss/seminars/mesc-15-32.html 
ت الشرق ألاوشط, مركز الدارشاث الشرق ألاوشط, ألاردن طحواد حمد, إدارة املرحلت الاهتقاليت ما بعد الثور  17 , 1اث العربيت, شهٍر

 .54-51.ص ص 2012
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عودة الحياة الطبيعية في البالد التي حثت فييا الثورة و األىم أن تزيح ىذه البمدان من أحالميا في المرحمة االنتقالية فكرة -
 الربيع إلى األقطار العربية األخرى . تصدير

 محاكمة المسؤولين و قطع ثقافة اإلفالت من العقاب التي سادت في األنظمة االستبدادية .-

إعادة بناء الدستور في لمدول التي ليس ليا دستور أو التي كان دستورىا يتجاىل أن يكون الشعب ىو مصدر لمسمطات و -
 شعبية .بالتالي تكريس مبدأ الشرعية ال

أن ال يعاد النظام السابق بشكل جديد و لي شرطا أن يكون بالشخوص ) تغير األشخاص ( بل بتغير اليياكل أو أنماط  -
مقاربة لو ، فمن ضمن األولويات المرحمة االنتقالية اقتالع أي تشريعات أو ىياكل أو مؤسسات قد تساىم في تخريب 

 المرحمة االنتقالية الجديدة .

ات المرحمة أيضا سن القوانين األحزاب و االنتخابات و القوانين الناظمة لمحريات العامة و الجمعيات و األىم ال من أولوي-
 بد من بناء المواطنة في الدول العربية و أن يتم وضع األسس المناسبة ليا .

 من أولوياتيا أيضا تحجيم الدور الخارجي و كشف أعداء الثورة . -

 واطن العادي الذي قامت من اجمو الثورة بالتغير الذي حدث .ال بد أن يشعر الم -

 إدارة مرحمة ما بعد الثورات العربيةالتحديات الخارجية المحور الثالث :

 18أبرز التحديات المحمية والخارجية التي تواجهها المرحمة :أوال:

الشعبية التي تقود الدولة، وبناء جيل يؤمن أمام الثورات ىي القدرة عمى تحقيق الشرعية   التحديات المحمية أبرز من
بالتعددية السياسية والديمقراطية، وُينِشئ نظاما سياسيا سميما، والقدرة عمى رسم االستراتيجيات والخطط الوطنية رغم طبيعة 

سم فييا المرحمة المرحمة االنتقالية المتقمبة وغير المستقرة، وتجاوز حالة التخبط والتناقض في القرارات اإلدارية التي تت
عادة الحياة إلى  االنتقالية، ومقاومة الجنوح إلى الدكتاتورية الثورية وغمبة التعصب، وتحدي تحقيق الوئام الداخمي، وا 

 طبيعتيا.

ومن التحديات أيضا أن كثيرا من الجماعات الفاعمة ومؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية والنخب تكاد 
فعل األنظمة السابقة، وأن المجتمعات العربية في المرحمة السابقة لم تعتد عمى التعددية، وال عمى تكون ميزومة سياسيا ب

 االنفتاح، سواء النخب السياسية الحاكمة، أو المجتمع أو المعارضة.

تعرضيم إضافة إلى تحديات تحدي أزمة الثقة بين القوى التي قامت وتقوم بالثورات، ومخاوف أنصار األنظمة القديمة من 
لالنتقام، واستفادة بعض األنظمة العربية التي تقاوم التغيير من بعض األخطاء واآلثار الجانبية لمثورات، وتوظيفيا لتعزيز 

                                                           
, املوقع 2011إدارة املرحلت الاهتقاليت ما بعد الثوراث العربيت, مركز الدراشاث الشرق ألاوشط, ألاردن, د. أحمد شعيد هوفل و آخرون, 18

 الالكترووي:

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Discuss/seminars/mesc-15-32.html 
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قوتيا واكتساب مناعة ضد التغيير، والضرر الذي يحدثو المتسمقون عمى الثورات ممن يجدون ربيعًا جديدًا في المرحمة 
 االنتقالية.

أن الدولة في المرحمة االنتقالية تصبح مكشوفة لمتدخالت الخارجية، وما تظيره المحاوالت  ات الخارجيةالتحدي أما أبرز
األوروبية واألمريكية يشكل توجيا لفرض سياساتيا عمى دول الثورات قبل أن تتبمور داخميا أوضاع ربما تستعص عمييا 

 الحقًا.

الثورات، حيث تنظر الدول الغربية إلى مصالحيا فقط، وتسعى لمحفاظ ومن التحديات أيضا الموقف الغربي االنتيازي تجاه 
ذا أيقنت بقرب انييار ىذه األنظمة فإنيا تحاول صياغة التغيير بنظام بديل يحقق  عمى األنظمة بقدر ما تخدم مصالحيا، وا 

 ليا ذات المصالح وبشكل مطور وجديد.

إلى األنظمة التي تخدم مصالحيا، وذلك بالضغط عمييا لمقيام  كذلك محاولة الدول الغربية منع الثورات من االمتداد
بإصالحات شكمية تمتص غضب شعوبيا وتمنع تفجر الثورات، في ظل إحجام عموم الدول العربية عن القيام بدور إيجابي 

 تجاه دول الربيع العربي.

 خاتمة :ال

 من خالل ما سبق يمكن الخروج باالستنتاجات التالية :

تعتبر ثورات الربيع العربي ىي حصيمة لمجموعة من العوامل الداخمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، بجانب  أواًل :
العوامل الخارجية التي كان ليا دور محدود ، وبالتالي شكمت ىذه الثورات العربية الداعية لمتغيير السياسي زعزعة لبنية 

عد في سقوط بعض األنظمة العربية ، لذلك كان لثورات الربيع العربي دور فاعل الدولة التسمطية في العالم العربي مما سا
 في إحداث التغيير السياسي في المنطقة العربية.

غيرت ثورات الربيع العربي الرؤية السياسية لمدول الغربية حول منطقة الشرق األوسط عمومًا ومستقبميا السياسي ، ثالثًا : 
ت عالقات دولية جديدة مع الغرب تعمل عمى تغيير شكل التحالفات التي كانت موجودة بالمنطقة وبالتالي ستفرز ىذه الثورا

. 

ال بد من مراعاة مختمف األولويات التي تحكم المرحمة االنتقالية بعد الثورات العربية الن بداية الثورة ليس كنيايتيا  رابعا :
جية التي قد تعرقل أو تساعد في إدارة ىذه المرحمة الن أي ثورة تقوم كما ال بد من إدراج مختمف التحديات الداخمية و الخار 

 تسعى دائما لتحقيق اليدف الذي قامت من اجمو .
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 التحديات و اآلفاق–السياسي في الوطن العربي  اإلسالمالدولة و  إشكالية

THE PROBLEM OF STATE AND POLITICAL ISLAM IN THE ARAB WORLD-
CHALANGES AND PROSPECTS ] 

 باحثة في الدكتوراه بشرى شيبوط

 الجزائر-03قسنطينة –

  chiboutbouchra@yahoo.fr   

 الممخص: 

 حيػػث بػػرز دور فاعػػؿ 2011عرفػػت دوؿ اللػػالـ اللربػػي اللديػػد الػػف التحػػوتت و التشيػػرات فػػي الالشػػيد السياسػػي و النظػػاـ اتقميالي فػػي اطػػار حركػػات التشييػػر فػػي  وائػػؿ 
 باعتبارىػا الػف  كانت  كثر تنظياًلا وحضوًرا وِثقاًل سياسيًّا الالا كانت عميو في الراحؿ سػابقةلمحركات واألحزاب اإلسالالية في عالمية اتنتقاؿ السياسي في الالنطقة والتي 

 كتوبر/تشػريف األوؿ  23) حركةة النضةةة بتةونس وىو الا ظير في اتنتخابات التشريلية التي فػازت فييػا   ىـ الحركات الالنتشرة في اللالـ اللربي النذ عشرات السنيف
(.كالػػا كشػػ ت 2011نوفالبر/تشػػريف الثػػاني  28) الحريةةة والعدالةةة بمصةةر( ثػػـ حػػزب 2011نوفالبر/تشػػريف الثػػاني  25) نميةةة فةةي المغةةربوحةةزب العدالةةة والت( 2011

والدولية في اطةار التةدخل إلقميمية بأبلػاده ا الوازيُف الصراِع الالحتِدـ في سوريا وليبيا واليالف واللراؽ اَلْوِقًلا اُلَتَقدِّاًلا ليذه الحركات واألحزاب في الواجية الخيار اللسكري
والحركة الالضادة لمثورة التي انقمبت عمى اآللية الديالقراطية. واليـو بلد الػرور سػتة  عػواـ عمػى الػا عػرؼ فػي الرحمػة الػف الالراحػؿ بػالربي  الدولي لحماية حقوق االنسان
إثر َتاَلكُّف الدولة اللاليقة وشبكة الالصالح اإلقميالية والدولية الف تلطيػؿ عالميػة  دوليًّاتحديات مختمفة محميًّا،اقميميًّا و "السياسية اإلسالميةاللربي تواجو الكيانات والقوى "

ًشػػا فػػي بلػػض الػػدوؿ اللربيػػة الا َ د ى إلػػى تحػػوتت  عاليقػػة فػػي صػػمب ىػػذه الكيانػػات اتنتقػػاؿ الػػديالقراطي واتنقػػالب عمييػػا واللػػودة إلػػى الالارسػػة الحكػػـ بصػػورة  كثػػر َتَوحُّ
 تلددة فكرية وتنظيالية وسياسية.والقوى طالت الستويات ال

 الكممات المفتاحية:دور الحركات االسالمية،التحديات الداخمية،المقتةيات الدولية،عممية االنتقال الديمقراطي االسالمي.

Abstract: 

The Arab Region  have known many changes in the political scene and the regional system since the beginning of 2011, 
where the active role of the Islamic movements and parties emerged in the process of political transition in the region, which 
was more organized  than they were. and that what is appeared in Tunisia(23 October 2011), the Justice and Development 
Party(AKP) in Morocco (November 25, 2011), and the most prominent movement in the Arab world for decades, Freedom 
and Justice Party in Egypt (November 28, 2011) . 

The role of this movements also emerged in Syria, Libya, Yemen and Iraqduring this period. Today, after what was known in 
the Arab Spring, the "Islamic political entities" are facing different locally, regionally and internationally challenges, after the 
cessation of the process of democratic transition in the region; Especially within the context of the regional and international 
context. 

key words:The role of Islamic movements, internal challenges, international requirements, the process of democratic 
and Islamic transition. 

mailto:chiboutbouchra@yahoo.fr


ؤلفين م مجموعة  إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي : دول المغرب العربي نموذجا 
 

 ألمانيا -برلين–والسياسية واالقتصادية  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي لمدراسات  318

 

 مقدمة:

تتػداخؿ فػي تحديػد السػاراتيا ونتائجيػا جالمػة  عالميػة اللقػدة  وترسيخ ىذه الػنظـ تلتبر عالمية التحوؿ إلى نظـ حكـ ديالقراطية 
فقد  كدت تجارب التحػوؿ الػديالقراطي عمػى الصػليد اللػالالي خػالؿ اللقػود األربلػة الالاضػية .الف اللواالؿ الداخمية والخارجية 

شػكاليات الكبػرى التػي تواجػو عالميتػي التحػوؿ الػديالقراطي وترسػيخ الديالقراطية.واليػدؼ الػف عمى  ف ىناؾ بلض القضػايا واإل
شػكاليات التحػوؿ الػديالقراطي عمػى الصػليد اللربي حيػث تشػيد  ىذه الدراسة الالوجزة ىو تسػميط الضػوع عمػى بلػض قضػايا واي

حتجاجػات التػي اجتاحػت الػوطف اللربػي دوؿ عربية عديدة الحاوتت لمتحوؿ الػديالقراطي فػي  عقػاب الوجػة اتنت اضػات و ات
لمحركات اإلسالالية  الذي يمـز بالضرورة الت كير بالسمالات وافتراضػات  إضافة إلى بروز الدور القوي 2010النذ  واخر عاـ 

 عدة و ىذا الايؤدي بنا إلى تناوؿ اللالقة بيف الحركات اإلسالالية و إشكاليات التحوؿ الديالقراطي .

 اإلشكالية:

دراسة اللالقات الدولية في تطور الستالر سواع عمى الستوى ال كر  و الالنيج و ىذا الا ياليز تطور دور الحركات إف  سموب 
اتسالالية في ظؿ الالحددات الداخمية و الخارجية في الدوؿ الالشاربية خاصة  ف الالنطقة تلرؼ تحػوتت و تشيػرات كبيػرة الػا 

خاصة إذا الا ارتبط ىذا األخير بيويػات الالجتاللػات الالختم ػة والنػو  يجلؿ الف دراسة الحالة ىو  الر الف الصلب التحكـ فيو
                 ما مدى تأثير السياق الدولي واإلقميمي عمى تراجع دور الحركات االسالمية ؟                                                       : والف خالؿ طرح اإلشكاؿ التالي

 محاور التالية:و سنتناول الموةوع وفق ال

 الحركات اإلسالمية المفضوم،النشأة و المدلول.   :المحور األول

 الحركات اإلسالمية ونظام الحكم الديمقراطي بعد الحراك العربي.: المحور الثاني 

 المحور الثالث:صعود التيارات اإلسالمية في ةوء معادالت الضيمنة وتوازن القوى اإلقميمي والدولي.

 . :اآلفاق المحتممة لمستقبل القوى اإلسالميةالمحور الرابع

 الحركات اإلسالمية المفضوم،النشأة و المدلول.  المحور األول:

 مفضوم الحركات اإلسالمية: -1

يطمةةق عمةةى الحركةةات التةةي تنشةةط فةةي السةةاحة السياسةةية، يلػػرؼ عبػػد الوىػػاب األفنػػدي الصػػطمح "الحركػػة اإلسػػالالية" بأنػػو:" 
وتسػالى 1."ئعه في الحياة العامة والخاصة،وهي تسمية أطمقتضا الحركات اإلسالمية عمةى نفسةضاوتنادي بتطبيق اإلسالم وشرا

  وت تطمػؽ التسػالية Fundamentalism  يضا حركات "اإلسػالـ السياسي"و"األصػولية اإلسػالالية"ترجالة لمالصػطمح اإلنجميػزي
األحػزاب التقميديػػة ذات الخم يػة اإلسػالالية الثػػؿ عمػى الجالاعػات اإلسػػالالية التػي ت تنشػط فػػي الالجػاؿ السياسػي الثػػؿ الصػوفية و 
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حزب اتستقالؿ الالشربي وحػزب األالػة السػوداني والرابطػة اإلسػالالية فػي باكسػتاف كالا ت يطمػؽ عمػى حكوالػات تطبػؽ الشػريلة 
يف اإلسػػػػالالية الثػػػػؿ الالالمكػػػػة اللربيػػػػة السػػػػلودية  وت يشػػػػالؿ األحػػػػزاب والحركػػػػات اإليرانيػػػػة بػػػػؿ يشمػػػػب عمييػػػػا تسػػػػالية اإلصػػػػالحي

والالحافظيف ] ويشالؿ ىذا التلريؼ جالاعة اإلخواف الالسماليف في الدوؿ اللربية والجالاعة اإلسالالية في باكسػتاف وحػزب الرفػاه 
فػػي تركيػػا وجالاعػػة اللػػدؿ واإلحسػػاف فػػي الالشػػرب والجبيػػة اإلسػػالالية القواليػػة فػػي السػػوداف كالا يشػػالؿ  يضػػا الجالاعػػات األكثػػر 

بيػػة اإلنقػػاذ اإلسػػالالي فػػي الجزائػػر     وتتاليػػز ىػػذه الحركػػات بحػػداثتيا فيي نشػػأت فػػي تطرفػػا وعن ػػا الثػػؿ الجيػػاد فػػي الصػػر وج
كنػػػػػػؼ الحداثػػػػػػة واسػػػػػػتجابة لتحػػػػػػدياتيا وىي  يضػػػػػػا إسػػػػػػالالية باللنػػػػػػى  نيػػػػػػا اختػػػػػػارت اسػػػػػػتجابة لتحػػػػػػديات الحداثػػػػػػة الالرجليػػػػػػة 

ـ لكػؿ نػواحي الحيػاة وتتصػدى وكخالصة لتلريؼ الحركات اإلسالالية ىي تمؾ الحركات التي تػؤالف بشػالوؿ اإلسػال1اإلسالالية.
لقيادة الا تراه جيدا تزالا إلعادة تأكيد األعداع وبذلؾ تدعي ىذه الحركات لن سيا دور القيػادة األخالقيػة لمالجتال  التحديػة بػذلؾ 

أتػػو القيػػادات السياسػػية والدينيػػة التقميديػػة اللا وىػػذا دور ىيأتػػو ليػػا ظػػروؼ النشػػأة بالػػا  وجدتػػو الػػف فػػراغ فػػي ىػػذا الالجػػاؿ والػػا ىي
الكانات.       الظروؼ الالحيطة الف فرص واي

إف الحركات اإلسالالية تنقسـ إلى فئتيف رئيسػيتيف ت يجالػ  بينيالػا سػوى اتنتسػاب إلػى اإلسػالـ الػ  تقسيم الحركات اإلسالمية:
لحركػػات اتخػػتالؼ اللاليػػؽ قبػػؿ ذلػػؾ وبلػػده فػػي طريقػػة ىػػذا اتنتسػػاب وقػػراعة ذلػػؾ اإلسػػالـ. إنػػو يالكػػف القػػوؿ  ف نظػػائر لتمػػؾ ا

الالتنوعة قد سبؽ ليا الظيور والتواجد خالؿ القروف الخالسة عشر التي تالثؿ التػاريخ اإلسػالالي و ف بلضػا الػف الحركػات التػي 
 نشيدىا حاليا ليست سوى "إعادة إنتاج"لتمؾ الحركات القديالة. 

 لقرآنية الكريالة تنظػر الػف خالليػا وىي تمؾ التي تقـو عمى قراعة اللينة لإلسالـ والنصوص ا 2: الحركات اإلسالمية الدينية
لألفػػػراد والالجتاللػػػات والػػػدوؿ الػػػف النظػػػور صػػػحة اللقيػػػدة فقط فػػػي حػػػيف ت تمقػػػي اىتالاالػػػا يػػػذكر إلػػػى الػػػا ىػػػو دوف ذلػػػؾ الػػػف 
الستويات والصادر فقيية وشرعية. والقضية الرئيسية وربالػا الوحيػدة بالنسػبة لتمػؾ الحركػات ىػي إقاالػة التوحيػد واللبوديػة   

نقسـ تمؾ الحركات اإلسالالية الدينية في تباينيا لمحقبة النبوية والا تالىػا الػف الخالفػة الراشػدة وقيػاس الالرحمػة وت.كالا تراىالا
 الحالية عمييا إلى قساليف رئيسييف:

 تت ؽ تمؾ الحركػات عمػى  ف الالجتاللػات الاللاصػرة  قػرب لحالػة الالجتالػ  الجػاىمي والكػافر فػي 3: الحركات المتطرفة السممية
لثة النبوية وقبؿ اليجرة النيا إلى الالدينة كذلؾ فبػن س القيػاس فتمػؾ الحركػات تػرى  ف الوقػت لػـ يحػف بلػد لملالػؿ الكة بلد الب

 :  و الجياد حسب الصطمحيالو ىـ ينقسالوف إلى قساليف رئيسييف – والالارسة القتاؿ  بالسياسة  و بناع دولة إسالالية 
 ة تشبو الجتالػ  الكػة قبػؿ اليجػرة الباشػرة حيث لػـ يلػد فييػا الػف  الػؿ :إنيا ترى  ف الالجتاللات الاللاصر حركات التكفير والضجرة

 ف تيتػػػدي لإلسػػػالـ ولػػػـ تلػػػد تضػػػـ سػػػوى الكػػػافريف فقػػػط وبالتػػػالي تبػػػد ليػػػـ الػػػف ىجرىػػػا بصػػػورة  وبأخرى حيػػػث  نيػػػـ يالثمػػػوف 
 . 4الالسماليف الوحيديف عمى وجو األرض

                                                           
  بو ظبي :الركز اإلالارات لمدراسات و الحركات اإلسالمية و أثرها في االستقرار السياسي في العالم العربي خروف آعبد الوىاب  فندي و  1

 .125 ص2002  1البحوث اإلستراتيجية ط
الالوق :   عمى18:59 عمى الساعة : 30/02/2014  يوـ : اإلسالمية الراديكالية في مصرالحركات عمى عياد  2
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 الناس الالوجػوديف فييػا والػذيف يجيمػوف اإلسػالـ كالػا  – و بلبارة  دؽ إعادة دعوة  –: حيث  ف دعوة  حركات إعادة الدعوة
كاف الكافروف في الكة يجيمونو تلد الاليالة الوحيدة التي يجب عمييـ القياـ بيا كالا فلػؿ الالسػمالوف األوائػؿ. ويالثػؿ "التبميػ  

 1 و ركانو وعباداتو الف دوف تبيف  ساليب اللنؼ.  األساسية  والدعوة"تلاليـ اإلسالـ
 تت ؽ الحركات الجيادية اللني ة عمى  ف الالرحمػة التػي يليشػيا اللػالـ اليػـو يالكػف القارنتيػا بالرحمػة ية العنيفةالحركات الجضاد:

ىجرة اإلسالـ إلى الالدينة .وىي تمؾ التي اندالجت فييا اللقيدة والديف بالدولة  ي بالسياسة. وتت ؽ تمؾ الحركات  يضا عمػى 
ف اإلسػالـ.ونتيجة لػذلؾ فػاف الالجتاللػات الجاىميػة الاللاصػرة ت تجػوز إعػادة  ف الحكوالات في البمداف الالسمالة قػد خرجػت عػ

دعوتيا إلى  ساسيات اإلسالـ بلد  ف وصؿ إلييا البالغ واكتالمػت الرسػالة. ويلػد اللنػؼ الػديني    و الجيػاد كالػا  سػالتو تمػؾ 
 الحركات ىو الوسيمة الوحيدة التي لدييا الف  جؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ.

ليسػػت قضػػايا التجديػػد والبلػػث الػػديني بػػاألالر الطػػارئ عمػػى التجربػػة اإلسػػالالية سػػواع فػػي لتاريخيةةة و الفكريةةة:الخمفيةةة ا -2
الجزائػػر  و تػػونس  و الصػػر  و اللديػػد الػػف الػػدوؿ اتسػػالالية ت تاريخيػػا وت فكريػػا إذ تلتبػػر اللقيػػدة اإلسػػالالية البلػػث والتجديػػد 

اإلسالـ ن سػو بلثػا لمالمػة الحن يػة اإلبراىيالية وتجديػدا لالػا  نػدرس النيػا ب لػؿ واإلحياع جزعا  صيال الف السمالاتيا بدعا باعتبار 
اتنحرافػػات التػػي اعتػػرت الػػديانات السػػالاوية وانتياًع بتأكيػػد النصػػوص اإلسػػالالية الالتكػػررة ضػػرورة حالايػػة الػػديف الػػف اتنػػدثار 

لنيي عف الالنكر والجياد والراجلػة الن س وكػؿ واتنحراؼ إذ تشالؿ القوالات الحالاية اللمـ والتلمـ والذكر واألالر بالاللروؼ وا
الا الف شأنو الحالاية ضد اتنحراؼ والنسياف وتدارؾ ذلؾ التى الا وق . إذف ظاىرة البلث والتجديد والا ارتبط بيا الف دعاوى 

ػػب 2 .ليسػػت جديػػدة ولػػـ تظيػػر فػػي ىػػذا اللصػػر فقػػط وقػػد ظػػؿ تػػاريخ اإلسػػالـ حتػػى عيػػد قريػػب يشػػيد دعػػوات التكػػررة ينصِّ
ال  إدانة الالجتال   و الدولة بػاتنحراؼ الػذي يحتػاج إلػى  وف عمييا  ن سيـ الدافليف عف الديف ضد كؿ خطر وانحراؼ القائال

صػػالح. واسػػتالر ىػػذا األالػػر حتػػى فجػػر الحداثػػة حيف ظمػػت  نحػػاع دار اإلسػػالـ تشػػيد ىبػػات إصػػالحية تيػػدؼ إلػػى  تقػػويـ واي
ف ىػذه الحركػات حركػة الشػيخ الحالػد بػف عبػد الوىػاب فػي نجػد إصالح الا انيدـ الف شأف الديف وبلث الا اندثر الف  الػره. والػ

( وحركػػة 1898-1881( والاليديػػة فػػي السػػوداف )1878-1859( والحركػػة السنوسػػية فػػي شػػالاؿ إفريقيػػا )1703-1791)
(  وغيرىػػا فػػي بقػػاع  خػػرى كثيػػرة الػػف اللػػالـ 1762-1702( والدىمويػػة فػػي الينػػد )1817-1754داف فوديػػو فػػي نيجيريػػا )

وقد سبقت ىذه الحركات التػي غمػب عمييػا الطػاب  السياسػي ولحقتيػا حركػات  خػرى كثيػرة روحيػة واجتالاعيػة النيا  اإلسالالي.
نشأة وانتشار الطرؽ الصوفية:الخموتية واإلدريسية والتجانية والسالانية والختالية في القرنيف الثاالف عشر والتاسػ  عشػر وعودة 

ولكػػف كػػؿ ىػػذه الحركػػات التػػي 3 .النقشػػبندية والشػػاذلية والقادريػػة وغيرىػػا الػػروح إلػػى طػػرؽ صػػوفية قديالػػة شػػيدت انبلاثا الثػػؿ
سبقت الحداثة تالتاز بأنيا حركات جلمت اليـ الديني  ساس عالميا ولب  ىدافيا.وتطور األالر إلػى التوسػ  فػي دراسػة اللمػـو 

رساؿ البلثات إلى الشرب و دى ىذا بدوره إلى اطالع  وس  عمى الا ظف الػبلض  نػو خم يػا ت الت ػوؽ األوروبػي   والػف ىنػا واي
بػػد  الػػبلض يلبػػر عػػف آراع ال ادىػػا  ف األالػػر ت يتلمػػؽ بػػالت وؽ اللسػػكري فقػػط. والػػا لبػػث اتفتتػػاف األولػػي بػػالنالوذج السياسػػي 

( ثػـ 1890(  ف تحوؿ إلى تأالالت عاليقة في  سرار نجاحو )خير الديف التونسػي 1873-1801الشربي )رفاعة الطيطاوي 
جياتػػو فػػي حركػػات فكريػػة وسياسػػية بدعا بالحركػػة القواليػػة فػػي تركيػػا والػػف ثػػـ فػػي اللػػالـ اللربػػي ثـ الحركػػات إلػػى تالثػػؿ  يديولو 

وكػػذا 1 1882ولػػـ َيطػػؿ الليػػد قبػػؿ  ف ُيطػػؿ عصػػر الثورات بػػدعا بثػػورة  حالػػد عرابػػي فػػي الصػػر عػػاـ 4 .الدسػػتورية فػػي إيػػراف
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 2001األخير فقد فجرت  حداث الحادي عشر الف سػبتالبر  الا بالنسبة لمقرف .2 1908انقالب حركة اتتحاد في تركيا عاـ 
في الوتيات الالتحدة األالريكية   والا تب  ذلؾ الف إعػالف الحػرب عمػى بلػض الجالاعػات اإلسػالالية    ىاليػة ذلػؾ فػى دراسػة 

لالنطمقػػات الظػاىرة اإلسػالالية والبحػث فػي  سػباب نالوىػػا وتوسػليا واشػتداد قوتيػا و سػباب لجػػوع بلضػيا إلػى القػوة واللنػؼ   وا
األساسػػية التػػي سػػاىالت فػػػي إنشػػاع الحركػػات اإلسػػالالية باعتبػػػار  ف الدولػػة اإلسػػالالية ضػػرورة دينيػػػة لح ػػظ الػػديف والتالسػػػؾ 
بو فشمبت السياسة عمى الال اىيـ األخرى فى فكر الحركات اإلسالالية ألنيـ   ر وا  ف قياـ الدولة ك يؿ بقياـ الحياة اإلسالالية 

 .                                                    3النظوالة الحياة الالنشودة لدييـ    وانييارىا يلنى انييار

نشػػأ عمػػـ الكػػالـ نشػػأة سياسػػية حػػوؿ الوضػػوع الخالفػػة والحكـ ونشػػأ الحركةةات اإلسةةالمية السياسةةية بةةين الفكةةر والممارسةةة :
شػأ عمػـ  صػوؿ ال قػو نشػأة اجتالاعيػة لمتلاالػؿ الػ  التصوؼ سياسيا كرد فلؿ عمى التكالب عمػى الػدنيا وحيػاة البػذخ والترؼ ون

الوقائ  الجديدة ونشأت عمـو الحكالة ب ضػؿ الدولػة فػي عيػد الخمي ػة اللباسػي الالأالوف وكانػت عمػـو ال قػو والحػديث والت سػير 
ي حيػػاة والسػػيرة وال قػػو بػػدواف  اجتالاعيػػة وسياسػػية  يضػػا وقد ظيػػرت السػػيرة السياسػػية واضػػحة فػػي السػػيرة الاللاصػػرة فػػي "كتػػاب

الحالػػد" و"فػػي النػػزؿ الػػوحي" لالحالػػد حسػػيف ىيكؿ وكػػذلؾ فػػي "عمػػى ىػػاالش السػػيرة" لطػػو حسيف والسػػيرة اتشػػتراكية فػػي كتػػاب 
"الحالػػد رسػػوؿ ا " للبػػد الػػرحالف الشرقاوي والسػػيرة السياسػػية فػػي كتػػاب "فتػػرة التكػػويف فػػي حيػػاة الصػػادؽ األالػػيف" لخميػػؿ عبػػد 

سي تالثؿ في ضلؼ الخالفة اللثالانية واحتالؿ  راضي األالة وتجزئتيػا وتخم يػا عػف الكريـ. ونشأ اإلصالح الديني بداف  سيا
الالدنية الحديثة وكاف  كبر الالثؿ لإلسالـ السياسي رائد الحركة اإلسالالية الحديثة جالاؿ الديف األفشػاني الػذي صػاغ اإلسػالـ 

يف وحريتيـ.وكانػػت الحركػػة الوطنيػػة فػػي السياسي اإلسػػالـ فػػي الواجيػػة اتسػػتلالار والقيػػر والػػف  جػػؿ تحريػػر  راضػػي الالسػػمال
الصر النذ الحالد عبده والصط ى كاالؿ الرتبطة باإلسالـ السياسي كالا  ف األفشاني ىو الذي صػاغ وحػدة وادي النيػؿ ووحػدة 

ال اسػي الؤسػس حػزب اتسػتقالؿ فػي  عالؿ الصر والسوداف وفي الالشرب اللربي ارتبطت الحركة الوطنية باإلصالح الديني 
والسنوسػػييف وعالػػر  وال اضػػؿ والطػػاىر بػػف عاشػػور والثلػػالبي فػػي تػػونس 4نبػػي وبػػف بػػاديس فػػي الجزائػػر  الالشرب والالػػؾ بػػف

الالختػػار فػػي ليبيػػا وفي سػػورية عبػػد الػػرحالف الكواكبي والاليديػػة فػػي السوداف والقسػػاـ والحسػػيني ثػػـ حركتػػا حالػػاس والجيػػاد فػػي 
اليػػذ جالػػاؿ الػػديف األفشػػاني قػػد  نشػػأ جالاعػػة اإلخػػواف فمسػطيف. وكػػاف حسػػف البنػػا تماليػػذ الحالػػد رشػػيد رضػػا تماليػػذ الحالػػد عبػػده تم

الالسػػػماليف التػػػي  صػػػبحت  قػػػوى التنظيالػػػات اإلسػػػالالية فػػػي الصػػػر والػػػوطف اللربي ودخػػػؿ اإلخػػػواف فػػػي  تػػػوف اللالػػػؿ الػػػوطني 
وعارضػوا النظػاـ اإلقطػاعي اتسػتبدادي لإلنجميػز والقصػر و حػزاب األقميػة و عنػدالا  1948وشاركوا في حػرب فمسػطيف عػاـ 

 5النظـ السياسية تلتالد اتنتخابات تنجح الحركات اإلسالالية   وعندالا تلتالد النظـ الحاكالة عمى وسػائؿ غيػر شػرعية تكوف 
بػػذلؾ فػػاف دالػػج الحركػػة اإلسػػالالية فػػي نظػػاـ سياسػػي  فػػاف ذلػػؾ اللنػػؼ الحكػػوالي يولػػد عن ػػًا لػػدى الحركػػات اإلسػػالالية  يضػػًا.
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ىوالطريقة الوحيدة لتحقيؽ اتسػتقرار السياسػي واتجتالػاعي  وبشيػر ذلػؾ ديالقراطي تشارؾ فيو  و تكوف  فيو اللارضة شرعية 
 . 1فاف الدوؿ تدف  بن سيا إلى الصراع والحروب األىمية

 الحركات اإلسالمية ونظام الحكم الديمقراطي. : المحور الثاني

 اللربيػة واللػالـ اإلسػالالي  تلد السػألة صػلود الحركػات اإلسػالالية   حػد  بػرز الحػاور الجػدؿ ال كػري والسياسػي عمػى السػاحة
فقػػػد  ثيػػػر الجػػػدؿ  النػػػذ بػػػدايات اللقػػػد الالاضػػػي إت  نػػػو ظػػػؿ غائبػػػا عػػػف النقػػػاش اللػػػاـ فػػػي اللظػػػـ الػػػدوؿ اإلسػػػالالية واألقطػػػار 

التي  فرزت  األصولي  وتشيد الالنطقة اللربية النذ السبلينات ظاىرة اإلحياع 2001سبتالبر 11اللربية حتى فرضتو  حداث 
الرافضػة البػدئيا لمديالقراطيػة والتػي كػاف لوجودىػا وانتشػارىا اكبػر  والجالاعات اإلسالالية الالسػمحة واللني ػةاللديد الف الحركات 

وضػالاف الحريػات  بيئػة سياسػية واجتالاعيػة وثقافيػة غيػر الواتيػة لمتحػوؿ الػديالقراطي بشػكؿ عػاـ وإلقػرار األثر في خمؽ وتشذية
قػػوى اإلسػػالـ السياسػػي فػػي ال تػػرة األخيػػرة  والتػػي قػػدالت  صػػلودغيػػر  ف  .الالزالػػة ليػػذا التحػػوؿ سػػواع كانػػت الدنيػػة  و عاالػػة
والديالقراطية في الالجتال  والتي تػرتبط بطبيلػة األيديولوجيػة السياسػية لتمػؾ  بدورىا نالوذجيا ورؤيتيا الخاصة لقضايا التحديث

فيػؿ تشػكؿ  لالاضية   خاصة في ظؿ حالة اإلقصاع والتياليش التي تلرضت ليا ىذه الحركات طيمة اللقود الخالسة االقوى 
 لمالشروع اإلسالالي ؟  ىذه الالرحمة تأسيسا جديدا

ف وفػػرت لمحركػػات اإلسػػالالية فرصػػة ربالػػا تكػػوف تاريخيػػة فيالػػا  تنطمػػؽ الدراسػػة الػػف فرضػػية  ساسػػية ىػػي  ف الثػػورات اللربيػػة واي
كػات ليس  قميػا القػدرة يخص الحصوؿ عمػي الشػرعية والتالتػ  بالشػرعية القانونيػة فانيا  يضػا تحالػؿ تحػديات عديػدة ليػذه الحر 

عمػي اللالػػؿ فػػي بيئػػة الن تحػػة سياسػػيا و يػػديولوجيا وىي التػػي اعتػػادت اللالػؿ فػػي سػػرية ووفػػؽ بنيػػة تنظياليػػة الشمقػػة تلتالػػد عمػػي 
التلبئػػة ال كريػػة والحركيػػة والنيا الػػا يتلمػػؽ بالقػػدرة عمػػي التالاسػػؾ والبقػػاع بشػػكؿ الوحػػد دوف التلػػرض تنشػػقاقات  و انقسػػاالات 

الحػػػػػراؾ اللربي بػػػػػرزت  دوار سياسػػػػػية جديػػػػػدة للبتيػػػػػا قػػػػػوى إسػػػػػالالية عديػػػػػدة  دت إلػػػػػى صػػػػػلود القػػػػػوى  الػػػػػ  بدايػػػػػة.2داخميػػػػػة
  وتسػػػمـ قيػػػادات  السػػػمطة فػػػي تػػػونس والصػػػر بشػػػرض سػػػّد ال ػػػراغ الػػػذي تركتػػػو انييػػػار وسػػػقوط الحكوالػػػات السػػػابقةاإلسالالية

تليشػيا دوؿ الالنطقػة. وللػؿ ىػذا التحػوؿ والالشاركة في الؤسسات الحكـ وعالمية صن  القرار السياسي فػي ىػذه الالرحمػة التػي 
السياسػػي  يػػدف  تمػػؾ القػػوى الجديػػدة لػػتلمف عػػف رغبتيػػا فػػي تطبيقنالػػاذج قريبػػة الػػف الحالػػة التركيػػة التػػي كرسػػت نالوذجػػًا القبػػوًت 
 يجالػػ  بػػيف القػػيـ الالحافظػػة والالسػػمؾ الميبرالػػي فػػي بلديػػو السياسػػي واتقتصػػادي فقد كانػػت التحػػوتت السياسػػية التػػي شػػيدتيا

 الالنطقة اللربية  البوابة التي سالحت لكثير الف الحركات اإلسالالية دخوؿ الاللترؾ السياسي.

 الحركة اإلسالمية وتحديات التحول الديمقراطي:

للبػػػت الالالارسػػػات السػػػمطوية دورًا ىاالػػػًا فػػػي تحػػوؿ الحركػػػة اإلسػػػالالية إلػػػى الػػػا يشػػػبو "التنظػػػيـ :تحةةةديات البنةةةاء الةةةداخمي-أوال
النيػػا حػػاوؿ الخػػروج إلػػى "فضػػاع"اللالؿ اللمنػػي كػػاإلخواف الالسػػماليف والجالاعػػة اإلسػػالالية )فػػي بلػػض  السػػري"رغـ  ف الػػبلض

الراحميا( في ظؿ نظاـ النشمؽ الالا دف  الحركػة إلػى الزيػد الػف السػرية التػي  ثػرت كثيػرًا عمػى القػدرات اإلبداعيػة اتبتكاريػة ليػا 
كالػػا تملػػب طبيلػػة 3.مػػى القػػراعة السػػميالة لمواقػػ  وتشيراتػػوووضػػلتيا فػػي وضػػ  ن سػػي الػػأزـو  ثػػر عمػػى الزاجيػػا اللػػاـ وقػػدرتيا ع
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التحوؿ الديالقراطي دورًا في التخ يؼ الف الركزية الجالاعات اإلسالالية التقميدية في الالشروع اإلسالالي لصالح كيانات  خرى 
يلنػى  ف  تقؼ عمى ذات األرضية قػد تكػوف فػي صػورة ائتالفػات  و جالليػات  و حتػى  حػزاب ذات الرجليػة إسػالالية وىػو الػا

إذ ظمػت للقػود طويمػة الالػالذ اآلالػف لكػؿ  الالتوارثػة لمجالاعػات التقميديػة”الكاريزالػا”الجاؿ اتختيار سيتس   الاـ الشباب وتتراج 
الف يريد الالارسة ال لؿ "اتحتجػاجي" عمػى األنظالػة السػمطوية الالتلاقبػة وىػو الػا يجػب  ف يمت ػت إليػو الالخططػوف داخػؿ ىػذه 

ت اإلسػالالية الحقيقػي ىػو دور إصػالحي تربػوي دعػوى فػي ظػؿ وجػود كيانػات  خػرى  تالػارس الحركات الف  ف دور الجالاعػا
السياسػػػة كػػػاألحزاب ذات الرجليػػػات إسػػػالالية والف ىنػػػا  إذا  خػػػذنا تحػػػوتت الالجتالػػػ  الالصػػػري التابلػػػة لمتحػػػوتت الديالقراطيػػػة 

ر بنيتيػا الداخميػة ورؤيتيػا التنظياليػة دوف الالنتظرة كالثاؿ لمدراسة سنالحظ  نيا ست رض تحػديًا عمػى الحركػة اإلسػالالية لتطػوي
 .اللكوؼ عمى البنى الالتوارثة بالجالود   فالقدرة عمى التطوير تلنى بكؿ بساطة القدرة عمى البقاع واتستالرار

إف الرحمػة التحػوؿ الػػديالقراطي الحاليػة سػت رض عمػى الحركػػة اإلسػالالية تحػديًا عمػػى :تحةديات  تجديةةد الخطةاب الفكةةري-ثانيةا
لطرح ال كري و ضرورة اتلت ات إلى  ىالية التجديد ال كري وطرح اإلجابة عمػى إشػكاليات ىاالػة تتلمػؽ باللالقػة بػيف الستوى ا

كالػا  ف التحػوتت الديالقراطيػة الحاليػة ت ػرض عمػى اإلسالـ والديالقراطية والتلددية السياسية والثقافية في الال يـو اإلسػالالي   
 1شيير واإلصالح بليدًا عف القراعات الخاطئة في ظؿ التحوتت الراىنة.الحركة اإلسالالية طرح رؤية سمالية لمت

الف بيف ىذه التحديات ىؿ ستظؿ الحركات اإلسالالية تلالؿ كجالاعات ضشط  ـ تتحوؿ إلى جالليػة :التحديات الواقعية-ثالثا
األقػػرب حتػػى اآلف فػػي  الحػػزب( وىػػو النالػػوذج الػػذي يلتبػػر – ىميػػة  ـ تتحػػوؿ إلػػى حػػزب سياسػػي  ـ تختػػار نالػػوذج )الجالاعػػة 

لمتػدخؿ صػػوب "اتختيػارات" و"التحال ػػات"  ظػؿ إصػرار كػػؿ جالاعػة عمػى إنشػػاع حػزب "لمجالاعػػة" الالا يلنػى فػتح البػػاب واسػلاً 
يناير وعدـ توق  إسياـ جدي الف  25وخمط "الدعوى" بػ"السياسي" الالا ينذر بخطر الحدؽ بالتجربة الحزبية الالنتظرة بلد ثورة 

 2 .زبيةالحركة في الحياة الح

 الػػا عػػف الوقػػؼ اتسػػالالييف الػػف الحريػػة و التلدديػػة السياسػػية  فيػػو يتالثػػؿ فػػي االسةةالميون و الحريةةة و التعدديةةة السياسةةية:
الالدرسة الوسطية بال كرييا و التي ترى جواز التلددية السياسية باطالؽ سواع كانت احزابا سياسية اسالالية  ـ غيػر اسػالالية 

و غيرىػػا (.و سػػواع بنيػػت عمػػى  صػػوؿ شػػرعية تت ػػؽ الػػ  اإلسػػالـ الرجلػػا و الصػػدرا  ـ اختم ػػت  ) عمالانيػػة  ليبراليػػة و يسػػارية
 3. والف القائميف باجازة التلددية باطالؽ  الشيخ راشد الشنوشي

و عمى ىذا األساس فػاف ىنػاؾ اللديػد الػف الحركػات اتسػالالية التػي اجػازت تكػويف  حػزاب غيػر اسػالالية شػريطة  ف يلترفػوا 
 و اف ت يلالمػػوا عمػػى اعاقػػة عالمػػو و ليػػـ بلػػد ذلػػؾ  ف يؤل ػػوا 4يػػف األغمبيػػة فػػي تنظػػيـ و توجيػػو الحيػػاة اللاالػػة بػػأف اتسػػالـ د

 5األحزاب لمالطالبة بالحقوؽ التي تتبناىا شريلة اتسالـ.

 صعود التيارات اإلسالمية في ةوء معادالت الضيمنة وتوازن القوى اإلقميمي والدولي. المحور الثالث:

                                                           

في  7:00 عمى الساعة 01/04/2014يوـ   الحركة اإلسالالية وتحديات التحوؿ الديالقراطيسالير اللركي 1
 http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/134140-islamic-movements.htmlلالوق :ا
 ن س الالرج  . 2
 .169 ص 1 ط2013لربية لألبحاث و النشر   لبناف : بيروت   الشبكة الالخوف من حكم االسالميين عصاـ سميالة   3
 .83 ص 1  ط1993الصر   الركز األىراـ لمترجالة و النشر   اإلسالم و الديمقراطية ،فيالي ىويدي  4
 172عصاـ سميالة   الرج  سبؽ ذكره  ص  5

http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/134140-islamic-movements.html
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لحركات اتسالالية في الوطف اللربػي الراحػؿ عديػدة خاصػة و  ف دور الحركػات اتسػالالية لػـ يخضػ  و فقػط عرؼ صلود ا
لالحػػددات داخميػػة تتلمػػؽ بالحركػػات اتسػػالالية و انالػػا حتػػى لتػػػأثيرات اقمياليػػة و دوليػػة تحكالػػت فػػي السػػتوى فاعميػػة دوره فػػػي 

 :إلى ثالث الراحؿ  ساسية وىي ة في ضوع ىذه اتعتباراتيالكف تقسيـ  و تحديد الراحؿ تطور ىذه اللالقالالنطقة اللربية و 

 ومقاومة احتالل القوى الدولية سياسيًا وعسكرياً  المرحمة األولى:الدفاع السمبي

 المرحمة الثانية:مرحمة اعادة الضيكمة و استعادة الدور.

 .لبيئة اإلقميمية والدوليةدور الحركات االسالمية في ظل  تطورات ا/ المرحمة الثالثة:مرحمة الفعل أو التأثير

 الدفاع السمبي ومقاومة احتالل القوى الدولية سياسيًا وعسكريًا .:المرحمة األولى

بد ت ىذه الالرحمة النذ نشأة الحركة اإلسالالية في  وائؿ الثالثينات و األربلينات وبشكؿ  خص النػذ النتصػؼ القػرف اللشػريف 
اىرة اإلسػػالـ السياسػػي فػػي الصػػر إلػػى اللالػػؿ السياسػػي الال تػػوح نسػػبيًا بلػػد وحتػػى نيايػػة السػػبلينات ال  عػػودة الحركػػة األـ لظػػ

.فػػػي ىػػػذه الالرحمػػػة عبػػػرت ظػػػاىرة اإلسػػػالـ السياسػػػي عػػػف الواق يػػػا 1حميػػػا واعتقػػػاؿ اللظػػػـ قادتيػػػا فػػػي الخالسػػػينات والسػػػتينات 
 وتلاالميا ال  القوى الدولية والبيئة الخارجية الف خالؿ عدد الف الالؤثرات واتتجاىات النيا:

 دف   و القاوالة اتحتالؿ واتنششاؿ بالقاوالة قوى اتستلالار الدولي الذي كاف يحتؿ عدد كبير الف الدوؿ اللربية. - وتً  

 الؤازرة  قميات وحركات إسالالية الضطيدة في دوؿ اللالـ اإلسالالي.-ثانياً  

سػػػطيف والالػػػؤازرة الدوليػػػة بأشػػػكاليا والػػػف  كثػػػر الالتشيػػػرات تػػػأثيرًا  فػػػي ىػػػذا الالجػػػاؿ ىػػػو قضػػػية اتحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي ل م-ثالثػػػاً  
الالختم ػػة ليػػذا اتحتالؿ حيػػث  ف قضػػية اتحػػتالؿ اإلسػػرائيمي ل مسػػطيف ىػػو الالػػدخؿ لكثيػػر الػػف التلقيػػدات والالتشيػػرات الدوليػػة 

فػي واإلقميالية والالحمية الالتشابكة والتػي  ثػرت فػي سػموؾ الحركػات اإلسػالالية والواق يػا السياسػية تجػاه القػوى الدوليػة  ال اعمػة 
اىتالاـ ىذه الظاىرة بالنزاعات والالشكالت التي كانت تالس الالسماليف في بلػض دوؿ اللالـ وىػذا -النظاـ الدولي آنذاؾ. رابلا

الا انلكس في ال يـو ورؤية الحركة لمسياسة الخارجية والدولية كالا يطرحيا الؤسس الحركة في ىذه الالرحمة بقولو: "فاف  ريػد 
شػػلارىا كراالتيػػا وعزتيػػا والسػػير بيػػا إلػػى اتىػػداؼ بالسياسػػة اللناىػػا الخػػارجي وىو ا لالحافظػػة عمػػى اسػػتقالؿ اتالػػة وحريتيػػا واي

الالجيدة التي تحتؿ بيا الكانتيا بيف األالـ والنزلتيا الكريالة في الشلوب والدوؿ وتخميصيا الف استبداد غيرىػا بيػا وتدخمػو فػي 
يلًا ويوجػو الػدوؿ كميػا إلػػى السػالـ اللػالالي اللػاـ وىػػو شػؤونيا ال  تحديػد الصػمة بينيػا وبػػيف سػواىا تحديػدًا ب صػؿ حقوقيػػا جال

الايسالونو )القانوف الدولي(...فاف اإلسالـ قد ُعني بذلؾ كؿ اللناية و فتى فيػو بوضػوح وجالع  لػـز الالسػماليف  ف يأخػذوا بيػذه 
اوجػػػب عمػػػى األالػػػة  األحكػػػاـ فػػػي السػػػمـ والحػػػرب عمػػػى السػػػواع...قرر اإلسػػػالـ سػػػيادة اتالػػػة اإلسػػػالالية و سػػػتاذيتيا لألالـ.ثػػػـ

 الالحافظة عمى ىذه السيادة".

                                                           
الجزع األوؿ الصر: الؤسسػة أحزاب، –حركات  -جماعات  :اصةةةةر،كبةةةةرى الجماعةةةةات اإلسةةةةالمية اإلصةةةةالحية فةةةةي العةةةةالم المعتوفيػػػػؽ الػػػػواعي 1

 8 ص 2006  1الشػروؽ لمنشػر و التوزيػ   ط 
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إف ىذه الالتشيرات تظير اىتالاـ ظاىرة اإلسالـ السياسي بالبيئة الدولية ليس نتيجػة سياسػات تخطػيط والحاولػة لالنشالػاس فػي 
نالػػا ىػػي عالميػػة رد فلػػؿ  و دفػػاع سػػمبي  جبػػرت عميػػو الحركػػات اإلسػػالالية لمتلاالػػؿ اللػػو نتيجػػة اسػػتل  1الاراللالقػػات الدوليػػة واي

والالارسات القوى الدولية ضد الالسماليف. الف اعتداع واضطياد . وفي إطار الالنظالات الدولية  الشيع الواضح الذي الارستو 
الحركػػات اإلسػػالالية فػػي ىػػذا البلػػد ىػػو انتقػػاد ورفػػض قػػرارات األالػػـ الالتحػػدة تجػػاه القضػػية ال مسػػطينية. " وفػػي سػػياؽ تحديػػد 

الالرحمػػة يشػػير  حػػد رالػػوز الحركػػة اإلسػػالالية آنػػذاؾ إلػػى  ف تجزئػػة وحػػدة األالػػة إلػػى  الحركػػات اإلسػػالالية ألولوياتيػػا فػػي ىػػذه
كيانات قطرية ووقوعيا تحت اتستلالار الشربي  الالا  ششؿ األالة بحركة التحرير واتسػتقالؿ والف ىنػا كانػت األولويػة الثانيػة 

ف السياسػػػة( قيادة حركػػػات التحػػػرر الػػػف لملالػػػؿ اإلسػػػالالي )بلػػػد الح ػػػاظ عمػػػى إيالػػػاف األالػػػة بشػػػريلتيا وبلػػػدـ فصػػػؿ الػػػديف عػػػ
اتستلالار والجياد ضد الالسػتلالر فػي شػتى ديػار الالسػماليف وىذا عػّرض الحركػات اإلسػالالية إلػى اتضػطياد والالالحقػة الػف 

فػػػي فمػػػؾ جاذبيػػػة التبليػػػة  دوؿ اتسػػػتلالار الصػػػييونية والف يتحػػػالؼ الليػػػـ الػػػف بلػػػض األنظالػػػة اللربيػػػة التػػػي ت زالػػػت تػػػدور
 .الشربية"

حسػف الترابػي  حػد القػادة اإلسػالالييف الاللاصػريف والالؤسسػيف الالشػاركيف فػي تطػور ظػاىرة اإلسػالـ السياسػي يمخص يمخص 
طبيلة اللالقة بيف ىذه الظػاىرة والبلػد الػدولي خػالؿ ىػذه الالرحمػة باإلشػارة إلػى  ف الحركػة اإلسػالالية كانػت "ُتلنػى بالقضػايا 

اع دولػػػي يالػػػس شػػػأف الالسػػػماليف ربالا تجاوبػػػت الػػػ  تطوراتػػػو بػػػالتلبير عػػػف اللالاليػػػة ذات الوجػػػو اإلسػػػالالي الصػػػريح وبأي نػػػز 
التضػػاالف واتنتصػػار لجانػػب اإلسػػػالـ فيػػو  او بالحالمػػة واإلنكػػار عمػػػى الجانػػب اآلخػػر. ضػػالف ذلػػػؾ قضػػايا التحػػرر الػػػوطني 

ائرىـ الالتاليػزة فػي اإلسالاليوقضايا الحركات اإلسالالية وجيادىػا تحػت الػنظـ الدكتتوريػة  وقضػايا ك ػاح الالسػماليف لتقريػر الصػ
وجو طوائؼ  خرى )كالا كاف في فمسطيف وكشالير(  الا وراع ذلػؾ فقػد ظمػت الحركػة لنحػو عشػريف عاالػًا بلػد قيااليػا ت ُتلنػى 
إت بكميػػػػات الوضػػػػ  اللػػػػالالي وت تكػػػػاد تاليػػػػز إت الكتمتػػػػيف الشربيػػػػة والشػػػػرقية لشػػػػرض اتنحيػػػػاز دونيالػػػػا إلػػػػى الكتمػػػػة اللالاليػػػػة 

ع واتنتالػػاع ألالػػة الالسػػماليف .فػػال اىتالػػاـ وت عالقػػة بشيػػر الظػػواىر اللالاليػػة الالتصػػمة باإلسػػالـ عػػف وجػػو اإلسػػالالية بداف  الػػوت
صريح الباشر وت دراسػة وت سياسػة وت الالارسػة لملالقػات الدوليػة بمكانت الحركػة ترىػب الػدوؿ عالوالػًا وتن ػر الػف الػدوؿ غيػر 

د اللالقات وعقػػدة الػػف شػػبية اتتصػػاؿ الدبموالاسػػي كأنػػو الباشػػرة الالسػػمالة خاصػػة تلديًا لال يػػـو البػػراعة الػػف الك ػػار إلػػى صػػلي
  عالوالػػػًا "وبسػػػبب ظػػػروؼ الكافحػػػة اتسػػػتلالار والسػػػلي إلػػػى اتن صػػػاؿ عػػػف ثقافتػػػو  2نجػػػس غريػػػب  والقاربػػػة خطػػػر خبيػػػث 

قػػيـ قػػيـ وقيالػػو نظر اإلسػػالاليوف النػػذ البدايػػة إلػػى القػػيـ اللالاليػػة والالؤسسػػات الدوليػػة نظػػرة شػػؾ وعػػداع  بحيػػث اعتبػػرت تمػػؾ ال
 .  3غربية خاصة  "

و النػػو فػػالالالحظ عمػػى ىػػذه الالرحمػػة غيػػاب الرؤيػػة الالنيجيػػة و التػػأطير النظػػري لبنػػاع النظالػػة اونظػػاـ اللاصػػر يحػػدد كي يػػة 
التلاالػػػؿ الػػػ  البيئػػػة الدوليػػػة والنظػػػاـ الػػػدولي وفؽ رؤيػػػة إسػػػالالية لػػػدى الحركػػػة وارتبط ذلػػػؾ الػػػ  غيػػػاب لالالارسػػػة النيجيػػػة فػػػي 

                                                           
 ص ص   2003  بػو ظبػي: الركػز اإلالارات لمدراسات و البحوث اتستراتيجية  التصةور السياسةي لدولةة الحركةات اإلسةالميةخميػؿ عمػي حيػدر - 1
22 – 26. 

 .275– 274  ص ص 1989 الخرطـو   لحركة اإلسالمية في السودان : التطور الكسب المنضجاحسف الترابي    2
الحركاتاإلسالمية وأثرها في االستقرار السياسي في  في كتاب مستقبل الحركات اإلسالمية في ظل المتغيرات اإلقميمية والدوليةرضواف السيد  3

 .184  ص  2002ستراتيجية   بوظبي    الركز اإلالارات لمدراسات والبحوث اتالعالم العربي
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لدوليػػة حيث كػػاف اللاالػػؿ الػػدولي عاالػػؿ الح ػػز ل لػػؿ الحركػػة )رد فلػػؿ( ولػػـ تكػػف لػػدييا سياسػػات لم لػػؿ اللالقػػات الخارجيػػة ا
 الالؤثر دولي.

 المرحمة الثانية:مرحمة اعادة الضيكمة و استعادة الدور.

 جػواع دوليػة  دى ظيور الثورة اإليرانية بالرغـ الف  نيا ليست جزعًا الف ظاىرة اإلسالـ السياسػي التػي ندرسػيا إت  نيػا خمقػت 
جديدة  ثرت عمى الحركات اإلسػالالية الػف حيػث السياسػات والت اعػؿ الػ  البيئػة الدوليػة. حيػث االتػدت ىػذه الالرحمػة النػذ عيػد 

 )الػ  ظيػور حركػة حالػػاس  1وحتػػى نيايػة الثالانينػات 1980وبدايػة الحػرب اللراقيػة اإليرانيػة  1980/ 1979الثػورة اإليرانيػة 
. وىي الرحمة انتقالية لمحركة اإلسالالية الف الالرحمة السػابقة  1990/1991خميج الثانية في فمسطيف( وحتى الا قبؿ حرب ال

التػػػي تتسػػػـ بتبسػػػيط فيػػػـ اللادلػػػة اللالقػػػات الدوليػػػة وكػػػذلؾ ضػػػلؼ اتىتالػػػاـ باللاالػػػؿ الػػػدولي إلى الرحمػػػة فيػػػـ ووعػػػي ألىاليػػػة 
الػ  اإلقميالػي والدولي باإلضػافة إلػى الحاولػة الالتشيرات الدولية وكػذلؾ إلػى الحاولػة القيػاـ بشػيع الػف الحػراؾ وبلالػؿ فػي الالجت

 األالريكية( وتالثؿ ىذا التطور لمحركةعمى الصليد الدولي  في  شكاؿ عدة  ىاليا: –الوجود في البيئة الدولية )األوروبية 

 نمو الوجود الطالبي في البيئة األوروبية واألمريكية والدول االشتراكية:-1

ينالو الوجود الطالبي في الدوؿ الشربية خصوصػا وارتبط الػ  ىػذا الوجػود بنػاع الؤسسػات  في نياية السبلينات والثالانينات بد 
واتحادات طالبية إسالالية في  وروبا و اليركا عمى وجو الخصوص وىذا الوجود الطالبي كاف جزع كبير النو رصيد لمحركات 

قػدرة عمػى فيػـ واسػتيلاب الػنظـ السياسػية  اإلسالالية وىذا اتنبلػاث الطالبػي تػوفر لػو احتكػاؾ الػ  ىػذه البيئػات و صػبح  كثػر
الشربية والحركة السياسية لمدوؿ األوروبية والوتيات الالتحدة األالريكية وفي ضوع الحريات الالتوفرة لو في الشرب انطمػؽ نحػو 

ف ىػذه الالالارسات السياسية واتن تاح السياسي وبناع عالقات تلػاوف سياسػي ودعػوي الػ  ىػذه الالجتاللػات والؤسسػاتيا . إت  
ف  اللالقات كاف يشمب عمييا عالقات تلاوف بيف الؤسسات وىيئات إسالالية التوجػو الػف  قطػار اللػالـ اللربػي واإلسػالالي . واي
عاد الجزع األكبر الف الوجود الطالبي إلػى الوطنػو فػي اللػالـ اللربػي  ليالثػؿ جػزعًا قياديػًا او رياديػًا فػي عالميػة إدارة الحركػات 

طالعا عمى الشرب و كثر إدراكًا ألىالية التجربػة السياسػية الشربيػة وىيكميػا اإلسالالية وحراكيا السياس ي وبرؤية  كثر ان تاحًا واي
وآليات عالميا والوق  القضايا اللربية واإلسالالية في حياتيا السياسية وكي ية تأثير ىذه التجربػة السياسػية الشربيػة عمػى الحيػاة 

اآلخر وربالا األقؿ استقر في الشرب واىتـ بتػوطيف الػدعوة اإلسػالالية فييا وىػذا  اللربي اإلسالالي بينالا الجزع السياسية لملالـ
 *. 2الجزع كاف جزعًا الالا يسالى ىجرة الالشتربيف

                                                           
 .11 ص 1998عالػاف:دائػرة الالكتبػة الوطنية  ي،اإلرهةاب فةي العةالمين العربةي و الغربة حالػد يوسػؼ التػؿ 1
مى وجو الخصوص *حراؾ الالشتربيف واتصاتتيـ وعالقاتيـ السياسية : وىـ الذيف غادروا بالدىـ اللربية وانتقموا إلى الليش في  وروبا و اليركا ع2

ربيف الف واستقروا فييا. وذلؾ إالا ألسباب اقتصادية  و ىجرة االف وحالاية الف اضطياد ودكتاتورية كثير الف األنظالة اللربية  والحديث ىنا عف الالشت
ا يالارسوف اللالؿ السياسي  فراد الحركة اإلسالالية  و الذيف انضالوا إلييا في الشرب تداخموا ال  اللالؿ الطالبي في الشرب  وفي ضوع الحريات كانو 

الاللارض الالا تطمب ذلؾ نوع الف اتتصاتت السياسية واإلعالالية ال  شخصيات والؤسسات سياسية  و إعالالية غربية   و في الجاتت حقوؽ 
الالسماليف اإلنساف  وغير ذلؾ بقصد فضح الالارسات بلض األنظالة اللربية والضشط عمييا   باإلضافة إلى حراكيـ في الحاولة الؤازرة قضايا 
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كؿ الا سبؽ  دى إلى تأكيد البلد اللالالي في الحركات اتسػالالية وزيػادة الػوعي واتىتالػاـ بالسػياؽ الػدولي و لػيس التركيػز و 
ظرا لألىالية و التأثير الكبير الذي يملبو السياؽ الدولي في دور الحركات اتسػالالية و كػذا نظػرا فقط عمى السياؽ اتقميالي ن

لتطور عالمية اتتصاؿ إلػى الشػروعات فلميػة الػف  التلاالػؿ  والتلػاوف"   ودفػ   يضػًا نحػو فيػـ ووعػي  فضػؿ و عالػؽ لاللادلػة 
القػات فػي دعػـ  و الحاولػة إزالػة  والتخ يػؼ الػف الالارسػات اللالقات الخارجيػة والشربيػة الػ  إدراؾ  ىاليػة ىػذه اتتصػاتت والل

اتضػػػطياد السياسػػػي عمػػػى الحركػػػات اإلسػػػالالية فػػػي اللػػػالـ اللربػػػي. وبلػػػض ىػػػؤتع الالشتػػػربيف الػػػف  فػػػراد الحركػػػة اإلسػػػالالية 
 صػػبحوا الػػف كبػػار رجػػاؿ األعالػػاؿ   حيػػث تطػػورت لػػدييـ إالكانيػػات اقتصػػادية ىائمػػة تولػػد عنيػػا عالقػػات سياسػػية ىاالػػة الػػ  
شخصيات سياسية عربية وغربية و صبح ىؤتع الراكز لالتصاتت السياسية الدولية واإلقمياليػة. والػف  الثػاؿ ىػؤتع يوسػؼ نػدا 
ال وض اللالقات السياسية الدولية لدى التنظيـ الدولي لإلخواف الالسماليف حيث كاف الستقرًا في سويسرا  حيث قاـ الػف خػالؿ 

وليػة وقػػاـ بػػأدوار ووسػاطات دوليػػة عديػدة وىاالػػة الثؿ:ترتيػػب اللالقػة بػػيف اإلخػػواف ىػذا الالوقػػ  بالبػادرات واتصػػاتت سياسػػية د
يراف وغيرىا الف القضايا والصراعات.  الالسماليف والثورة اإليرانية وكذلؾ وساطات بيف اللراؽ واي

فقػي فػي  وروبػا و الريكػا في ىذه الالرحمة )الرحمة الثالانينات( االتدت الحركة اإلسالالية اللالالية االتدادًا واسلًا عمى الصليد األ
فريقيا وجنوب شرؽ آسيا وىذا الوجود او اتالتداد ساعد عمى الدخوؿ في الرحمة بناع اتتصاتت السياسية والالارسػة بلػض  واي

بيف بلض الدوؿ في الدائرة اإلقميالية اللربيػة واإلسػالالية وفي ىػذا السػياؽ يالكػف اإلشػارة إلػى بلػض األالثمػة حػوؿ  الوساطات
 ذلؾ النيا:

اتصؿ التنظيـ الدولي إلخواف الالسماليف بالثورة اإليرانيػة قبػؿ و ثنػاع الثػورة اإليرانيػة لتػوفير الػدعـ والتشػجي  الخارجيميػا و  فقد 
 الحاولة لبناع عالقات سياسية البكرة الليا .

لػدولي وتحرؾ اإلخواف بشكؿ سياسي جالاعي الف خالؿ تشػكيؿ وفػد عػالي الالسػتوى وقيػادات ورالػوز عميػا الػف قبػؿ التنظػيـ ا 
لإلخػػػػواف الالثمػػػػة فػػػػي حركػػػػات الػػػػف بلػػػػض الػػػػدوؿ اإلسػػػػالالية الثػػػػؿ )الصػػػػر واألردف والسػػػػلودية واللػػػػراؽ والاليزيػػػػا والسػػػػوداف 
واندونيسيا( وذلؾ لتقديـ التأييد السياسي الخارجي والتلبير عف الالؤازرة لمثورة في الراحؿ البكرة جدًا.وىو الا كاف يلكػس  الػاًت 

حركات عمى الثورة اإليرانية وتلكس قناعػة بػأف الثػورة اإلسػالالية ىػي نقطػة البدايػة لقيػاـ إسالالية عريضة كانت تلوليا ىذه ال
دولة إسالالية في الالنطقة والالحيط اإلقميالي وىنا ألوؿ الرة طرح التنظػيـ الػدولي لإلخػواف ثقػاًل سياسػيًا كبيػر لخالفػة  و لػدعـ 

ركػػات اإلسػػالالية لػػـ تكػػف دقيقػػة واكتشػػ وا  ف رىػػانيـ لػػـ يكػػف الدولػػة  و النظػػاـ السياسػػي. ولكػػف التقػػديرات السياسػػية ليػػذه الح
سميالًا خاصػػة الػػ   حػػداث الحػػرب اللراقيػػة اإليرانية وكػػذلؾ الصػػراع الػػداخمي فػػي سػػوريا بػػيف اإلخػػواف الالسػػماليف ونظػػاـ الحكػػـ 

 السوري وال  توجو الدستور اإليراني نحو الصبشة الالذىبية الشيلية .
ضػػًا اللالػػؿ الت اوضػػي داخػػؿ القػػوة اإلقمياليػػة اإليرانيػػة حيػػث تػػدخؿ بالوسػػاطة اإلخػػواف فػػي الارسػػت الحركػػة فػػي ىػػذه الالرحمػػة  ي

 ولكػػف كانػػت ىػػذه 1الحاولػػة إصػػالح اللالقػػة بػػيف الحكوالػػة اإليرانيػػة الػػف جيػػة وبػػيف  كػػراد السػػنة فػػي إيػػراف الػػف جيػػة  خػػرى
لتنظيـ والجديػػػد فييػػا  نػػػو كانػػت ىنػػػاؾ الوسػػاطة عمػػى شػػػكؿ البػػادرة فرديػػػة قػػاـ بيػػػا ال ػػوض اللالقػػػات السياسػػية الدوليػػػة ليػػذا ا

اتصػػاتت وتنسػػيؽ بػػيف يوسػػؼ نػػدا ال ػػوض اللالقػػات السياسػػية الدوليػػة لإلخػػواف الالسػػماليف والسػػاعد األالػػيف اللػػاـ لييئػػة األالػػـ 
                                                                                                                                                                                     

والشكالتيـ الثؿ قضية فمسطيف و فشانستاف وكشالير وغيرىا   وُيضاؼ إلى ذلؾ نالو إالكانيات اقتصادية كبيرة لدى بلض الالشتربيف  نتجت ليـ 
 اتصاتت ىاالة ال  شخصيات سياسية غربية وعربية جلمت النيـ الراكز لالتصاتت السياسية الدولية.

 17 يـو 16001 اللدد 46 الكويت السنة مجمة القدس -تنظيـ الجياد –راجلة:الجالاعة اإلسالالية اللالـ في طريؽ اللنؼ والال،ضياء رشوان1
 http://alqabas.com/29640  عمى الالوق :2017ديسالبر 
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الالتحدة لمشؤوف السياسية )جاف دوالينيكو بيكو( إلنياع ىذه الحرب وللب األخير دورًا الحوريًا في إنياع ىػذه الحرب.كالػا قػاـ 
ال ػػوض اللالقػػات السياسػػية الدوليػػة بالحاولػػة لحػػؿ الشػػكمة الصػػياديف الالصػػرييف األسػػرى فػػي إيراف والػػذيف اعتقمػػوا عمػػى خم يػػة 

 دعـ الحكوالة الالصرية لملراؽ في حربو ال  إيراف. 
صػػ تيا اعتبػػر كػػذلؾ اتخػػواف  ف القضػػية األفشانيػػة واتحػػتالؿ السػػوفياتي ألفشانسػػتاف فػػي الثالانينػػات يػػدخؿ ضػػالف قضػػاياىـ ب

قضػػػية إسػػػالالية تتلمػػػؽ بػػػاحتالؿ شػػػلب وبمػػػد السػػػمـ وقاالوا بتػػػوفير كافػػػة الػػػدعـ السياسػػػي واتقتصػػػادي )الالػػػالي( والموجسػػػتي 
سػالالية ودوليػة الػف ظػروؼ الحػرب واإلعالالي وغيرىا لالناصرة ىذه القضية .ولكوف ىذه  القضية التشابكة الػ   بلػاد عربيػة واي

الباردة بيف اتتحاد السػوفييتي وحم ػاؤه والوتيػات الالتحػدة وحم اؤىا وىػذه القضػية  دخمػت الحركػة فػي الحػرب البػاردة بشػكؿ الػا 
الكتػػوب  و الالت ػؽ عميػػو بػػيف كطػرؼ غيػػر الباشػر فػػي ىػذه الحػػرب   وىػذه القضػػية األفشانيػػة  وجػدت نوعػػًا الػف الت ػػاىـ غيػر ال

سياسػػػات التنظػػػيـ اللػػػالالي لإلخػػػواف الالسػػػماليف وبػػػيف السياسػػػة األالريكيػػػة تجػػػاه عػػػدو الشػػػترؾ ىػػػو اتتحػػػاد السػػػوفييتي واللقيػػػدة 
الشػػيوعية التػػي ينػػادي بيا وىػػذا الوضػػ  فػػتح لظػػاىرة اإلسػػالـ السياسػػي إالكانيػػات وتسػػييالت دوليػػة الػػف خػػالؿ الػػدوؿ اللربيػػة 

افظػػػة وذات عالقػػػات إسػػػتراتيجية الػػػ  الوتيػػػات الالتحػػػدة والاللاديػػػة لمشػػػيوعية وىػػػذه األجػػػواع اإليجابيػػػة نتيجػػػة واإلسػػػالالية الالح
 ألجواع الحرب الباردة.

إف القضػػية األفشانيػػة  ظيػػرت وجػػود إالكانيػػة لتلػػايش إسػػالالي غربػػي عمػػى حسػػاب ال كػػر الالاركسػػي والشػػيوعي   وفػػي إطػػار 
 ظيػػرت ظػػاىرة اإلسػػالـ السياسػػي الػػف خػػالؿ القضػػية األفشانيػػة  نيػػا  قػػؿ عدائيػػة و كثػػر النظػػاـ الػػدولي الثنػػائي القطبيػػة آنػػذاؾ 

تحيػػزًا لالتجػػاه الميبرالػػي الشربػػي النيػػا لالتجػػاه الشػػيوعي خػػالؿ ىػػذه الحقبػػة . كالػػا  ظيػػرت وجػػود إالكانيػػة لالالارسػػة شػػكؿ الػػف 
الية عاالة  تدفليا نحو البحث عف إالكانية  شكاؿ السموؾ الدولي البراغالاتي لظاىرة اإلسالـ السياسي عند توفر الصالح إسال

تلايش بالرغـ الف وجود تناقضات حادة وجوىرية عمى الصػليد ال كػري وعمػى صػليد السياسػات خاصػة عمػى صػليد القضػية 
 ال مسطينية ودعـ بلض الدكتاتوريات اللربية.   

اللالقػػات الدوليػػة وتلقيػػداتيا ولػػذا تراجلػػت عالوالػػًا الرحمػػة الثالانينػػات كانػػت تلكػػس تطػػورًا ىاالػػًا والمحوظػػًا فػػي فيػػـ واسػػتيلاب 
  وقػد اخت ػت الػف طروحػاتيـ فػي الثالانينػات تصػورات نظريةة المةؤامرة الدوليةةبشكؿ كبير فػي ىػذه الالرحمػة طروحػاتيـ حػوؿ 

 الجاىمية والالػؤاالرة الييوديػة اللالاليػة   وتػاالر الشػرب عمػى اإلسػالـ لكػف ذلػؾ لػـ يقمػؿ الػف قناعتػاتيـ بضػرورة الناضػمة الشػرب
حداث ان صاـ عف ثقافتو وسياساتو ويبادليـ الشرب اللداع ويتجال  لمحيمولػة دوف وصػوليـ  وضرب ىيالنتو عمى الجتاللاتنا  واي

.  وذلػؾ بػدوف تجاىػؿ ألىاليػة ون ػوذ ىػذه 1إلى السمطة في بمداف الوطف اللربي األساسية خشية تيديد الصالحو نتيجة ذلػؾ  
لتمقائي وقدرة ىذه القوى عمى التحكـ التمقائي  و "التاالري"  و صناعة جالي  الا يحػدث القوى الدولية ولكف بليدًا عف الت سير ا

الف تشيرات في جالي  الدوؿ اللربية واإلسالالية. إف الدور والحراؾ السياسية الدولي او الخارجي لمتنظيـ اللالالي لإلخواف في 
 خالؿ وفود رسالية جالاعية .الرحمة الثالانينات كاف بالبادرات فردية ) فراد الف اإلخواف (  و الف 

عالوالًا تركز الدور او الحراؾ السياسي لمتنظيـ الدولي لإلخواف في الجػاؿ اللالػؿ السياسػي الخػارجي وضػالف الػدائرة اإلقمياليػة 
وغمب عميو الالجيػود ال ػردي للناصػر الحركػة  كالػا  ف وجػود الل ويػة إلػى حػد الػا  وسػموؾ رد ال لػؿ تجػاه ظػروؼ والتشيػرات 

غالبػًا ىػي التػي كانػت تػدف  الحركػة اإلسػالالية نحػو بلػض الػدور السياسػي الخػارجي اإلقميالػي وتحػدد الثػؿ ىػذا إقميالية اللينػة 
الػػدور بشػػكؿ خػػاص فػػي الحاولػػة فػػض الالنازعػػات  )إصػػالح ذات البػػيف(  و فػػي بنػػاع او تلزيػػز عالقػػات التلػػاوف الخارجيػػة 

شػػػخاص  والؤسسػػػات والنظالػػػات اللالػػػؿ اإلسػػػالالي اإلسػػػالالية واتتصػػػاتت السياسػػػية سػػػواع كانػػػت عمػػػى السػػػتوى حركػػػات  و  
 الدولي  و بناع بلض اللالقات الشخصية ال  السؤوليف سياسييف في بلض الدوؿ اللربية (.
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عالوالًا ىػذا التطػور فػي اتىتالػاـ بالبيئػة الخارجيػة  و القيػاـ بػبلض الالالارسػات الخارجيػة ارتػبط بالتشيػرات عديػدة النيػا ظيػور 
افة إلػػى تلػػاظـ شػػأف الحركػػة وتلػػاظـ شػػأف حركػػة اإلسػػالـ فػػي اللػػالـ عالوالػػًا.و كػػذا التػػأثير الثػػورة اإلسػػالالية فػػي إيػػراف إضػػ

الواضػػػػح لمقػػػػوى الخارجيػػػػة عمػػػػى دور الحركػػػػة بحيث دعػػػػت قػػػػوى كثيػػػػرة فػػػػي اللػػػػالـ إلػػػػى الضػػػػاع ة البادراتيػػػػا نحػػػػو الحركػػػػة 
 اإلسالـ السياسي والسياسة الدولية .وىذه التطورات تلاظالت في الالرحمة التالية الف الراحؿ اللالقة بيف ظاىرة  1اإلسالالية

 
 المرحمة الثالثة : دور الحركات االسالمية في ظل  تطورات البيئة اإلقميمية والدولية

 
لحػػػػرب البػػػػاردة وانييػػػػار بػػػػد ت ىػػػػذه الالرحمػػػػة نتيجػػػػة ظيػػػػور الجالوعػػػػة  حػػػػداث والتشيػػػػرات إقمياليػػػػة ودوليػػػػة ىاالػػػػة النػػػػذ انتيػػػػاع ا

  ثػػػـ ظيػػػور النظػػػاـ الػػػدولي الجديػػػد  حػػػادي القطبيػػػة  1990/1991الثانيػػػة  وكذلؾ ظيػػػور  حػػػداث حػػػرب الخمػػػيجالشػػػيوعية 
 .  2والييالنة األالريكية   و خيرًا بروز حركة حالاس اإلسالالية كالتشير  ساسي بالقضية ال مسطينية بتلقيداتيا اإلقميالية والدولية

 وفػػي ىػػذه  2003ة عمػػى اللػػراؽ و الحػػرب األالريكيػػة والبريطانيػػ 2001سػػبتالبر 11كالػػا اف ىػػذه الالرحمػػة شػػيدت احػػداث 
الالرحمػػة تطػػور  و تلػػزز ت قػػو / فقػػو اللالقػػات الدوليػػة لمظػػاىرة الػػذي بػػد  فػػي الالرحمػػة السػػابقة )الثانيػػة(  كالػػا ازدادت األدوار 
والالالارسػات السياسػية اإلقمياليػة والدوليػػة لمظػاىرة  كالػا تلػزز دور وتػػوطف الظػاىرة فػي الشػرب الػػف خػالؿ الالشتػربيف والوجػػود 

بػػي . نتيجػػة ليػػذه الالتشيػػرات الدوليػػة واإلقمياليػػة وتطػػور ت قػػو الظػػاىرة والالارسػػاتيا السياسػػية الخارجيػػة دفػػ  الظػػاىرة  و الطال
بلض  طرافيا نحو وض  تصورات النيجية /النظوالة فكرية لمواق  الدولي  و نحو "نظرية  وسياسات استراتيجية " لملالقػات 

حركػػػػة فػػػػي الالحػػػػيط الػػػػدولي سػػػػية  و تػػػػأطير وتحديػػػػد طبيلػػػػة الػػػػدور السياسػػػػي لمالدوليػػػػة و لكي يػػػػة القيػػػػاـ بالالالارسػػػػات السيا
 " في البيئة الدولية .Actorوالتوجو نحو حضور فاعؿ كالعب "الخارجي 

إف الدخوؿ في ىذه الالرحمة ىو استالرارا لالػا بد تػو الحركػة فػي الالرحمػة الثانيػة إت انػو  صػبح اكثػر تطػورًا و كثػر عالقًا سػواع 
والدور والالالارسات واتتصاتت السياسػية اإلقمياليػة وىو الػا جلميػا  كثػر حضػورًا ووجػودًا فػي اللالػؿ الػدولي  الف حيث الت قو

الكانيػػػػات ون ػػػػوذ الظػػػػاىرة الػػػػف جيػػػػة   و فػػػػي حسػػػػابات القػػػػوى الدوليػػػػة. والالػػػػا سػػػػاعد عمػػػػى ىػػػػذا التطػػػػور ىػػػػو تطػػػػور خبػػػػرة واي
الدوليػة عػف عػدو وخطػر جديػد ىػو خطػر " اإلسػالـ"   خرى وانتياع الحرب الباردة والا ترتب عميو الف الحديث عمى السػاحة

كلدو بديؿ لالتحاد السوفييتي تجاه الشرب وىذا  دى إلى الزيد الف اتىتالاـ الشربي الدولي بظػاىرة اإلسػالـ السياسػي   وفػي 
اتىتالػػاـ  الالقابػػؿ دفلػػت ىػػذه التطػػورات الظػػاىرة إلػػى الت اعػػؿ السػػمبي او اإليجػػابي بالتشيػػرات السياسػػة الدوليػػة . ودفػػ  إلػػى

ال كري والسياسي بشكؿ كبير بالوضوع " اإلسالـ والشرب " والوضوع " صػراع الحضػارات" الػف قبػؿ جاليػ  اتطػراؼ الدوليػة 
فػػػػػػػي اللػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػالالي  والػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الحركػػػػػػػات اإلسالالية خاصػػػػػػػة الػػػػػػػ  ظيػػػػػػػور كتابػػػػػػػات صػػػػػػػاالويؿ ىنتنشػػػػػػػتف لصػػػػػػػراع 

 خير.الحضارات وفرانسيس فوكوياالا لنياية التاريخ و اتنساف األ
فػػي بدايػػة ىػػذه الالرحمػػة التػػي تالثمػػت بشػػزو اللػػراؽ عمػػى الكويػػت والػػا تبليػػا الػػف ت اعػػؿ عػػالالي ىائػػؿ فػػي الالنطقػػة كاف ت بػػد 
لمحركػػػة اف تجػػػد لن سػػػيا الكانػػػًا ىاالػػػًا فػػػي ىػػػذا الحػػػراؾ الػػػدولي واإلقميالػػػي ألف ذلػػػؾ يالسػػػيا الباشػػػرة كحركػػػة وسياسػػػة ورسػػػالة 

دىا ونشاطيا األساسي والف ىنا يالحظ فػي ىػذه الالرحمػة تلػززت اتتصػاتت حضارية ودينية وكالنطقة عربية تشكمالقر وجو 

                                                           
 .277حسف الترابي   الرج  سابؽ  ص  1
إت  ف خطابيا والواق يا ودورىا السياسي إزاع البيئة الخارجية كاف الحدودًا   بينالا يؤرخ البلض  1987بالرغـ الف  ف حالاس ظيرت في ديسالبر  2

ية سياسية خارجية في عدد الف الدوؿ اللربية     ال  تلييف ناطؽ رسالي ليا في الخارج وبروز قيادات عمن 1990دورىا السياسي الخارجي ال  عاـ 
رب والشاركتيا األولى بص ة رسالية في وفد المقاع اإلسالالي الذي تـ تشكيمو الف قيادات اللالؿ اإلسالالي الف عدة دوؿ عربية لموساطة في  زالة ح

 الخميج الثانية . 
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. وتالثػػؿ ذلػؾ فػػي الجالوعػػة ت ػاعالت الػػ  احػداث والتشيػػرات إقمياليػػة 1واألدوار السياسػية لمحركػػة عمػى صػػليد البيئػػة اإلقمياليػة 
ة عنػد حػدوث ازالػة الخمػيج الثانيػة ودولية ىاالة في الالنطقة وتناوؿ  ىـ ىذه األدوار والت اعالت بدعًا الف حرب الخمػيج الثاني

.خػػالؿ ىػػذه ال تػػرة قاالػػت الظػػاىرة 1991 وقبػػؿ قيػػاـ حػػرب الخمػػيج الثانيػػة فػػي ينػػاير 1990نتيجػػة غػػزو اللػػراؽ لمكويػػت سػػنة 
)الحركػػات اإلسػػالالية( بتحػػرؾ إقميالػػي دولػػي يالكػػف اعتبػػاره تحركػػًا نوعيػػًا فػػي السػػيرة الحركػػة اإلسػػالالية عمػػى صػػليد حراكيػػا 

لالؿ اإلقميالي عمى الستوى قادة الدوؿ اللربية. حيث شكمت الحركات اإلسالالية اإلخوانيػة بشػكؿ خػاص وفػدًا الخارجي  و ال
( و زالػػة Conflict Resolution( بػػيف الػػدوؿ اللربيػػة لحػػؿ النػػزاع )mediationإسػػالاليًا الػػف عػػّدة دوؿ لالحاولػػة الوسػػاطة)

الصػػػر واألردف وسػػػوريا والحركػػػة اإلسػػػالاليةفي السػػػوداف  الخميج وتشػػكؿ ىػػػذا الوفػػػد الػػػف قػػػادة ورالػػػوز اإلخػػػواف الالسػػماليف فػػػي
وحالػػاس فػػي فمسػػطيف وغيرىػػا الػػف الحركػػات .وكػػاف بقيػػادة الالراقػػب اللػػاـ لإلخػػواف الالسػػماليف فػػي األردف الحالػػد عبػػد الػػرحالف 

 و التػػي كػػاف ليػا تػػأثير كبيػر وشػػكمت انلكاسػات حقيقيػػة عمػػى 2001لتأتي بلػػدىا ىجالػات الحػػادي عشػر الػػف سػبتالبرخمي ػة 
ركات اإلسالالية وخمقت نوع الف األزالة اللالالية بسػبب إسػتن ار الوتيػات الالتحػدة األالريكيػة لمػر ي اللػاـ اللػالالي باعتبػار الح

لػى اللقيػدة اإلسػالالية  و األصػولية اإلسػالالية كالػا   ف الذيف قاالوا بتن يذ اليجالات ينتالػوف إلػى الجػاؿ الجشرافػي اإلسػالالي واي
الوتيػات الالتحػدة األالريكيػة لػـ تقػدـ إلػى اللمػـ الػدليؿ القػاط  والحجػة الالقنلػة عػف ىويػة وعمى الرغـ الػف  ف  .يسالييا الشرب

ىؤتع الالن ذيف لميجـو إلى  نيا الباشرة ووفقا لنظرية الالؤاالرة  سقطت و لصقت التيالػة بالجالوعػة الػف الالتطػرفيف اإلسػالالييف 
الي جػػراع ىاتػػو األحػػداث طرفػػا الباشػػرا فييػػا. وىػػذه لقػػد  صػػبح اللػػالـ اإلسػػال .يقػػودىـ  ساسػػو بػػف تدف زعػػيـ تنظػػيـ القاعػػدة

الوضلية التي كانت ليا انلكاسات كبيرة عمى اللالـ اإلسػالالي عاالػة والحركػات اإلسػالالية التػي تناضػؿ الػف  جػؿ الوصػوؿ 
و حتػى إلى السمطة خاصة باعتبارىا تحاوؿ تخميص اللالـ اإلسالالي الف الييالنة الشربية األالر الذي قػد يالتػد آثػار انلكاسػات

كالػا  ف ىاتػو األحػػداث ُ ثػرت تػأثيرا بػال  األىاليػػة عمػى الحركػة اإلسػالالية خارجيػػا فقػد شػكمت ىاتػو األحػػداث  .فػي الالسػتقبؿ
فرصػػة كبيػػرة لموتيػػات الالتحػػدة لبسػػط ضػػشوطيا ون وذىػػا عمػػى اللػػالـ اإلسػػالالي والنيػػؿ الػػف الحركػػات اإلسػػالالية التػػي يالكػػف 

  : لياتو األحداث عمييا في التجميات التالية حصر  ىـ اتنلكاسات السمبية الخارجية
 
 تعميم تسمية العنف و اإلرهاب عمى مجمل الحركات اإلسالمية:-1

الوتيػػات الالتحػػدة كثيػػرا الػػف  جػػؿ فػػرض الالصػػطمحات الالشموطػػة وتسػػويقيا إلػػى اللػػالـ  2001سػػبتالبر 11سػػاعدت  حػػداث 
لصػػاؽ الشربػي عالوالػػا فب ضػػؿ الترسػانة اإلعالاليػػة الرىيبػػة التػي تالت مكيػػا الكنيػػا ذلػؾ وبسػػيولة الػػف اسػتشالؿ ىاتػػو األحػػداث واي

إف ىػػػذا التلالػػػيـ  .ال يػػػوالي اللنػػػؼ واإلرىػػػاب بالجالػػػؿ الحركػػػات اإلسػػػالالية حتػػػى التػػػي تالػػػارس اللالػػػؿ السياسػػػي السػػػمالي
والالحياديػػػػة الػػػػف الشػػػػرب بسػػػػبب سياسػػػػية "القوالػػػػب الجػػػػاىزة " بػػػػالنظر إلػػػػى الحركػػػػات اإلسػػػػالالية كميػػػػا كاللطػػػػى وحيػػػػد دوف 

سترسػػاؿ فػػي الخصوصػػيات واللالػػؿ عمػػى إلصػػاؽ الػػتيـ باإلسػػالـ و نػػو ديػػف عنػػؼ وقتػػؿ و ف الحركػػات اإلسػػالالية تحالػػؿ ات
الشروع  سمالة الالجتاللات بالقوة و  نو ديف انتشر بحد السيؼ وكنتيجة ليذه األحداث تحولت ىذه الحركات في نظػر اإلدارة 

إلى ديف عنؼ وتطرؼ عمى الرغـ الف  سبقية ىذا الديف في ال ػاىيـ األالريكية إلى النظالات إرىابية وتحوؿ الديف اإلسالالي 
 .السالـ التساالح و التصالح

ضػػؼ إلػػى ذلػػؾ  ف التشطيػػة اإلعالاليػػة الشربيػػة لألحػػداث اتسػػالت فػػي الشالػػب بالنزعػػة اللدائيػػة لػػدوؿ ىػػذا اإلقمػػيـ باعتبػػار  ف 
 سػػػاالة بػػػف تدنالػػػذي وصػػػ تو وسػػػائؿ اإلعػػػالـ  غالػػػب الالتيالػػػيف ينتالػػػوف إلػػػى ىػػػذه الالنطقػػػة و عمػػػى ر سػػػيـ الالػػػتيـ الرئيسػػػي
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.ىػػذا األالػػر الػػذي  دى إلػػى التوصػػيؼ الخػػاط  والالالوضػػوعي لجػػؿ الحركػػات اإلسػػالالية حتػػى السػػمالية النيػػا و "1"باإلرىػػابي
  .التي تؤالف بالملبة السياسية الديالقراطية

 
 الحرب عمى اإلرهاب و حركات اإلسالم السياسي:-2

باإلسػػالالية" وحدث "جػػو اإلعػػالـ اللػػالالي اىتالاالػػو نحػػو الحركػػات السياسػػية التػػي توصػػؼ و  2001سػػبتالبر  11بلػػد  حػػداث 
في ىذه ال ترة الحرجة نوع الف ال وضػى فػي التحميػؿ  دى بشػكؿ  وبػاخر إلػى عػدـ التالييػز بػيف اإلسػالـ كػديف وبػيف الجػاالي  

. وعػػدـ التركيػز ىػػذا  دى إلػى انتشػػار اللينػة تتخػذ الػػف بلػض اتجتيػػادات فػي ت سػير وتطبيػػؽ الشػريلة اإلسػػالالية الرتكػزا ليػا
بلض الال اىيـ التي ت تزاؿ آثارىا شاخصة لحد ىذا اليـو الف تلاليـ يستخدالو  قمية في اللالـ الشربي تجاه اللالـ اإلسػالالي 

إف الحرب عمى اإلرىػاب إنالػا جػاع لكسػر شػوكة اإلسػالالييف  .بكونيا تشكؿ خطرا عمى األسموب الشربي في الحياة والتلاالؿ
سرائيؿ.وفي حاؿ وصوؿ ىؤتع اإلسالالييف لمحكـ و تحكـ فػي السػمطة فػاف ا لذيف باتوا يشكموف خطرا عمى الصالح الشرب واي

فػرض  الريكػػا فػػي إحكػػاـ قبضػػتيا عمػػى ىػػذه الالنطقػػة الحيويػػة الػػف اللػػالـ الػػف خػػالؿ الػػتحكـ بػػالن ط و  سػػلاره سػػتكوف الوضػػ  
كا كانت النذ  الد طويؿ اللنية بأت يق  ذلػؾ وجػاعت وقػائ  الػا حػدث ولذلؾ يرى بلض الالحمميف اإلسالالييف  ف  الري .تساؤؿ

حمي يػا  –حيػث خسػرت  الريكػا بسػقوط الشػاه  –لتؤكد ىذه الالخاوؼ األالريكيػة  –بلد إنتصار ثورتيا اإلسالالية  –في إيراف 
فػي واحػدة الػف  ىػـ الالواقػ  كؿ اتالتيازات التي كانت لشركاتيا النقطية ىناؾ وبالتالي ضػياع ورقتيػا الرابحػة  –اإلستراتيجي 

اإلستراتيجية بالالنطقة.ىذا الالشيد اإليراني  صبح كابوسا يطػارد  صػحاب اإلحتكػارات الن طيػة الكبػرى فػي الشرب.ولذلؾ بػد  
 .2اللالؿ في دوائر القرار األالريكي لكي ت يتكرر الا وق  في ايراف الرة  خرى

الية تقودىػػا الحكوالػػات الشربيػػة ويلاونيػػا فػػي ذلػػؾ الحكوالػػات يظيػػر جميػػا  ف ىنػػاؾ حربػػا عمػػي اتسػػالـ و الحركػػات اإلسػػال
الالحمية وبلض النخب الثقافية وعالالع التشريب ضد التيار اإلسالالي بحجة  نو يساند اإلرىاب فالقضػية الػف زاويػة إسػالالية 

قػوى اإلسػالالية "إنالػا ىػي فػي حقيقتيػا ذريلػة لضػرب اإلسػالـ والالحةرب العالميةة ةةد اإلرهةابىي  ف ىػذه الحػرب الالسػالاة "
طالؽ يػد إسػرائيؿ لمييالنػػة  والوطنيػة ال اعمػة فػي الالنطقػة وذلػؾ لتلبيػػد الطريػؽ  الػاـ  الريكػا لبسػط ن وذىػػا وىيبتيػا اللسػكرية واي

 جزعا الف خارطة الشرؽ األوسط )الديالقراطي الكبير(. – بدعـ  الريكا –اتقتصادية بلدالا تصبح 
 مشروع الشرق األوسط الكبير:-4

ؽ األوسػػط الكبيػػر بجاليػػ  السػػالياتو يشػػالؿ النطقػػة جشرافيػػة التشيػػرة لخضػػ  لالنكالػػاش والتوسػػ  وت تلبػػر عػػف إف الشػػروع الشػػر 
نطػػاؽ جشرافػػي الحػػدد وجلػػؿ ىػػذا الالشػػروع خصيصػػا ليسػػيؿ انػػدالاج الكيػػاف الصػػييوني فػػي الالنطقػػة و تػػتحكـ فػػي حػػدوده 

ف التصػػػػريحات الالوضػػػػحة األىػػػػداؼ ىػػػػذا الالصػػػػالح األالنيػػػػة اإلسػػػػرائيمية واتقتصػػػػادية األالريكيػػػػة يبػػػػد والػػػػف خػػػػالؿ كثيػػػػر الػػػػ
الالشػػػروع  ف الحركػػػة اإلسػػػالالية ت تتالتػػػ  بالوقليػػػػا الطبيلػػػي والػػػواقلي الػػػذي ت رضػػػو قوتيػػػػا وانتشػػػارىا الواسػػػ  فػػػي  وسػػػػاط 
الجالاىير و ف الحرية والديالقراطية التي يبشرىا الالشروع لف تطاليا ولف تست يد النيا رغـ تناغاليػا الػ  كثيػر الػف فصػوؿ ىػذا 

نالا الالطموب النيا في ىذا الالشروع  ف تطوع ن سيا وتميف خطابيا وطػرؽ الشػاركتيا فػي الحيػاة  الطرح الف الناحية النظرية واي
اإلجتالاعية والسياسية بالػا يػتالعـ و خم يػات الالشػروع وشػروط تن يػذه وعمػى ر س ذلػؾ اتنسػجاـ الػ  حكوالػات الػدوؿ القائالػة 
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ق يػػػا الػػػف الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي والتلػػػاطي اإليجػػػابي الػػػ  السياسػػػة األالريكيػػػة اللالميػػػة والػػػ  النظػػػاـ اللمالػػػاني القػػػائـ والراجلػػػة الوا
 1والتخمي عف فكرة الجياد بصورة نيائية.

 
  : االعتراف بمشروعية إسرائيل لمسماح لضا بالمشاركة في السمطة- 5

لػػػػذلؾ ت إف وصػػػػوؿ اإلسػػػػالالييف إلػػػػى السػػػػمطة  و الشػػػػاركتيـ فييػػػػا ىػػػػو  الػػػػر طبيلػػػػي بػػػػؿ  كثػػػػر الػػػػف طبيلػػػػي. واسػػػػتيدافيـ 
يليبيـ وبالتالي فوصميـ إلى السمطة في حددتو ليس ىدفا الجرالػا بػؿ ىػو الشػروع و قبػوؿ و الحػرص عميػو لػيس عيبػا عمػى 

ويالكف اعتبار في ىذا الصدد  ف التيار اإلسالالي ىو األكثر تلبيػرا عمػى وحػداف النػاس وعػف الصػالحيـ دوف  ف  .اإلطالؽ
و قصػػره عمػػى ن سػػو والػػف ىنػػا فػػاف وصػػولو إلػػى السػػمطة ىػػو ىػػدؼ نبيػػؿ لكف يكػػوف لػػو الحػػؽ فػػي  ف يحتكػػر اإلسػػالـ طبلػػا  

الػػف سػبتالبر  صػػبح عاالػؿ الالشػػاركة القػروف بػػاتعتراؼ بالشػروعية إسرائيؿ و صػػبح  11الالتشيػر الجػػوىري  نػو عقػػب  حػداث 
نػاؾ ضػالاف عمنػي السالاح بالشاركة اإلسالالييف في السمطة في تمؾ الدوؿ لف يكوف القبوت والسالوحا بو  الريكيا الا لـ يكف ى

  و سري لقبوؿ تمؾ الحركات بالشروعية إسرائيؿ .
 ةرب الحركات المقاومة بدعوى محاربة المنظمات اإلرهابية:-6

تلد الحركات اإلسالالية ال مسطينية الف  كثػر الحركػات و األطيػاؼ السياسػية تػأثر فػي الشػرؽ األوسػط حيػث تلػددت  سػباب 
واإلسالالي الذي  صبح الحؿ اتياـ الف الشرب عاالة والوتيات الالتحدة األالريكية  ذلؾ فالف ناحية ىي جزع الف اللالـ اللربي

سبتالبر جميـ الحسوبيف عمى الحركة اإلسالالية والف ناحيػة  خػرى احتمػت  11خاصة والف الناحية ثانية  ف الن ذي ىجالات 
مسياسة األالريكية وذلػؾ بػن س القػدر ىذه الحركات الواق  الختم ة في قائالة الالنظالات التي ليا عالقة الباشرة باإلرىاب وفقا ل

الذي يالكف  ف يجلؿ ىذه الحركات الػف  ىػـ بػؤر التحػدي  و التيديػد لمزعاالػة األالريكيػة فػي الالنطقة وقػد يلنػي ذلػؾ بطبيلػة 
الحػػػاؿ  نيػػػا الالنػػػاىض األوؿ لمسياسػػػات األالريكوصػػػييونية فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط والػػػا يػػػؤدي ذلػػػؾ فالسػػػالة الالاليػػػزة لواقػػػ  ىػػػذه 

سػػػبتالبر ىػػي ضػػربيا بػػدعوى الحاربػػػة الالنظالػػات اإلرىابيػػة وألدؿ عمػػى ذلػػػؾ الػػف خطػػاب وزيػػػرة  11ىجالػػات  الحركػػات بلػػد
الخارجيػػة اإلسػػرائيمية فػػي خطبيػػا الالباشػػر الػػف ىرتسػػيميا فػػي إسػػرائيؿ إلػػى النػػواب الييػػودييف الػػف  نيػػا ستواصػػؿ ضػػرب حركػػة 

نو ىناؾ دوؿ عربية تقؼ اللنػاه فػي ن ػس الخنػدؽ ضػد حالاس باعتبارىا النظالة إرىابية و  نو ت يتـ التلاالؿ الليا سياسيا و 
 إيراف وحركات اإلسالـ الالتطرؼ.

 تشويه صورة اإلسالم و الحركة اإلسالمية و إستنفار الرأي العام العالمي ةدهما:-6

سبتالبر شوىت صورة اإلسالـ لدى الشرب الرسػالي و الشػلبي وكػؿ شػلوب اللػالـ و كػذا األجيػاؿ الجديػدة  11عقب  حداث 
  .2اللالـ اإلسالالي عمى  نو ديف قتؿ ودالاع و عنؼ في

كذلؾ لقػد عالػؿ الشػرب الباشػرة بلػد ىػذه اليجالػات وفقػا لنظريػة الالػؤاالرة إلػى تشػويو صػورة ىػؤتع اإلسػالالييف فيػذه الحركػات 
نػػو ت اإلسػػالالية تػػدعو إلػػى تحكػػيـ اإلسػػالـ كشػػريلة وسياسػػية والػػنيج حيػػاة فػػي حػػيف  ف اإلسػػالـ ت يصػػمح ليػػذا الزالػػاف و  

 3يالئـ اللصر.

                                                           
الجزائر:دار الخمدونية  شروع الشرق االوسط الكبير وتداعياته عمى المنطقة: مستقبل الحركة االسالمية ونضاية إسرائيلمعبد الالجيد بف سالـ  1

 . 33 ص  2005لمنشر والتوزي   

ار الخمدونية الجزائر:د مشروع الشرق االوسط الكبير وتداعياته عمى المنطقة :مستقبل الحركة االسالمية ونضاية إسرائيلعبد الحاليد بف سالـ  2
 .112 ص  2005لمنشر والتوزي   

 235-231 ص ص  2001بيروت :دار بف حـز لمطباعة والنشر  اإلسالم وقةايا العصر عبد اا  القرني3
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بحيث يلتبروف اإلسالـ ت يصمح إت ل ترة الف ال ترات . الا وقد وصؿ اللػالـ إلػى ىػذا التقػدـ الحضػاري فانػو لػـ يلػد صػالحا 
لمناس  كالا  ف ىذه الحركات تستخدـ الديالقراطية و التلددية السياسية لموصوؿ وحيف وصوليا فانيػا ت تسػالح بالتلػدد .وقػد 

رىاب لصيقا بالحركات اإلسالالية و نيػا ىػي الػف تحػارب القػيـ الشربيػة والديالقراطيػة ولـ يتوقػؼ األالػر عنػد  صبح اللنؼ واإل
ىػػذا الحػػد فيػػـ يسػػتن روف الػػر ي اللمػػـ اللػػالالي ويػػدعوف زعالػػاع اللػػالـ لالجتالػػاع و التػػداوؿ لالواجيػػة ىػػذا )اإلرىػػاب( بػػؿ ىػػـ 

لالوسـو باإلرىاب  الػف خػالؿ ىيئػة األالػـ الالتحػدة و الالنظالػات ي رضوف عمى الالجتال  الدولي  ضرورة الواجية ىذا اللالؿ ا
 الدولية الاللنية .

 الحصار األمني و اإلعالمي و السياسي لمحركات اإلسالمية دوليا:-7
الف الالؤكد  ف ىناؾ حربا  النية و إعالالية و سياسية  الريكية ضد الحركات اإلسالالية فػي الشػرؽ األوسػط عمػى اعتبػار  ف 

سػػبتالبر ولقػػد  11دة األالريكيةاستشػػلرت خطػػورة الحركػػة اإلسػػالالية فػػي ىاتػػو الالنطقػػة . وقػػد كانػػت  حػػداث الوتيػػات الالتحػػ
 صػػبح اليجػػـو األالريكػػي الوجيػػا لػػيس إلػػى الحركػػات اإلسػػالالية وحػػدىا ولكػػف إلػػى بمػػداف إسػػالالية بلينيػػا .وللػػؿ الحػػددات 

لضشط عمى الحكوالات اإلسالالية الػف  جػؿ التضػييؽ الالؤاالرة ضد اللالؿ اإلسالالي يالكف  ف نحددىا في الالؤشرات التالية:ا
عمى الحركات واألحزاب اإلسالالية خاصة في إطار التلاالؿ ال  الت اعالت الخارجيػة بشػرض احتػواع  حػداث الحػادي عشػر 
الف سبتالبر حيث توق  الكثير الف الالراقبوف  ف يؤدي ذلػؾ إلػى حالػة الػف اتحتقػاف السياسػي داخػؿ ىاتػو الػدوؿ خاصػة بلػد 

االػػات األالريكيػػة إلػػى اللديػػد الػػف الحركػػات والجالليػػات اإلسػػالالية بأنيػػا الصػػدر غيػػر الباشػػر لتالويػػؿ عالميػػات اإلرىػػاب اتتي
بسػبب دوغالػػا "التو الػػة التالزاليػػة" بػػيف الحركػػة اإلسػػالالية واإلرىػػاب ىػذا األالػػر جلػػؿ الوتيػػات الالتحػػدة األالريكيػػة تطالػػب ىػػذه 

 بضرورة الراقبتيا وحصارىا .الدوؿ التي تتواجد بيا ىذه الحركات والجالليات 
يمكن اعتبار البيئتين االقميمية و الدولية لضا تأثير كبير عمى سياسةة و دور حركةة االخةوان االسالميين،خاصةة فةي ظةل 
ما يعرف بالثورات العربية،بحيث لم تترك القةوى الدوليةة مجةاال لمحركةات االسةالمية فةي منطقتضا،بةل حةددت دورهةا إن لةم 

 دورها في العديد من دول المنطقة العربية. نقل أنضا قةت عمى

 . المحور الرابع:اآلفاق المحتممة لمستقبل القوى اإلسالمية

رتيػػا تحػػوتت السػػنوات القميمػػة   ثػار  داع القػػوى اإلسػػالالية واسػػتجابتيا لالوجػػة الثػػورة الالضػػادة ولالجالؿ القضػايا الكبػػرى التػػي فج 
وؿ السػتقبؿ التيػار اإلسػالالي السياسي سػواع باعتبػاره قػوة سياسػية رئيسػة فػي الالاضية في الالنطقة اللربية الجدؿ الف جديد حػ

 الالجتاللات اإلسالالية  و لالا يالثِّمو عمى صليد ال كر السياسي. 

تتلدد في ىذا السياؽ الرؤى واألطروحات التي تحاوؿ رسـ الالالح اآلفاؽ الالحتالمة لمقوى اإلسالالية وتحديػد الالؤشػرات الدالػة 
خميؿ اللناني  ستاذ اللمـو السياسية ستة عواالؿ تؤثِّر في تلييف  و تحديد الستقبؿ الحركات اإلسالالية ثالثة عمييا. وقد طرح 

النيػػػا تتلمػػػؽ بالُبلػػػد الخػػػارجي وثالثػػػة  خػػػرى تػػػرتبط بالبلػػػد الداخمي الؤكػػػًدا  ف القػػػوى اإلسػػػالالية تلػػػيش حالػػػة  زالػػػة بأبلادىػػػا 
ف كػاف بلضػيا يلتػرؼ بيػذه األزالػة الالحمية اإلقميالية والدولية لكف الالشكمة الرئيس ة  ف ىذه القػوى تلػيش  يًضػا حالػة إنكػار واِي

  .وت يستطي  اتخاذ إجراعات لاللالجتيا

 :وعمى الرغم من ذلك،فإن َأَهمَّ العوامل التي سُتحدِّد مستقبل الحركات اإلسالمية في ُبعدها الخارجي تتمل فيما يمي
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  اؿ سػواع الػف خػالؿ  نظالػة سػمطوية قديالػة  و جديدة وىػذا سػيؤدي  ف ي شؿ سيناريو اإلقصاع واتستئصػ :أواًل
إلػػى عػػودة الخيػػار القػػديـ الالػػرتبط بالػػدالج الػػف خػػالؿ وضػػ  قواعػػد جديػػدة لملبػػة السياسػػية  حيػػث يػػتـ السػػالاح 

 لإلسالالييف بالالشاركة في اللالمية السياسية عبر تحجيـ قوتيـ كالا كانت الحاؿ في عيد نظاـ البارؾ
. 

 ب عمى اإلرىاب  وقد ثبت فشؿ ىذا الخيار الذي يػؤدي إلػى الزيػد الػف "اإلرىػاب"  وقػد يلػود فشؿ الحر  :ثانًيا
الشػػرب إلػػى البحػػث عػػف إسػػالالييف اللتػػدليف حسػػب الوصػػ ة الشربيػػة إلحػػداث تػػوازف الػػ  الحركػػات الجياديػػػة 

 .اللني ة
 

 ف تسػتليد الػوعي الالقػاِوـ  ف تستليد الحركات اإلسالالية دورىا و ف تتحوؿ إلػى جػزع الػف التيػار اللػاـ و  :ثالثًا
لمسمطوية اللربية وىو الا سيؤدي إلى ان تاح بلض القوى غيػر اإلسػالالية عمػى التلػاوف الػ  القػوى اإلسػالالية 

  .وبالتالي عودة تأثير ىذه القوى عمى الساحة

 :1وتتمثل العوامل الداخمية المحدِّدة لمستقبل الحركات اإلسالمية في المنطقة العربية في

  تليػد الحركػات اإلسػالالية تالوضػليا داخػؿ خريطػة التشييػر اللربػي وتبتلػد عػف الخطػوات اإلقصػائية   ف :أواًل
 .واتنتقاالية الف شركائيا في عالمية التشيير

 
 ف تحافظ الحركات اإلسالالية عمى تالاسكيا في الواجية اليجالة اإلقصائية :ثانًيا . 

 
 ياسػة الشالػوض اتسػتراتيجية فػي قضػاياالثؿ الدولػة  ف تليػد النظػر فػي القضػايا الالؤجمػة وتبتلػد عػف س :ثالثًةا

  .الوطنية
 

 الخاتمة:

تلتبر الحركات اتسالالية الػف بػيف  ىػـ الحركػات الالنتشػرة فػي الالنطقػة اللربيػة و التػي كػاف و ت يػزاؿ ليػا تػأثير فػي الجالػوع 
يرجػ  ت ػاوت ىػذا التػأثير إلػى دوؿ الالنطقة حتى و لو  ف ىذا التػأثير يت ػاوت الػف الرحمػة إلػى  خػرى والف دولػة إلػى  خػرى و 

الجالػػػػػوع الػػػػػف الالحػػػػػددات الداخميػػػػػة والالقتضػػػػػيات الدوليػػػػػة التي تسػػػػػلى دائالػػػػػا إلػػػػػى تحديػػػػػد الجػػػػػاؿ و نشػػػػػاط ىػػػػػذا النػػػػػوع الػػػػػف 
الحركات.بحيث لـ تستط  الحركات اتسػالالية تحديػد دورىػا وفػؽ االكانياتيػا و ىػذا نتيجػة لكػوف غالبيػة دوؿ الالنطقػة اللربيػة 

تالر الذي كاف لو انلكاس واضح و كبيػر عمػى دور الحركػات اتسالالية خاصػة و  ف الالحػيط تخض  لضشوطات خارجية ا
الدولي يلتبر الحركات اتسالالية حركات ارىابيػة  كثػر النيػا سياسػية الثميػا الثػؿ بػاقي اتحػزاب الالنتشػرة فػي الالنطقػة اللربيػة 

 بص ة خاصة و دوؿ اللالـ عاالة.

                                                           
 عمى 8:47عمى الساعة: 16/11/2016 يوـ:التحوالت في الحركات االسالميةعمي السند 1

 http://studies.aljazeera.net/ar/events.htmlالالوق :
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 في الالوق  11:19 عمى الساعة:01/04/2014 يـو دليل الحركات اإلسالمية المصريةعبد الالنلـ النيب -
:http://www.ikhwanwiki.com/index.php. 
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 لإلسالميين بعد ثورات الربيع العربيالخطاب السياسي التحوالت في 

The Transformations in Political Discourse of the Islamists after the Arab Spring 

 إسالم إبراهيم عيادي د.

 فمسطيف  –الجامعة العربية األمريكية، كمية اآلداب

islamayyadi@gmail.com 

 ممخص

لإلسالمييف بعد ثورات الربيع العربي، حيث أف مف المؤكد أف الخطاب السياسي التحوالت في  تتناوؿ ىذه الدراسة
س والمغرب في ظاىرة وصوؿ أحزاب وتنظيمات إسالمية إلى سدة الحكـ في عدد مف الدوؿ العربية وتحديدًا تون

أعقاب ثورات الربيع العربي، تحتاج إلى مزيد مف البحث والدراسة لما يمكف أف تحدثو مف تأثيرات آنية ومستقبمية 
في الدوؿ المعنية مف زاوية إعادة تشكيؿ نظميا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والتأثير في ىوياتيا الوطنية، 

مظاىر العولمة. كما تسمط الدراسة عمى الواقع السياسي ـ الخارجي في ظؿ وكيفية تفاعميا وتكامميا مع العال
الذي تعيشو ىذه الحركات اإلسالمية بعد التغير، مف فقو الدعوة إلى فقو الدولة، ومف فقو االختالؼ إلى فقو 

 االئتالؼ، ومف الشعارات إلى التطبيؽ. 

التغيير السياسي، الخطاب السياسي، اإلسالـ السياسي، الربيع العربي،  التحوالت في: المفتاحيةممات الك
 حزب النيضة، حزب العدالة والتنمية. الحركات اإلسالمية، 

Abstract 

This study deals with the transformations in political discourse of the islamists after 

the Arab Spring, as it is certain that the phenomenon of the arrival of parties and 

Islamic organizations to power in a number of Arab countries, specifically Tunisia 

and Morocco in the wake of the Arab Spring revolutions, It needs further research and 

study of the immediate and future effects it may have on the countries concerned in 

terms of restructuring their political, economic and social systems, influencing their 

national identities and how they interact and integrate with the outside world in the 

face of globalization. The study also sheds light on the political reality of these 

Islamic movements after the change, from the jurisprudence of advocacy to the 

jurisprudence of the state, from the jurisprudence of difference to the jurisprudence of 

the coalition, and from slogans to application. 

Keywords: Transformations in Political Discourse, Political Islam, Arab spring, 

Political Change, Islamic Movements, Renaissance Party, Justice and Development 

Party. 
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  :مقدمة

بالنظر لطبيعة المواقؼ قد كانت تجارب اإلسالـ السياسي عمومًا إباف ثورات الربيع العربي مختمفة تمامًا ل
السياسية ليذه الحركات مف األنظمة السياسية التقميدية، ولدرجة تعايشيا مع ىذه األنظمة، ولطبيعة عالقة النظاـ 
القائـ مع القوى اإلقميمية والدولية، ثـ بالنظر أيضًا لدرجة قوة الثورة وارتداداتيا السياسية واالقتصادية، لكف 

اإلسالـ السياسي ترتكز باألساس في قدرتو عمى التأقمـ مع األوضاع المتغيرة، وفي تمكنو المالحظ عمومًا أف قوة 
مف تغيير المواقؼ والرؤى وحتى القناعات في بعض األحياف، ما يجعميا توصؼ بالحركات البراغماتية بامتياز، 

 .طبعًا مع وجود فوارؽ واستثناءات

الحركات اإلسالمية، سواء التي تعرضت لالستئصاؿ والعنؼ  وميما كانت طبيعة األسئمة المطروحة اليـو عمى
نت مف لعب دور سياسي قوي ، أو تمؾ التي تمكنموذجاً  مصر وسوريا واليمفكوالنفي مف طرؼ األنظمة التقميدية 

، فإف تقييـ ودراسة كؿ تجربة يستوجب حيادًا ذاتيًا وموضوعيًا نموذجاً  المغرب وتونسكداخؿ دواليب السمطة 
  .إلى كؿ تجربة في خصوصياتيا السياسية واالجتماعية والثقافيةينظر 

فالحركات اإلسالمية قد تتحالؼ مع أنظمة عسكرية في مراحؿ ترى فييا ضرورة سياسية مف أجؿ إرضاء ىذه 
القوى في لحظات انتقالية، وقد تتحالؼ أو تتقرب مف قوى دينية راديكالية في مراحؿ التحشيد األيديولوجي ضد 

ارات "الحداثية"، وقد تتحالؼ أيضًا مع أيديولوجيات يسارية في مراحؿ التكتؿ ضد األنظمة المضادة، كما أف التي
ليا قدرة عمى التنازؿ عمى جزء مف سمطتيا السياسية مف أجؿ إحداث توافؽ سياسي مرحمي وىي حاالت نادرة 

 .جداً 

لكف وبالنظر ليذا التموف السياسي، فإف نواقص الحركات اإلسالمية، خصوصًا في تجارب االنتقاؿ الديمقراطية 
المجيضة تتمثؿ في انفرادىا األيديولوجي الحاد، خصوصًا في لحظة االنتشاء بالتفوؽ االنتخابي عمى األحزاب 

التجارب مف العوامؿ الرئيسية في إفشاؿ كثير التقميدية واأليديولوجيات المعارضة، لقد كاف ىذا التوجو أحد 
السياسية إباف ثورات الربيع العربي، ربما لذلؾ استفادت تجارب إسالمية أخرى مف ىذا الموقؼ وحاولت تكويف 
قوة مدنية متعددة المشارب مف أجؿ الحفاظ أو بناء أسس الممارسة السياسية ديمقراطيًا، أي بتأسيس قواعد 

دستوريًا وقانونيًا بحيث يؤدي إلى تكويف مؤسسات شفافة قادرة عمى حماية ممارسة الممارسة السياسية 
الديمقراطية فيما بعد عمى أسس التنافس عمى السياسات، بمعنى أف الوعي بيشاشة المؤسسات السياسية 

أليديولوجيا والدستورية العربية يفضي إلى ضرورة التكتؿ المدني والسياسي المتعدد مف أجؿ إحداث توافؽ عابر ل
 .بيدؼ إنجاح االنتقاؿ الديمقراطي بسالسة بعيدًا عف الصراع األيديولوجي حيث ضمانات إنجاحو غير متوافرة

لذلؾ تركز ىذه الدراسة عمى تجارب الحركات اإلسالمية التي نجحت في الفوز باالنتخابات ودخمت في امتحاف 
في تونس، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، وبالتالي إدارة شؤوف الدولة، ويتعمؽ تحديدًا في حركة النيضة 

موضع الدراسة سوؼ يتـ تحميؿ وبحث تفاعالت الحركات المعنية في الربيع العربي في دوؿ المغرب العربي 
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كنموذجًا، مواقفيا ومواقعيا داخؿ الحراؾ، والثوابت والمتغيرات في خطاباتيا وممارستيا بعد وصوليا إلى السمطة، 
بما في ذلؾ الصراع الحاد إدارتيا لالنقساـ واالستقطاب السياسي الحاد بيف مختمؼ التيارات السياسية،  وكيفية

فيما بيف اإلسالمييف أنفسيـ، وتعامميا مع التحديات الجديدة التي ستمتحف قدرتيا عمى استيعاب أسئمة الواقع 
 وأزماتو وتقديـ حموؿ ناجعة ليا. 

 إشكالية الدراسة -

لإلسالمييف بعد ثورات الربيع  (الثابت والمتغيرالخطاب السياسي )التحوالت في تحميؿ  مفة الدراسة تنبع مشكم
، حيث يشكؿ الربيع العربي نقطة تحوؿ كبرى وانعطافة تاريخية أساسية في المشيد السياسي العربي، ألف العربي

تؤرخ لمرحمة سياسية جديدة داخؿ العديد مف  3122التي يشيدىا العالـ العربي منذ بداية عاـ  الديناميات
المجتمعات العربية، ىي مرحمة حافمة بتحوالت جذرية يعرفيا الفضاء السياسي العاـ عمى مستوى المفاىيـ 

العتبار لممجتمع عمى و إعادة ايتـ فيواليياكؿ السياسية مف خالؿ تحوؿ في طبيعة العالقة بيف المجتمع والدولة، 
ما هو الثابت والمتغير في الخطاب السياسي  حساب الدولة. ويتمثؿ السؤاؿ الرئيسي الذي تطرحو الدراسة

 لإلسالميين بعد ثورات الربيع العربي؟

 ما يمي: تنبع أىمية الدراسة م: أهمية الدراسة -

محدودية الدراسات التي تتناوؿ موضوع اإلسالـ السياسي قبؿ وبعد ثورات الربيع العربي وتحديدًا دوؿ -
 . المغرب العربي كنموذجاً 

محدودية المواد البحثية التي تتحدث عف تحميؿ الخطاب السياسي الثابت والمتغير لمحركات اإلسالمية بعد -
 .الربيع العربي

 .جاؿ العالقات الدوليةإضافة عممية لمدراسات في م-

 تيدؼ الدراسة إلى ما يمي: : ف الدراسة اهدأ-

 رصد ومتابعة وتحميؿ مواقؼ كؿ مف حزب النيضة وحزب العدالة والتنمية مف الربيع العربي.  -

 تبياف التحديات التي واجيت الحركات اإلسالمية في الصعود إلى السمطة.   -

 النيضة وحزب العدالة والتنمية بعد الربيع العربي.الخطاب السياسي لحزب التحوالت في تقييـ   -

 الدراسة  منهجية-

الخطاب تعتمد الدراسة عمى مبحث التواصؿ السياسي الذي ييتـ ببياف خصائص تحميؿ الخطاب السياسي، ألف 
والمواقؼ قيد الرصد والتحميؿ والتقييـ تندرج ضمف الفعؿ السياسي اليادؼ إلى التأثير، دوف الفعؿ التأممي اليادؼ 
ف طرح أو قدـ بصفة المواقؼ الدينية والشرعية، أو  إلى التنظير، وىذا يدخؿ في مجاؿ التواصؿ السياسي حتى وا 
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كما بنيت في العمـو اإلنسانية واالجتماعية، مبحثًا مستقاًل بذاتو الفمسفة المبدئية، وقد أصبح التواصؿ السياسي 
يات السياسية لمحركات الدراسة عمى المنيج المقارف لفيـ وتحميؿ نقاط االشتراؾ واالختالؼ بيف مختمؼ الدينام

ارات اإلسالمية، إذ ال يمكف وضع الخطاب السياسي الفكري والحركي ليذه الحركات في نمط تفسيري واحد، فمس
وديناميات حزب النيضة، وحزب العدالة والتنمية المغربي لكؿ منيا سياقيا الوطني والتاريخي والمجتمعي 

 والسياسي الخاص بيا. 

  :محاور الدراسة

 تحديد المفاهيم.المحور األول: 

نفسو شيئًا تميز مصطمح اإلسالـ السياسي، ومنذ أف اتسعت دائرة استخدامو وأصبح يفرض :  اإلسالم السياسي-
، واختالؼ اآلراء وتناقضيا، وىذا جعؿ مف تسمية ىذه الحركات أمرًا فيو الصعوبة لما فشيئًا بالجدؿ الواسع حولو

تحممو كؿ تسمية مف دالالت مختمفة، ارتبطت في كثير مف األحياف برؤى أكبر مف المصطمح نفسو، وأصبحت 
 كؿ تسمية تعبر عف اتجاه ينأى بنفسو عف اآلخريف. 

بروزىا: التيارات اإلسالمية، الصحوة اإلسالمية، مف المسميات التي ظيرت لمتعبير عف ىذه الحركات أو عف و 
اليقظة اإلسالمية البعث اإلسالمي، الحركات اإلسالمية، السمفية واألصولية، اإلسالـ المسمح، وغيرىا الكثير. 

ؿ، كالنيضة والصحوة واليقظة والبعث، ومنيا ومف المسميات تمؾ التي جاءت كوصؼ لممرحمة، وتعبيرًا عف الحا
ما جاء تعبيرًا عف المنيج، كاإلسالـ المسمح مثاًل، أو نسبة لممنطمقات واألسس كالسمفية واألصولية، أو لممجاؿ 

 . 1الذي تعبر عنو كالتيارات اإلسالمية والحركات اإلسالمية

ويمثؿ اإلسالـ السياسي كما يرى حسف طوالبة "ظاىرة محمية وعالمية وىي ظاىرة قديمة موصولة الحمقات 
وسياسية، وتتسـ ىذه وليست حديثة أو مستحدثة، كما أنيا ظاىرة مركبة ليا أبعاد فكرية، ونفسية، واجتماعية، 

الظاىرة بقوة الجذب الشعبي، واالنتشار الواسع بيف قطاع الشباب، فييا رومانسية وتبشر بالفردوس عمى األرض، 
كما تتسـ بالشمولية، حيث تشمؿ جميع جوانب الحياة، وتتخطى في أىدافيا استبداؿ األنظمة السياسية، إما 

ما بالوسائؿ السممية"  2بالعنؼ وا 

                                                           
1

، 3116، األردن، 2حسن طوالبة، العنف واإلرهاب من منظور اإلسالم السٌاسً: مصر والجزائر نموذجاً، عالم الكتب الحدٌث، ط

 . 96-95ص ص 
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رفعت السيد اإلسالـ السياسي عمى أنو "كؿ محاولة إلقحاـ الديف في التعامالت الدنيوية لألفراد والجماعات، وىو  يقدـ1
األمر الذي ينأى باإلسالـ عف كونو "كميات"، دوف التعرض لجزئيات الحياة، وىو ما يتجسد في العصر الحديث في فكرة 

يو روا الذي ينفي عف مثؿ ىذه الحركات الصفة اإلسالمية، يوضوحًا أوليف ىذه الفكرة يتبناىا بشكؿ أكثر. 2الدولة الدينية
رر وبالتالي يتبنى استخداـ مصطمح الحركات اإلسالموية، حيث يرى أف ىذه الحركات ىي باألساس تسعى إلى السمطة، ويب

س المي، وضرورة تحويؿ استخدامو لمصطمح اإلسالموية، بما قامت بو حركات اإلسالـ السياسي مف تمييز بيف مسمـ وا 
 . 3المجتمع المسمـ إلى إسالمي، ولو بالتمرد عميو، معتبرًا الخميني وسيد قطب مثاليف عمى ذلؾ

وعمى الرغـ مف كؿ االنتقادات التي وجيت لممصطمح ومستخدميو، فإنو واسع االنتشار والرواج، وأصبح أكثر المصطمحات 
وضحوا مبررات الرؤى السياسية، كما أف ليذا المصطمح مؤيديو الذيف أتعبيرًا عف ظاىرة الحركات اإلسالمية ذات 

استخدامو، وظيرت عدة تعريفات لو ومف بيف ىذه التعريفات مف المنظور الغربي كتطور لمصطمحات سابقة كانت تستخدـ 
وف أو التيديد ، ومف ثـ اإلسالميوف المتطرف4لوصؼ تمؾ الحركات، فكاف مصطمح اإلسالـ األصولي ىو األكثر رواجاً 

 . 5اإلسالمي

بأف اإلسالـ السياسي يدؿ عمى الحركات اإلسالمية عمومًا، إضافة إلى ذلؾ فيو يرى أف اسـ أي حركة أحمد ويرى زكي 
ليس بالضرورة تعبيرًا عف مضمونيا وجوىرىا، فقد تتطمب بعض المراحؿ مف حركة سياسية ما أف تكيؼ اسميا الظاىر مع 

 . 6البيئة المحيطة

القصد مف حركة "د ورد عف الدكتور راشد الغنوشي تعريؼ اإلسالـ السياسي، وىو مؤسس حركة النيضة التونسية، وق
ويعتبر ىذا النشاط الذي بدأ في السبعينيات، والذي كاف ينادي بالعودة اإلسالـ السياسي، العمؿ عمى تجديد فيـ اإلسالـ 

 . 7عف التمسؾ بالتقاليد"روثة إلى أصوؿ اإلسالـ، بعيدًا عف األساطير المو 

 .الخطاب السياسي 

يعرؼ الخطاب بػأنو "فف مواجية اآلخريف، أو ىو نظاـ صياغة الكالـ المؤثر في اآلخريف وتنظيمو والتوجو بو إلييـ بطريقة 
قناعيـ بوجية النظر التي يتبناىا المخاطب"  . 8معينة تجعمو قادرًا عمى التأثير فييـ وا 

ويحدد حسف حنفي الخطاب السياسي بػأنو "الخطاب الذي يتحوؿ مف الخطاب الديني بعد اختزالو عدة مرات إلى الخطاب 
فالخطاب السياسي لإلسالمييف بدأ وانطمؽ بمفاىيـ تطبيؽ الشريعة والحاكمية،  .1اإلنساني الذي يبدأ بالمجتمع ويصدر عنو"
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والديكتاتورية والتعددية والمشاركة وبناء التحالفات عمى أسس سياسية والحاكمية، وانتيى بمفاىيـ الحرية ومواجية االستبداد 
 . ومصمحية

وعرؼ الشيخ يوسؼ القرضاوي الخطاب اإلسالمي بأنو "البياف الذي يوجو بإسـ اإلسالـ إلى الناس المسمميف أو غير 
ة أو معاممة، فكرًا أو سموكًا، أو لشرح عقيدة وشريعة، عبادالمسمميف، لدعوتيـ إلى اإلسالـ أو تعميمو ليـ، وتربيتيـ عميو، 

 . 2موقؼ اإلسالـ مف قضايا الحياة واإلنساف والعالـ

ويقصد بالخطاب اإلسالمي "مجموعة الممفوظات عف فاعميف تجمعيـ الرغبة في بناء السمطة عمى أساس الشرعية 
وافع التي حدت بيـ إلى الربط بيف الديف اإلسالمية، وال يمكف أف يفيـ قوة الخطاب إذا لـ ينجح الباحثوف في تحديد الد

إليو واستجالء المعقولية التاريخية ليذا الربط ومشروعيتو االجتماعية والسياسة، أي معرفة األسباب الموضوعية التي أدت 
 . 3والسياسية

ويرتبط مستقبؿ الخطاب اإلسالمي ارتباطًا وثيقًا بخطابيا السياسي، وىناؾ في الحقيقة، تياراف فكرياف داخؿ األصولية 
اإلسالمية: األوؿ ىو التيار المتشدد الذي يعارض الحريات والعمؿ السياسي الحر والديمقراطية، والثاني ىو التيار المعتدؿ 

 . 4ريات والتعددية والديمقراطيةفي سموكو السياسي والمنفتح عمى الح

  .التغيير السياسي 

شيد القرف العشروف ظيور تيارات وحركات إصالحية عديدة، ولـ تكف المنطقة العربية واإلسالمية مستثناه مف بروز ىذه 
وأسسيا األيديولوجية والفكرية، القاسـ المشترؾ بيف مختمؼ  الظاىرة التي أخذت في التنامي شيئًا فشيئًا، بمختمؼ منطمقاتيا

تمؾ الحركات اإلصالحية ىو السعي نحو االنتقاؿ مف الواقع القائـ إلى واقع مستقبمي أكثر انسجامًا في مجمؿ تفاصيمو مع 
 مبادئ تمؾ الحركات اإلصالحية والتغييرية. 

ت التي قد تتعرض ليا البنى السياسية في المجتمع، أو طبيعة ويشار إلى مفيـو التغيير السياسي بأنو مجمؿ التحوال
العمميات السياسية والتفاعالت بيف القوى السياسية وتغيير األىداؼ، بما يعنيو كؿ ذلؾ مف تأثير عمى مراكز القوة، بحيث 

 . 5يعاد توزيع السمطة والنفوذ داخؿ الدولة نفسيا أو بيف دوؿ عدة

بالرأي العاـ، أو مطالب األفراد مف النظاـ السياسي، أواًل: جابة لعدة لعوامؿ عدة، يمكف إدارجيا ويأتي التغيير السياسي است
لكف ىذه المطالب لف تتحوؿ في كثير مف األحياف إلى مخرجات إذا لـ يتـ تبنييا مف قبؿ األحزاب وجماعات المصالح 
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حوؿ األىداؼ الحزبية أو وجماعات المصالح، بما يعنيو تزاب تغير في نفوذ وقوة بعض الحركات واألحثانيًا: ، 1والضغط
ثالثًا: تداوؿ السمطات، في الحاالت الديمقراطية، أو إعادة توزيع األدوار في  الخاصة مف إطار الحزب إلى إطار الدولة.

 ة. أخرى كاالنقالبات، يعني تمقائيًا أف حياة سياسية جديدة بدأت تتشكؿ، وفؽ منطؽ القيادة الجديدحاالت 

رابعًا: ضغوط ومطالب خارجية، مف قبؿ دوؿ أو منظمات، وتكوف ىذه الضغوط بأشكاؿ عدة، سياسية واقتصادية 
وعسكرية، خامسًا: تحوالت خارجية في المحيط اإلقميمي أو في طبيعة التوازنات الدولية، قد تؤثر في إعادة صياغة 

 . 2الت الجديدة في السياسة الدوليةالسياسات الداخمية والخارجية في إطار التعامؿ مع المدخ

يطوي مفيـو التغيير السياسي بيف ثناياه، األساس الفكري أو األيديولوجي الذي يدفع نحو التغيير السياسي، والمنيج بأدواتو 
لمتغيير، واإلجماع عمى  االستراتيجيةووسائمو المنسجمة مع ذاؾ التوجو الفكري أو األيديولوجي، واألىداؼ اآلنية أو 

بوجوده، وبخاصة فيما  االدعاءالمكونات األساسية الثالثة لمتغيير السياسي مف قبؿ حركات اإلسالـ السياسي، ال يمكف 
 ي.يتعمؽ بمنيجية التغيير السياس

حركة تغيير  عما قبمو وما بعده، فيو جزء مفال يأتي منفصاًل التغيير السياسي لدى حركات اإلسالـ السياسي كما أف 
لكف ما يجعؿ مف التغيير السياسي ىو أبرز تمؾ الحمقات وأكثرىا اجتماعية شاممة منطمقة مف أسس فكرية متصمة الحمقات. 

لذلؾ، قد يكوف ككؿ.  واالقتصاديةإثارة لمرأي والمواقؼ، ىو ما تمعبو الحياة السياسية اآلف كواجية لممنظومة االجتماعية 
ة ما ىو المطموب مف حيث اليدؼ، لكف التغيير االجتماعي ىو المطموب كأداة، أو قد يكوف التغيير السياسي في فتر 

واضحة، أبرزىا تغيير اقتصادي في أوروبا التغيير االقتصادي أداة لتغيير سياسي منشود، والشواىد اإلنسانية عمى ذلؾ 
 سيًا. بدوافع أمنية بداية، مرورًا بطموحات اقتصادية إلى أف أصبح المنشود سيا

 .الربيع العربي 

عددت المسميات التي استخدمت لوصؼ األحداث والتطورات الجارية في العالـ العربي بيف مف وصفيا بالثورات والحركات ت
يناير في الحالة  36االحتجاجية والمظاىرات المطالبة بالديمقراطية، وبيف مف أطمؽ عمييا الربيع العربي والتمرد وحركة 

المصرية، ولكف ال واحدة مف تمؾ المسميات تنطبؽ بنفس الدقة عمى جميع االنتفاضات العربية بالنظر إلى تباينيا واختالؼ 
طبيعتيا مف بمد إلى آخر ومف ثـ صعوبة إدراجيا تحت يافطة واحدة، وذلؾ رغـ الحقيقة التي ال مراء فييا وىي أف الثورات 

الندالعيا ومتمثمة في إحباط بعض الشعوب مف غياب الديمقراطية وحرمانيا مف  العربية تشترؾ في أسباب عميقة مؤدية
 .حقوقيا األساسية ومف حرياتيا الفردية، باإلضافة إلى تدىور الظروؼ المعيشية وتنامي الفساد وانعداـ العدؿ االجتماعي

ية إال أنو ينطوي أيضًا عمى العربلكف تعبير الربيع العربي وعمى رغـ حياده الظاىر في وصؼ التطورات عمى الساحة و 
ما ينطبؽ عمى الثورات اًل ه معنى الشباب والتجدد وىو فعيحمؿ الربيع في ثنايا والً الت تتعيف اإلشارة إلييا، فأودال معاف

العربية التي ساىمت في تحريكيا شريحة الشباب أكثر مف غيرىا، ىذا باإلضافة إلى ما يرمز لو الربيع عادة مف تفاؤؿ 
                                                           

1
 . 381 -375، ص ص 2:98، عمان، 3نظام بركات، مبادئ علم السٌاسة، دار الكرمل للنشر والتوزٌع، ط

2
 . 59-58، ص ص إسماعٌل صبري مقلد ومحمد محمود ربٌع، مصدر سبق ذكره



 إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي: دول المغرب العربي نموذجا مؤلفينة جموعم

 

ألمانيا -برلين–ات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية المركز الديمقراطي العربي للدراس  | 455

 

وأمؿ لينطبؽ أيضًا عمى الثورات العربية وانتظاراتيا، بحيث تطمح الشعوب العربية إلى فتح صفحة جديدة في تاريخيا 
 .1ةتورية التي فشمت في تحقيؽ التنميالسياسي تبتعد فييا عف األنظمة الديكتا

 ،العربية األقطار مف عدد أوضاع في جذري تغيير إلى تيدؼ قوية شعبية بحركات ٣١٢٢ عاـ العربي الوطف ستيؿوقد ا
 أياـ في ونخبتو النظاـ برأس اإلطاحة مف مكنيا الذي الحد إلى سريعة بوتيرة وتصاعدت تونس، مف األولى الشرارة دأتب

 ما سرعاف ولذلؾ شعبية، لثورة التصدي عمى قادريف غير المفرط والعنؼ البوليسي الحكـ حة: أفواض الرسالة كانت ،2قميمة
 في واستطاعت التغيير مظاىرات تفجرت وىكذا الثورة، بإرىاصات أصالً  تموج كانت التي مصر إلى الشرارة انتقمت

 . 3وسوريا وليبيا اليمف إلى الشرارة انتقمتومف ثـ  األساسييف ومعاونيو النظاـ برأس بدورىا تطيح أف قميمة  أياـ و أسبوعيف

 مواقف الحركات اإلسالمية من الربيع العربي. المحور الثاني: 

 .موقف اإلسالميون في تونس 

نظرًا إلى إقصائيـ مف الحياة كاف مف الطبيعي أال يكوف ىناؾ أي دور ممحوظ وفعاؿ لإلسالمييف في ثورة الياسميف، 
وعيف مف االنخراط في العمؿ ، حيث ظموا سنوات عدة في السجوف أو المنافي، وكانوا مستبعديف مف االنتخابات وممنالعامة

وىذا ما أفقدىـ القدرة عمى التحرؾ الميداني. وحيف سئؿ راشد الغنوشي عمف يقؼ وراء الثورة، وعف األطراؼ التي السياسي، 
مف سيدي بوزيد، أطمقيا الشباب وبخاصة أصحاب الشيادات أسيمت فييا، أجاب: "لقد انطمقت شرارة الثورة عفوية 

وما لبثت أف تفاعمت معيا بقية الجيات والقطاعات وفي مقدمتيا قطاع المحامييف والنقابييف، وكاف  العاطميف عف العمؿ،
ف نأت بنفسيا عف تأطير التحركات لحسابات سياسية لعؿ أىميا  لألحزاب السياسية دور فاعؿ في دعـ تحركات الشارع، وا 

 .  4برفع فزاعة التوظيؼ السياسي أو خطر اإلسالمييف" تفويت الفرصة عمى النظاـ في سحؽ ىذه الثورة االجتماعية أساساً 

وتعتبر حركة النيضة مف آخر الممتحقيف بالثورة، وذلؾ ألنيا كانت تعيد بناء نفسيا بعد تآكؿ ىياكميا التنظيمية بسبب القمع 
وكذا لغياب التواصؿ بيف القيادة التي يوجد أغمب رموزىا في الخارج والقواعد الموجودة في الداخؿ، الذي تعرضت لو، 
مشاركتيا في االحتجاجات قد تمنح النظاـ فرصة لتصعيد القمع وسحؽ الثورة بدعوى مواجية تيديد ولوعي الحركة بأف 
ميا لمحراؾ الشعبي عبر التنديد بالقمع والقتؿ خالؿ لكف ىذا لـ يمنع الحركة مف تأكيد مساندتيا ودعالخطر اإلسالمي. 

وقد عبرت عف ذلؾ بإصدار بياف مشترؾ مع مجموعة مف األحزاب السياسية والييئات المدنية إثر االحتجاجات الشعبية، 
 شييدًا في تالة والقصريف والرقاب.  31، الذي أدى إلى سقوط أكثر مف 3122يناير  8التصعيد الخطير لمقمع في 
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قرر راشد الغنوشي بعد إطاحة نظاـ زيف العابديف بف عمي والعديد مف قيادات الحركة العودة إلى تونس، ومنح الترخيص 
عداده لممشاركة في الحياة السياسية، ، ليتـ إعادة ىيكمية حزب حركة النيضة 3122القانوني لمحركة في بداية مارس  وا 

ياسية التونسية كميا، مف خالؿ تأكيدىا أنيا لـ يكف ليا دور في انطالؽ ثورة وبعثت الحركة رسائؿ طمأنة إلى الفعاليات الس
وأنيا ستكوف أقرب إلى النموذج التركي لحزب العدالة والتنمية مف سواه، حيث تقبؿ بالدولة المدنية والتعددية ، 3122يناير 

  1.السياسية والحقوؽ المدنية والسياسية وحرية المرأة

دور طميعي في تدبير المرحمة االنتقالية بتونس، خصوصًا بعد تصدرىا المشيد السياسي إثر وقامت حركة النيضة ب
   . 3122أكتوبر  34انتخابات المجمس التأسيسي يـو 

  .موقف اإلسالميون في المغرب 

فيناؾ مف اتخذ موقؼ الرفض الرسمي، مواقؼ متباينة مف الحراؾ االحتجاجي، اتخذت الحركات اإلسالمية في المغرب 
وطمب مف شبيبتو فبراير،  31حراؾ وىو ما ينطبؽ عمى حزب العدالة والتنمية الذي رفض بشكؿ صاـر االنخراط في 

لكف الحزب لـ يعترض عمى مشاركة بعض األعضاء بصفتيـ االلتزاـ بقرار الحزب واالنسحاب مف فعاليات الحراؾ. 
ي الحزب محمد يتيـ إلى أف القرار تقدير اجتيادي يتعمؽ بما أسماه بالترجيح بيف المصالح الفردية. وأشار القيادي ف

"أي كيؼ يتـ جمب المصالح وتفويت المفاسد، أو كيؼ يتـ تفويت المصمحة الدنيا مف أجؿ مصمحة أعظـ منيا، والمفاسد، 
 . 2وكيؼ يمكف تفويت مفسدة أكبر مع تحصيؿ مفسدة أصغر"

جداًل تبعو تيديد بتقديـ االستقالة مف جانب بعض القيادييف  3122فبراير  31عدـ المشاركة في مسيرة قرار الحزب  وأثار
كأفراد وليسوا كقيادات سياسية. وكاف مف أبرز ىؤالء الذيف رفضوا االمتثاؿ لقرار الحزب، وانضموا إلى حركة االحتجاجات 

الرميد والحبيب الشوباني وعبد العالي حامي الديف وعبد العزيز طفى مثؿ مصقيادات محسوبة عمى صقور الحزب، 
عبر بالغ صادر عف المكتب الوطني لشبيبة الحزب،  فبراير 31. كما ساندت شبيبة الحزب ودعمت مطالب حركة األفتاني

ذلؾ فإف تيارًا شبابيًا وبرغـ لكنيا تراجعت عف المشاركة بعد مطالبتيا مف طرؼ األميف العاـ لمحزب بااللتزاـ بقرار الحزب. 
التي كانت مف الفعاليات األكثر تنظيمًا وانضباطًا داخؿ  *داخؿ الحزب انخرط في الحراؾ عبر بوابة حركة "باراكا"

 . االحتجاجات

ولكف برغـ عدـ مشاركة الحزب فقد قاـ باستثمار الحراؾ لتوجيو رسائؿ سياسية واضحة حوؿ ضرورة دعـ خيار اإلصالح 
 دستوري، وتحقيؽ التغيير في ظؿ االستمرارية واالستقرار. السياسي وال

حزب العدالة والتنمية، اختارت جماعة العدؿ واإلحساف، أحد أقوى التنظيمات اإلسالمية المغربية، موقؼ وعمى النقيض مف 
نما أعمنت رسميًا بذلؾ،  غير أنيا لـ تتبف موقفاً فبراير،  31االنخراط بفعالية في الحراؾ الشعبي المغربي عبر حركة  وا 
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 المصدر السابق.  
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موقفيا عبر بياف لممكتب القطري لشباب العدؿ واإلحساف، وىو ال يعترؼ بوجود استثناء مغربي فيما يخص الربيع العربي، 
فبراير  31بما فييا احتجاجات إلى المشاركة ودعـ كؿ المبادرات الداعية إلى بناء دولة الحرية والكرامة والعدؿ، "ودعا 
 . 1أكد البياف "الطابع السممي لممشاركة""، كما 3122

فبراير أنيا لـ تنزؿ بكؿ ثقميا لممياديف، وىذا ما يمكف تفسيره بكونيا  31ويبدو مف خالؿ مشاركة الجماعة في تظاىرات 
ف انخرطت في دينامية الحراؾ الشعبي، لـ تندمج كمية فيو  ا ... وبأنيا كانت تحتمؿ في تقديرىا السياسي أف يعرؼ ىذ"وا 

آاًل آخر، ولذلؾ لـ تشأ أف تضع البيض كمو في سمة واحدة، حتى يكوف ليا القدرة عمى إعادة تقييـ موقفيا مف الحراؾ م
 . 2جديد"

 قبؿ مدة، وصعود إسالميي ولكف تجدر اإلشارة إلى أف االنفتاح السياسي واإلصالحات التي شرع فييا النظاـ المغربي
التي فقدت الكثير العدالة والتنمية واندماجيـ السمس في الحياة السياسية، كاف لو تأثير سيء في جماعة العدؿ واإلحساف، 

مف جاذبيتيا وقدرتيا عمى التأثير، وقد وجدت الجماعة في الحراؾ العربي فرصة ومحطة تاريخية الستعادة جاذبية خيارىا 
يث اعتبرت الحراؾ دلياًل عمى فشؿ خيار اإلصالح مف داخؿ النظاـ السياسي، حالسياسي الذي فقد الكثير مف قوتو، 

 . 3االنخراط في العممية السياسية والرىاف عمى التغيير في إطار القطيعةوصحة اختيارىا السياسي القائـ عمى رفض 

ذكي إلى رفع سقؼ  الشعبي وارتفاع حدة االحتقاف السياسي واالجتماعي، عمد النظاـ بشكؿومع استمرار الحراؾ 
. وتـ في بداية يوليو 3122مارس  9وذلؾ مف خالؿ الخطاب الممكي في اإلصالحات الدستورية والسياسية وتسريعيا، 

، ما فتح الباب النطالؽ دينامية سياسية جديدة توجت بإجراء انتخابات تشريعية *االستفتاء عمى التعديالت الدستورية 3122
فاز فييا إسالميو العدالة والتنمية. ومف المؤكد اآلف أف ىذا كمو قد جنب البالد االضطراب ، 3122نوفمبر  36مبكرة في 

 .  4وعدـ االستقرار، وحاؿ دوف تحوؿ االحتجاجات الشعبية إلى انتفاضة واسعة

حتواء معتمدًا عمى حسو االستباقي، في اوبمغة أخرى فقد نجحت اإلستراتيجية التي تبناىا النظاـ السياسي المغربي، 
األمر الذي مكنو مف تطويؽ الحراؾ الشعبي مف االحتجاجات الشبابية والمطالب الشعبية عبر اعتماد إصالحات ميمة، 

 فبراير وجماعة العدؿ واإلحساف مف ناحية أخرى.  31ناحية، وسحب البساط مف تحت أقداـ حركة 

                                                           
كفً" و "كفاٌة" من شبٌبة حزب العدالة والتنمٌة ومنظمة التجدٌد الطالبً التابعة تشكلت حركة باراكا التً تعنً فً اللغة المغربٌة الدارجة "ٌ*

لحركة التوحٌد واإلصالح، وركزت فً مطالبها على محاربة الفساد ورموزه، وقد أوقفت الحركة احتجاجاتها مباشرة بعد إعالن التعدٌالت 
 الدستورٌة التً رحبت بها.

1
، الموقع الرسمً لجماعة العدل واإلحسان، 3122فبراٌر  31لعدل واإلحسان ٌشارك فً احتجاجات بٌان شباب العدل واإلحسان، شباب ا
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. ولذا إلى أف الحركات اإلسالمية لـ تسمؾ سموكًا واحدًا في جميع الدوؿ موضع الدراسة، فمكؿ منيا خصوصيتيا ونخمص
تصرفت الحركات اإلسالمية وفؽ السياقات السياسية التي تتفاعؿ فييا، ووفؽ موازيف القوى السياسية، وىذا ما تأكد بشكؿ 

ف كانت بعض قواعدىا الشبابية العربيواضح مف خالؿ مواقفيا ومواقعيا مف حراؾ الربيع  ، فقد كاف دورىا محدودًا جدًا وا 
 وقياداتيا قد انخرطت فيو، إال أنو لـ يكف لذلؾ تأثير ميـ خالؿ بدايات انطالؽ الحراؾ. 

 . لمحركات اإلسالمية عوامل الصعود السياسي: المحور الثالث

 . بشكؿ خاص تونس والمغرببشكؿ عاـ وفي يتحدث ىذا المحور عف أسباب الصعود السياسي لإلسالمييف 

   .أسباب الصعود السياسي لمحركات اإلسالمية 

شكؿ الربيع العربي منعطفًا حاسمًا في مسيرة الحركات اإلسالمية، فبعد عقود مف القمع والتضييؽ عادت تمؾ الحركات بقوة 
ات التي عرفيا المغرب تحت ضغط الحراؾ إلى المشيد السياسي العربي، وأدى سقوط األنظمة كما في تونس، واإلصالح

كقوى سياسية فاعمة في شاركت في تدبير التدافع السياسي، ونجحت في اكتساح الشعبي، إلى بروز الحركات اإلسالمية 
 . االنتخابات وتصدر الحياة السياسية داخؿ ىذيف البمديف

ذا كاف الحراؾ السممي في العالـ العربي قد انطمؽ عمى يد عف التنظيمات السياسية  قوى سياسية شبابية ومدنية بعيداً  وا 
فإف ىذه القوى لـ تكف قادرة وحدىا عمى التحكـ في الحراؾ وتوجيو مسارات، التقميدية، بما فييا الجماعات اإلسالمية، 

ي أفسح المجاؿ أماـ وضبط تداعياتو، وذلؾ بسبب افتقارىا إلى القدرات التنظيمية والقوة االجتماعية الالزمة، األمر الذ
 الحركات اإلسالمية الستغالؿ الفراغ السياسي. 

 لإلسالميين.  أسباب الصعود السياسيأواًل: 

 . السياسي مع البيئة االجتماعية اإلسالمانسجام خطاب  .1

 محورياً  عامالً ، وبما أف الديف يمثؿ 1ساسما أف البيئات التي تولدت منيا الحركات اإلسالمية ىي بيئات إسالمية في األب
كما  توظيؼ الديف لخدمة تطمعاتيا، إلىالسياسي منذ نشوئيا  اإلسالـ، لذلؾ سعت حركات اإلسالميةفي المجتمعات  ومؤثراً 

ليا، ومف ثـ أصبح خطابيا ينسجـ مع ما يتطمع  أو صادماً  مع البيئات التي نشأت فييا وليس مغايراً  متسقاً  تبنت خطاباً 
السياسي في مختمؼ  اإلسالـفي اتساع نفوذ حركات  بالغاً  ي بيئتو االجتماعية. وكاف ليذا الدور أثراً إليو اإلنساف المسمـ ف

مع قناعات المجتمع  صدامياً  وىي عمى عكس العديد مف الحركات غير الدينية التي تبنت خطاباً  .اإلسالميةالساحات 
ثـ إف خطاب الحركات اإلسالمية كاف  .اجتماعياً  الدينية منيا، فأصبحت مرفوضة ومنبوذة ومقاطعة ومعزولة خصوصاً 
، في الوقت الذي كاف خصوميا غارقوف في الفساد، يأمروف بالمنكر وينيوف عف اإلسالميةمع القيـ واألخالؽ  منسجماً 

                                                           
1

 ، أنظر:2013/4/15محمد الشٌوخ، أسباب وصول حركات اإلسالم السٌاسً لسدة الحكم، مؤسسة النور للثقافة واإلعالم، 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=196947 
 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=196947


 إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي: دول المغرب العربي نموذجا مؤلفينة جموعم

 

ألمانيا -برلين–ات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية المركز الديمقراطي العربي للدراس  | 459

 

المعروؼ، ولقد صبرت تمؾ الحركات عمى كؿ أشكاؿ الظمـ والقير التي لـ يتردد خصوميا في الداخؿ والخارج مف 
 ا ضدىا.ممارستي

 السياسية. عممية دمج اإلسالميين المعتدلين في ال .2

، 1أف بعض األنظمة الحاكمة بدأت منذ تسعينيات القرف الماضي عممية دمج اإلسالمييف المعتدليف في العممية السياسية
اقتنع جزء وذلؾ بيدؼ ضماف االستقرار وتقوية مشروعية األنظمة وامتصاص التذمر االجتماعي، وعمى خمفية ذلؾ، فقد 

ميـ مف التيارات اإلسالمية بأف أفضؿ خيار ىو تبني اإلصالح التدريجي عبر المشاركة في العممية السياسية، واستفادت 
بشكؿ فعاؿ مف االنفتاح السياسي النسبي لألنظمة، الذي شكؿ بالنسبة إلييا فرصة لمراكمة خبرتيا في العمؿ يارات تىذه ال

كتجربة االنتخابات فقد استفادت الحركات اإلسالمية وتعممت بشكؿ جيد مف عممية  يميالسياسي وتحسيف أدائيا التنظ
 االندماج السممي، فاعتمدت إستراتيجية سياسية براغماتية تقمص المواجية مع النظاـ الحاكـ. 

 تميز الحركات اإلسالمية باالنتظام واالنضباط بالعمل السياسي.  .3

الحاالت ىي األكثر تنظيمًا وانضباطًا ومراكمة لمعمؿ السياسي مقارنة بباقي القوى تعد الحركات اإلسالمية في كثير مف 
كما ، فعمى الرغـ مف تعرضيا لمتضييؽ والقمع أحيانًا فإنيا تعممت مف التجربة السياسية وىي في المعارضة، 2السياسية

السياسي، ومارست بشكؿ جيد  أف حركات إسالمية عدة تميزت بالكفاءة التنظيمية عمى مستوى البرامج والخطاب
حزب العدالة والتنمية المغربي الذي  وىذا ما ينطبؽ مثاًل عمىالديمقراطية الدالية قياسًا إلى كثير مف األحزاب األخرى. 

كشؼ خالؿ فترة وجيزة عف حيوية تنظيمية وتأطيرية تجاوزت كؿ األحزاب التقميدية في المغرب، سواء أكانت يمينية أـ 
 يسارية. 

 لمخدمات المعيشية لممواطنين. الحركات اإلسالمية ديم تق .4

حرص اإلسالمييف عمى تجنب رفع شعارات دينية في بداية الثورة جعميـ األكثر قربًا مف الناس، كما نجحوا في استقطاب 
. واستفادوا مف عمميـ في مجاالت موازية لمنشاط السياسي، كالعمؿ 3الفقراء عبر تقديـ الخدمات المعيشية والمساعدات ليـ

وىنا قامت الدعوي واالجتماعي والتربوي والخيري، ما مكنيـ مف التواصؿ مع قطاعات واسعة ميمشة مف المجتمع. 
 ء المواطنيف.الحركات اإلسالمية بتمبية الحاجات األساسية، وبخاصة الصحية والتعميمية واالجتماعية لقطاعات مف ىؤال

 رصيدًا سياسيًا ال يستياف بو.  وىو ما سمح ليا بإيجاد شبكات وعالقات اجتماعية قوية، شكمت في نياية األمر

 نجاح الحركات اإلسالمية في استثمار تجذر الدين في المجتمع.  .5

                                                           
1
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في العمؽ االجتماعي نجحت الحركات اإلسالمية في استثمار واستغالؿ تجذر الديف في وجداف المجتمع وحضوره القوي 
زخـ الربيع العربي الدور الميـ لمعنصر الديني في التعبئة االحتجاجية )خروج  والسموكي لألفراد، حيث تأكد في خضـ

قامة الصالة في أماكف االحتجاجات( وقد . 1االحتجاجات مف المساجد، ورمزية خطبة يـو الجمعة في انطالؽ االحتجاجات، وا 
تناولت موقع الديف وواقع التديف داخؿ المجتمعات العربية وجود توجو متناـ نحو التديف والتشبث بالقيـ أكدت تقارير ودراسات 

 . 2الدينية داخؿ ىذه المجتمعات عمومًا وفي صفوؼ الشباب خصوصاً 

 تسويق فكرة الظمم والضحية.  .6

يـ الضحايا األكثر تضررًا مف قمع األنظمة نجح اإلسالميوف إلى حد بعيد في تسويؽ فكرة انفرادىـ بتحمؿ الظمـ والقير وكون
السياسية، لذلؾ فاإلقباؿ عمييـ والتعاطؼ الشعبي معيـ ينطمؽ في جانب منو مف اعتقاد شائع لدى قطاعات شعبية واسعة 

نظمة مفاده، أنو أماـ انسداد اآلفاؽ السياسية فإف اإلسالمييف يشكموف الخالص والبديؿ األفضؿ باعتبارىـ النقيض الكمي لأل
وأكدت التجارب أف التيار اإلسالمي يستفيد أكثر جماىيريًا حيف يكوف في موقع الضحية والمظمومية، لذلؾ كمما . 3القائمة
قصاؤىـ مف ممارسة السياسة قسرًا، اتسع تأييدىـ والتعاطؼ الوجداني معيـ. ازداد   قمع اإلسالمييف وا 

 الصعود السياسي لإلسالميين في تونس والمغرب.عوامل ثانيًا: 

 . 4في تونس *حزب النهضةعوامل الصعود السياسي ل - أ
  حزب النيضة في مخيمة الشعب التونسي ووجدانو التنظيـ الذي عانى أكثر ظؿ استغالؿ رصيد المظمومية التاريخية، فقد

مف غيره سياسات وممارسات االستئصاؿ والقمع والتضييؽ والتيجير والتغريب. وكاف التباع النظاـ السابؽ خطة تجفيؼ 
 تديف في البالد. منابع التديف، بدعـ مف بعض النخب، نتائج عكسية، حيث أدت إلى اتساع المد اإلسالمي وموجة ال

  برغـ القمع الذي مورس عمى حركة النيضة، فإنيا قد نجحت في الحفاظ عمى خطيا السياسي المعتدؿ، وعدـ االنزالؽ إلى
تبني العنؼ المسمح خيارًا لمتغيير السياسي، كما قامت بتجديد فكري متميز قصد التكيؼ مع العصر ومشكالت الواقع. 

 ية تؤمف بالتوافؽ الديمقراطي واالندماج الطبيعي في الحياة السياسية. حيث إنيا جعمت نفسيا حركة مدن
  استثمار الفراغ السياسي الذي ترتب عمى سقوط نظاـ بف عمي وعدـ وجود أحزاب مؤىمة لتصدر المشيد السياسي، فكاف

 فة. وخاصة أف بعض األحزاب األخرى كانت ضعيحزب النيضة ىو البديؿ الوحيد المتاح أماـ الناخبيف. 
                                                           

1
زت دالٌا مجاهد وجون إسبوزٌتو، من ٌتحدث بإسم اإلسالم: كٌف ٌفكر حقاً ملٌار مسلم؟: نتائج أكبر استطالع للرأي عالمً حتى اآلن، ترجمة ع

 . 24-23، ص ص :311شعالن، دار الشروق، القاهرة، 
2

، 2012/3/12الدوحة،  -ٌناٌر، المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات  36خلٌل العنانً، دور الدٌن فً المجال العام فً مصر بعد ثورة 

 أنظر: 
http://www.dohainstitute.org/release/1736a5el-1cf6-435b-9bdc-e233ce348bbd 

3
 ، أنظر:2012/7/11ٌبرالٌو مصر والمعارك الخاطئة، صحٌفة الحٌاة، خلٌل العنانً، ل

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers?Writer=%D8%AE%D9%84%D9 

ٌعتبر حزب النهضة من أبرز القوى السٌاسٌة التً خرجت منتصرة من الحراك الشعبً فً تونس، وتمكن الحزب من الحصول فً أول انتخابات *
على  3122على المرتبة الثانٌة بالرغم من عدم منحها الترخٌص القانونً، وفً أعقاب الثورة حصلت النهضة فً مارس  :2:9خاضتها عام 

تم انتخاب أعضاء المجلس الوطنً التأسٌسً الذي كلف  3122أكتوبر  34حزب سٌاسً هو حزب حركة النهضة، وفً الترخٌص بتأسٌس 

 مقعداً.  :9بصٌاغة دستور جدٌد لتونس. وقد تمخضت االنتخابات عن فوز واضح لحزب النهضة وحصد 
4

 . 292-291مرجع سبق ذكره، ص ص  بالل التلٌدي، اإلسالمٌون والربٌع العربً: الصعود والتحدٌات، تدبٌر الحكم،

 

http://www.dohainstitute.org/release/1736a5el-1cf6-435b-9bdc-e233ce348bbd
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers?Writer=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 مكاناتو مع التواصؿ مع المواطنيف، وقد تجسد ذلؾ مف خالؿ مؤشرات عدة استفا د حزب النيضة مف قدراتو التنظيمية، وا 
إعادة بناء ىياكميا بشكؿ سريع، وتحضيره لالنتخابات بشكؿ جيد، وتواصمو الواسع مع المواطنيف في الشارع وعبر منيا: 

إمرأة عمى قوائـ الحزب مف  53لنساء، ولذلؾ فقد كاف الفتًا لمنظر أف تنجح وخصوصًا الشباب واالشبكات االجتماعية، 
 إمرأة.  59إجمالي 

  أسيـ الخطاب السياسي لحزب النيضة في تعزيز فرص فوزه، حيث وجو رسائؿ طمأنة سياسية لمداخؿ والخارج، ورفض
منطؽ االصطفاؼ العقائدي بيف اإلسالمييف والعممانييف، ودخؿ في سمسمة مف التوافقات والمساومات السياسية مع القوى 

  الرئيسية الفاعمة في المشيد السياسي التونسي. 
 . *ل الصعود السياسي لحزب العدالة والتنمية في المغربعوام - ب

  دارة ىيئاتو ومؤسساتو، حيث التـز عمى الصعيد التنظيمي، اعتمد الحزب عمى آليات حديثة في تدبير شؤونو الداخمية وا 
لتداوؿ الديمقراطي باآلليات الديمقراطية في اتخاذ القرار وانتخاب المسؤوليف، وىو ما جعمو يسجؿ رقمًا قياسيًا في عممية ا

 . 1عمى رئاستو وتجديد ىياكمو
  االنضباط التنظيمي لمحزب، والتجديد المستمر لممارساتو السياسية وتدبيره البراجماتي والرشيد لمختمؼ االستحقاقات

أيديولوجية تسمح لو بالتأقمـ مع الظروؼ االنتخابية، وكؿ ذلؾ وغيره جعؿ ىياكمو التنظيمية تتسـ بمرونة حركية و 
عادة البناء باستمرار وفقًا لمحاجة واألولويات.   والمستجدات، وا 

  واالستقرار  ةبآليات التوافؽ واإلصالح التدريجي مف أجؿ ضماف االستمراريحركة إصالحية تشتغؿ يشكؿ الحزب
 األحزاب السياسية بيدوء وارتياح كبيريف.  السياسي، وىذا ما يجعمو يعمؿ مف داخؿ النظاـ السياسي ومع باقي

  ،بيف يشكؿ حزب العدالة والتنمية بالنسبة إلى الدولة مكونًا رئيسًا لتحقيؽ التوازف داخؿ الساحة اإلسالمية المغربية
مف ناحية والتيارات التقدمية الحداثية مف ناحية أخرى، كما أنو باندماجو في العمؿ السياسي الشرعي التيارات اإلسالمية 

أصبح عنصرًا ميمًا لمحد مف قوة جماعة العدؿ واإلحساف، واحتواء خطر التيارات اإلسالمية المتطرفة، وخاصة 
 الجماعات السمفية الجيادية والتكفيرية. 

 ولمممارسة السياسية المتزنة أثرىما في انفتاح التيارات السياسية التقدمية عميو 2ي لمحزبكاف لمخطاب السياسي الحداث ،
طاب عقالني وممارسة سياسية ىادئة وواضحة، ما جعمو خوقبولو في الساحة السياسية المغربية، وقد نجح في تقديـ 

دالة والتنمية( النموذج الذي يقيس )حزب الع يظير في صورة حزب معتدؿ ومنفتح حتى صار إلى جانب نظيره التركي
 . عميو الغربيوف مدى اعتداؿ األحزاب اإلسالمية وأىميتيا الستحقاؽ ثقة الغرب

                                                           
حرص حزب العدالة والتنمٌة منذ دخوله مجال العمل السٌاسً فً تسعٌنٌات القرن العشرٌن على النفاذ الهادئ والتدرٌجً للحٌاة السٌاسٌة *

 3113قام الحزب بتغطٌة عدد قلٌل من الدوائر، وفاز بتسعة مقاعد، وحصل على المرتبة الثاسعة، وفً عام  8::2المغربٌة، ففً انتخابات عام 

لحزب عدد مرشحٌه لمجلس النواب، وقد مارس الحزب خالل مسٌرته السٌاسٌة والبرلمانٌة معارضة فعالة وسلسة أسهمت فً صقل عمله قلص ا
اح السٌاسً، وعززت فرص اندماجه فً الحٌاة السٌاسٌة، ونتٌجة للحراك الشعبً فً عدد من المدن المغربٌة، بادر الملك محمد السادس إلى اقتر

، فاز فٌها الحزب واحتل المرتبة األولى  3122نوفمبر  36بالد تضمن إصالحات مهمة، وتم تنظٌم انتخابات تشرٌعٌة مبكرة فً دستور جدٌد لل

 مقعداً. وعقب ذلك تم تعٌٌن األمٌن العام للحزب عبد اإلله بن كٌران رئٌساً للحكومة. 4:6مقاعد من أصل  218بحصوله على 
1

 . 9، ص 3117، 65ة الفرقان، العدد شاركة السٌاسٌة للحركة اإلسالمٌة: حزب العدالة والتنمٌة نموذجاً، مجلسعد الدٌن العثمانً، تحدٌات الم
2

 . 284-283، ص ص :311حسام تمام، مع الحركات اإلسالمٌة فً العالم: رموز وتجارب وأفكار، مكتبة مدبولً، القاهرة، 



 إشكالية الدولة واإلسالم السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربي: دول المغرب العربي نموذجا مؤلفينة جموعم

 

ألمانيا -برلين–ات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية المركز الديمقراطي العربي للدراس  | 462

 

  عمى شعار محاربة الفساد فبراير في خطابو السياسي عبر التركيز  31استثمر الحزب بشكؿ جيد الحراؾ الشعبي لحركة
 لنظاـ بيدؼ زيادة جرعة اإلصالحات السياسية والدستورية. واالستبداد، كما وظؼ االحتجاجات كورقة ضغط عمى ا

خالؿ تحميؿ العوامؿ التي أسيمت في بروز ووصوؿ الحركات اإلسالمية لسدة الحكـ بعد الحراؾ العربي، يمكف القوؿ:  ومف
إف رياح التغيير التي ىبت مع الربيع العربي كانت لمصمحة اإلسالمييف الذيف انتقموا مف مرحمة المشاركة ال المغالبة إلى 

بتجاوز ىذا الخيار، حيث نجحت ألوؿ مرة في اؾ العربي ليسمح لمحركات المعنية فقد جاء الحر مرحمة المشاركة والمغالبة. 
 تاريخيا في الفوز باالنتخابات، والوصوؿ إلى سدة الحكـ في عدد مف الدوؿ العربية. 

 في السمطة. اإلسالمية  الحركاتتحديات المحور الرابع: 

سية إلى الحكـ والسمطة، بدأت ميمة تقديـ المشروع اإلسالمي، مع تحوالت الربيع العربي ووصوؿ التيارات اإلسالمية السيا
بوصفو مشروعًا لمتطبيؽ، وليس مشروعًا لمدعوة. وال شؾ في أف ىذه المسألة تتطَمب مف اإلسالمييف بكؿ تياراتيـ وفئاتيـ 

ومناسب، فإذا كاف  لياقة سياسية وتدبيرية جديدة، حتى يتمَكنوا مف اجتياز المسافة بيف الوعد واإلنجاز بشكؿ صحيح
الخطاب والممارسة الدعوية في بعض جوانبيا، تستطيع أف تتجاوز زمنيا ومعطياتو المتعددة، فإف الخطاب والممارسة 
السياسية ال تستطيع أف تتجاوز زمنيا ومعطياتو؛ ألنيا ممارسة تستيدؼ التعامؿ المباشر مع معطيات الواقع والزمف 

  دة.وحقائقيا المتعد

وصوؿ اإلسالمييف إلى الحكـ في بمداف عربية عدة منعطفًا تاريخيًا سوؼ يكوف لو كبير األثر عمى الخريطة  يشكؿو 
السياسية في المنطقة العربية، وربما سيحدد ميزاف القوى السياسية والفكرية ومستقبؿ التحوؿ الديمقراطي والتحديث السياسي 

بعد نجاحيـ االنتخابي في تونس والمغرب يضعيـ أماـ امتحاف صعب  غير أف وصوؿ اإلسالمييف إلى سدة الحكـداخميا. 
 . 1الختبار مدى أىميتيـ لممارسة السياسة والحكـ، وإلثبات مقدرتيـ عمى إدارة شؤوف الدولة والمجتمع

 والسيما أف دخوؿ بعض التنظيمات اإلسالمية المعترؾ السياسي والمشاركة في السمطة يشكؿ مرحمة سياسية جديدة في
مسارىا التاريخي، فقد بدأت االنتقاؿ والتحوؿ مف موقع الدعوة إلى موقع الدولة، ومف دور المعارضة إلى دور السمطة 

. 2الحاكمة، ومف واقع التيميش واإلقصاء مف العمؿ السياسي إلى دائرة تحمؿ مسؤوليات صنع القرار وتسيير شؤوف الدولة
ومف أبرزىا كما  ،متشابكة مف التحديات األساسية التي لـ تعرفيا مف قبؿذلؾ يفرض عمييا مواجية مجموعة مركبة و  ؿكو 

 يمي: 

 .الدولة المدنية ونهاية دولة الخالفة 

رئيسيًا لعدد مف الحركات وبخاصة حركة اإلخواف المسمميف، وقد  كانت إقامة دولة الخالفة اإلسالمية ىدفًا إستراتيجياً 
اعتادت التيارات اإلسالمية أف تنطمؽ مف مقولة مفادىا أف اإلسالـ ديف ودولة، وأف اليدؼ ىو أسممة جميع مناحي الحياة 

                                                           
1

 . 228والسلطة فً العالم العربً: الصعود واألفول، مرجع سبق ذكره، ص جمال السوٌدي وأحمد الصفتً، حركات اإلسالم السٌاسً 
2

 . 229المرجع السابق، ص 
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خضاع كؿ المجاالت االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والقانونية لحكـ الشريعة  ف منطمؽ شمولية اإلسالـ. موا 
وليذا فإنيا نسبت فشؿ الدولة الحديثة في العالـ العربي واختزلتو في عدـ تطبيؽ الشريعة. فكؿ الحموؿ والحكومات 

 .  1والسمطات كانت فاشمة بالنسبة إلييا، بسبب استبعاد اإلسالـ عف الحكـ

التيارات اإلسالمية بعد تطورات الربيع العربي، وبالذات التيارات حدي بناء الدولة المدنية لعؿ مف أىـ التحديات التي تواجو ت
التي وصمت إلى سدة الحكـ والسمطة ىي: عدـ قدرتيا عمى تحويؿ شوؽ الناس التاريخي إلى الحرية والكرامة، إلى نظاـ 

فشؿ التيارات  ديمقراطي، يضمف مشاركة الناس في الشأف العاـ، ويصوف كؿ حقوؽ اإلنساف. وال ريب في أف –سياسي 
تشاركي، سيؤدي إلى انييار لمكيانات الوطنية وبالذات تمؾ الكيانات التي  –ديمقراطي  –اإلسالمية في بناء نظاـ سياسي 

 . 2واحد تحتضف ىويات متعددة ومتنافسة أو متخاصمة في آف

ف كانت جؿ الحركات اإلسالمية ويبدو أف تزايد مشروعية مطمب الدولة المدنية ىو أحد إفرازات الحراؾ العربي، فبعد أ
ترفض مناقشة فكرة الدولة المدنية في السابؽ، أصبح كثير منيا يقر نسبيًا بقبولو الدولة المدنية، ويحاوؿ بعض اإلسالمييف، 
 مف الناحية العمنية عمى األقؿ، نفي أف يكوف نموذجيـ لمدولة دينيًا بالمعنى الكينوتي الكاثوليكي التاريخي الغربي، وثمة
تكرار في خطاباتيـ الفقيية والقانونية يصؿ إلى حد اإلسراؼ في ذكر التفصيالت والبنود التي مف شأنيا تحقيؽ الدولة 

 . 3المدنية

وىذا تحوؿ ميـ في خطاب اإلسالـ السياسي، وبداية التخمي عف شعارات دولة الشريعة، والدولة اإلسالمية واإلسالـ ىو 
ليست ضد الديف، بؿ تسعى لتحييد الديف في الفضاء إلسالمية تعتبر أف الدولة المدنية الحؿ، وقد بدأت بعض التيارات ا

وعمى أساس االختالؼ وىي تفتح الطريؽ لبناء دولة المواطنة بعيدًا عف الطائفية والمذىبية، العاـ وفي الصراع السياسي، 
قامة الدولة اإلسالمية في أدبيات اإلسالمييف بعد الربيع العربي، وأصبحت  والتعدد والتنوع، ليذا تراجعت مسائؿ الخالفة وا 

 تأخذ أولوية متأخرة باعتبار أف األسبقية باتت لمتمكيف. 

ف فالنظاـ السياسي الذي يعبر عف حساسية الجميع ومصالحيـ، ىو القادر عمى صيانة الوحدة الوطنية  في كؿ بمد، وا 
إخفاؽ التيارات اإلسالمية في ذلؾ، سيؤدي إلى فوضى وتناقض حاد بيف مصالح قوى المجتمع وتعبيراتو المختمفة، قد ُيؤدي 
إلى تشظي البمد الواحد إلى دويالت متناحرة. وعمى اإلسالمييف بكؿ أصنافيـ، أف يدركوا أف ىناؾ مفارقة بيف شوؽ وتوؽ 

 .تشاركي –رية والكرامة، وعممية بناء نظاـ سياسي ديمقراطي الشعوب العربية إلى الح

                                                           
1

 ، أنظر:2012/12/4خالد الحروب، إسالمٌو ما بعد الثورات: بداٌة نهاٌة األٌدٌولوجٌا، موقع قنطرة، 

http://ar.qantara.dec18527ilp250/index.html 
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 ، أنظر:2013/9/15محمد محفوظ، اإلسالمٌون وتحدٌات ما بعد الربٌع العربً، مركز آفاق للدراسات والبحوث، 

https://aafaqcenter.com/index.php/post/1837 
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 ، أنظر:2012/10/12المٌون وتحدٌات السٌاسة والحكم، مجلة الدٌمقراطٌة، حامد عبد الماجد، اإلس

http://demcracy.ahram.org.eg/News/404/News/404 
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ف المطموب لبناء استقرار سياسي واجتماعي عميؽ ىو بناء الديمقراطيو  وحدىا  ،ة في مختمؼ مجاالت الحياة العامةا 
الديمقراطية وسمطة القانوف وحيوية مؤسسات المجتمع المدني، ىي التي تحوؿ دوف انحراؼ الحكاـ الجدد والنخبة السياسية 

اللتزاـ بالديمقراطية بكؿ آلياتيا وميكانيزمات عمميا، بوصفيا الخيار الوحيد إلدارة ، لذلؾ يجب االجديدة في الفضاء العربي
نما ىي خيار نيائيالمجاؿ العاـ عمى أسس جد إذا  ،يدة في المنقطة العربية. فالديمقراطية ليست تكتيكًا لمتمكف السياسي، وا 

ستساىـ بإيجابية في  تمكنت قوى اإلسالـ السياسي مف االلتزاـ بالديمقراطية ومقتضياتيا، فإف ىذه القوى وبزخميا الشعبي،
 .1ؿ الديمقراطي في المنطقةعممية التحو 

إلى حزب حركة النيضة في تونس، فإف برنامجو يعترؼ صراحة بالدولة المدنية، ويحدد وظائفيا، وذلؾ في المادة  وبالنسبة
 كما أف البرنامج منفتح عمى كؿ المجتمع المدني، ويدعـ مؤسساتو بقوة. منو،  *العاشرة

زب إلدراج الشريعة في النص الح بعد الحراؾ الشعبي، لـ يضغط 3122وفي المغرب، حيث تـ تعديؿ الدستور في عاـ 
واعتبر اإلقرار بأف اإلسالـ ىو ديف الدولة كافيًا، مع أف بعض المسؤوليف في الحزب يدعوف أنيـ كانوا يفضموف الدستوري، 

ولكف الحزب كاف لو دور حاسـ في عدـ نص الدستور كممات تعرؼ المغرب بأنيا "دولة مدنية ذات مرجعية إسالمية"، 
، وفي تعديؿ بعض البنود الواردة في مقترح الوثيقة الدستورية المرتبطة بيوية الدولة كتغيير عبارة عمى حرية المعتقد

 . 2"المغرب بمد مسمـ"، إلى عبارة "المممكة المغربية دولة إسالمية"

  .فقه الدعوة إلى فقه الدولة 

وقد جاء اىتماميا بالشأف السياسي ليست الحركات اإلسالمية حركات سياسية عادية، فيي تحمؿ صبغة دينية دعوية، 
متأخرًا عف نشوئيا وسموكياتيا، وبعد الربيع العربي أضحت ىذه الحركات تواجو بشكؿ قوي تحدي الفصؿ بيف العمؿ الديني 

فقد تعودت لمدة طويمة الجمع بيف الدعوي والسياسي، ولـ تضع حدودًا فاصمة بيف أدوارىا الدينية الدعوي والنشاط السياسي. 
 الجتماعية وعمميا السياسي. وا

فقد كانت مسيرة اإلسالمييف منطمقة مف العمؿ الوعظي والدعوي والتربوي قبؿ أف تتحوؿ إلى السياسي الذي كانت تعتبره 
مجرد أداة لخدمة الرسالة الدعوية، لذلؾ تعد قضية الخمط بيف الدعوي والسياسي وعدـ وجود تمييز واضح بينيما مف أكثر 

لتي تواجو الحركات اإلسالمية، وىي تجسد مخاوؼ مف احتكارىا ورقة الديف وتوظيفيا الكتساح المشيد اإلشكاليات ا
السياسي. وقد برزت ىذه اإلشكالية في العديد مف التجارب السياسية التي تميزت بحضور كثيؼ لمديف، وتوظيؼ الرموز 

 .  3والمعاني الدينية لتحقيؽ أىداؼ سياسية
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 المرجع السابق. 

وتحمً السلم االجتماعً، وتعمل من أجل الرقً االقتصادي، وتسعى إلى  تتبنى حركة النهضة نموذج الدولة المدنٌة التً ترعى الشأن العام،*
 ترسٌخ الحرٌات العامة والخاصة، وتحترم قواعد الدٌمقراطٌة والمساواة بٌن المواطنٌن فً الحقوق والواجبات. 

2
، ص ص 3123نٌة واالجتماعٌة، وجدة، ، مركز الدراسات والبحوث اإلنسا3122محمد بوشٌخً، الدٌن والدولة فً الدولة المغاربٌة خالل سنة 

25-26 . 
3

 . 244حسام تمام، مع الحركات اإلسالمٌة فً العالم: رموز وتجارب وأفكار، مرجع سبق ذكره، ص 
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كات اإلسالمية في الحياة السياسية، وقياميا بتشكيؿ أحزاب سياسية بدأت تظير ثنائية تنظيمية بيف ومع اندماج بعض الحر 
وصار مف العرؼ السائد عدـ اقتصار الحضور التنظيمي لإلسالمييف عمى حزب الحركة أو الجماعة والحزب التابع ليا، 

ب عمى ىذه الثنائية التباس في العالقة بيف الجماعة سياسي، بؿ يوازيو حضور قوي لتنظيـ دعوي يمثؿ الحركة األـ. ويترت
الدعوية والحزب السياسي، يمكف بمورتو في التساؤالت التالية: مف يتبع مف؟ ىؿ األمر يرتبط بتخصص وظيفي في ظؿ 

 . 1؟وحدة التنظيـ أـ ىي استقاللية سياسية وتنظيمية وبشرية؟ وما دور الحزب السياسي في العمؿ الدعوي

وفي ضوء ىذا التمييز بيف الدعوي والسياسي، فإف نظرة التيارات اإلسالمية لنفسيا "كحارسة لقيـ اإلسالـ"، جعمتيا في كثير 
مف األحياف ال تعي أف ىذه القيـ ىي مسألة تدؿ في صميـ االختبار الشخصي لألفراد، وأف االنتقاؿ إلى الفضاء العاـ 

بقدرتيا عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية والسياسية بصرؼ النظر عف مرجعيتيا  يخضع لدوافع دنيوية محضة وثيقة الصمة
 . 2ومنطمقاتيا العقيدية والفكرية

ويبدو أف التيارات اإلسالمية تعاني االزدواجية في التعاطي مع العمؿ السياسي جراء الخمط بيف الدعوي والسياسي، حيث إف 
حيث طرائؽ تنزيميا عمى الواقع عف التصورات ذات الصمة بالسياسي، التصورات الكبرى في طورىا الدعوي تختمؼ في 

تتطمب األخيرة التدرج ومراعاة معطيات الواقع، فيما الخطابات الدعوية ىي دائمًا ذات طابع خيالي وتنحو نحو التجريد، 
 . 3ؤوف السياسية المتغيرةومف ىنا تبرز ضرورة الفصؿ بيف الدعوي والسياسي إلنياء المنطؽ اإلطالقي في التعامؿ مع الش

وقد اتضحت أىمية الفصؿ بيف الدعوي والسياسي في ظؿ الحراؾ العربي بعد أف أتيحت الفرصة لوصوؿ األحزاب 
اإلسالمية لتسيير شؤوف الدولة، ما يحتـ عمييا نزع عباءة الدعوة ودوؿ المعترؾ السياسي بعيدًا عف أي شكؿ مف أشكاؿ 

نما مف اسية. توظيؼ الديف في العممية السي وىذا التحدي ال يمكف حمو بمجرد التمييز بيف المجاليف الديني والسياسي، وا 
 .  4خالؿ عممية فصؿ كمي في الوعي والفكر الحركي بيف منطؽ الجماعة الدينية ومنطؽ الحزب السياسي

وفي تونس، حسـ حزب حركة النيضة منذ زمف بعيد خياره عمى مستوى العمؿ السياسي، واعتبر نفسو حزبًا سياسيًا كباقي 
وفي المغرب استطاع حزب األحزاب، وحاوؿ ما أمكف أف يبتعد عف توظيؼ المكوف الديني والدعوي في خطابو السياسي، 

تراتيجي الواضح بيف الحركة الدعوية والحركة السياسية، وبذؿ الحزب العدالة والتنمية تقديـ نموذج ناجح في الفصؿ اإلس
 قصارى جيده ليكوف تنظيمًا سياسيًا عاديًا. 

 االنتقال الديمقراطي(.  فقه الخالف إلى فقه االئتالف(  
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 ، أنظر:2012/10/26عمر احرشان، اإلسالمٌون وبناء النظام الدٌمقراطً: أي دور ألي مستقبل؟ هسبرٌس، 

http://hespress.com/orbites/65207/html 
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، 3117، 274عمرو الشوبكً، مستقبل جماعة اإلخوان المسلمٌن، كراسات إجتماعٌة، مركز الدراسات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة باألهرام، العدد 

 . 35ص 
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 . 25خلٌل العنانً، التٌارات اإلسالمٌة فً عصر الثورات العربٌة، مرجع سبق ذكره، ص 
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واالنفتاح  التي تواجو عممية التحوؿ الديمقراطي ىي مدى قدرة اإلسالمييف عمى تكريس ودعـ التوافؽ التحديات أبرز لعؿ
فتزايد التناحر األيديولوجي والسياسي بيف التيارات الميبرالية واليسارية عمى مختمؼ التيارات السياسية إلنجاح ىذه العممية، 

مف جية والتيارات اإلسالمية مف جية أخرى أصبح إحدى السمات البارزة لمحراؾ العربي، ما ييدد بتراجع المكاسب وتعثر 
 ع العربي. المسار الثوري لمربي

إف التوافؽ السياسي رافعة أساسية لمتحوؿ الديمقراطي، فالطبيعة الحادة لالنقسامات األيديولوجية والفكرية بيف القوى 
شكمت عائقًا كبيرًا لمتحرؾ بفاعمية عمى طريؽ إرساء البناء السياسية، وخاصة القوى اإلسالمية والعممانية والميبرالية، 

المؤسساتي لمدولة، ووضع دستور محايد يرضي جميع األطراؼ. وتبدو ىذه المعضمة أكثر وضوحًا في تونس منو في 
يا منظومة وتدعمالمغرب نتيجة االنقسامات العميقة بيف التيارات الدينية والعممانية، وىي انقسامات ليا جذور تاريخية، 

 . 1ثقافية وقيمية تؤثر سمبيًا في أدوات الحوار والتفاوض بيف ىذه القوى

حيث قررت حركة النيضة اقتساـ السمطة وفي تونس، يمكف اعتبار مسار االنتقاؿ الديمقراطي بعد الثورة تجربة نوعية، 
محمميف تعبيرًا عف قدر مف النضج والمشاركة في الحكـ مع قوى سياسية أخرى. وقد عدت ىذه الخطوة عند كثير مف ال

، وبرغـ ذلؾ ما زالت الحركة تتعرض لضغوط عدة مف قبؿ القوى العممانية 2والحنكة السياسية المذيف تتميز بيما ىذه الحركة
لتقديـ مزيد مف التنازالت السياسية لطمأنة المجتمع السياسي التونسي، ومف القوى السمفية المتشددة غير الراضية عف كثرة 

عمى مستوى التدىور األمني واالحتقاف االجتماعي وخطر  تنازالت النيضة. كما يواجو إسالميو النيضة تحديات صعبة،
الجماعات السمفية والحركات الجيادية اإلرىابية التي استغمت الفراغ اإلستراتيجي في منطقة الساحؿ بعد سقوط نظاـ القذافي 

 والجزائر.  وأصبحت تنتعش عمى الحدود مع كؿ مف ليبيا

نجاحو في تجربة الثورة التونسية، ومنيا:   وثمة عوامؿ أسيمت في إرساء التوافؽ السياسي وا 

  ،توافر مجموعة مف العوامؿ المناسبة التي تساعد عمى التحوؿ الديمقراطي مثؿ: ارتفاع معدؿ التعميـ، والتنمية البشرية
 . 3وحدوث تراض حوؿ األجندة الديمقراطية بيف مختمؼ القوى السياسية

 ت الحركات اإلسالمية تميز الخطاب السياسي لمنيضة بالتجديد والمرونة البراجماتية، حتى اعتبر نشازًا في خطابا
فتحدث عف الديمقراطية  ،وممارساتيا، حيث تناوؿ الخطاب موضوعات لـ تتطرؽ إلييا التيارات اإلسالمية األخرى

 . 4والحريات العامة وحقوؽ المرأة والعمؿ السياسي والنقابي
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 . 229، ص 3123، ربٌع :25ح والفشل، مجلة شؤون عربٌة، العدد خلٌل العنانً، الثورات العربٌة بٌن النجا
2

 ، أنظر:2012/11/12حوث والدراسات، ل الثورات العربٌة، مركز نماء للبفتحً حسن ملكاوي، خطابات القٌادات الجدٌدة فً ظ

http://nama-center.com/DialogueDetails.aspx?id=20 
3

وحدة تحلٌل السٌاسات، االنتخابات التونسٌة: محطة تارٌخٌة على طرٌق التحول الدٌمقراطً، المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات، 

 ، أنظر:2012/10/13

http://www.dohainstitute.org/release/a6f152c5-0ca3-41df-adfa-ae8f88bc520e 
4

 . 4:8-4:7ص ص مرجع سبق ذكره،  عبد الحكٌم أبو اللوز، إشكالٌة الدٌن والسٌاسة فً تونس، 
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 ي مجاؿ العمؿ السياسي. فقد اإلرث اإليجابي لحركة النيضة في مجاؿ اإلقرار بالشراكة والوفاؽ مع القوى السياسية ف
أكدت حركة النيضة منذ زمف بعيد أنو "ليس لدييا أي تحفظ تجاه أي طرؼ سياسي سواء أكاف الطرؼ إسالميًا أو 

 . 1غير إسالمي"

  لقد اقتنعت النخبة التونسية بأف المصالح السياسية المشتركة والثقة المتبادلة يمكف أف تجعميا تشكؿ تحالفات إستراتيجية
وأف تتجاوز حدود العقد األيديولوجية والمقوالت االنغالقية التقميدية. وعمى الرغـ مف تصاعد السمطة والمعارضة. في 

طيرة وعنيفة، فإف ذلؾ لـ يؤثر سمبًا في خقوة التيار السمفي وانتشاره في صفوؼ األوساط الشعبية وممارستو سموكيات 
 . 2التونسيمكاسب الحداثة ولـ ييدد المسار التوافقي 

ودخوليـ االنتخابات في أواخر تسعينيات القرف العشريف، أخذ ، بعد اندماج اإلسالمييف في الحياة السياسية، المغربوفي 
التجاذب الفكري بيف القوى الدينية المحافظة والقوى الحداثية التقدمية يأخذ بعدًا سياسيًا، وازدادت ليجة خطاب التشنج بيف 

معظـ النقاشات والتجاذبات الفكرية بينيما حوؿ قضايا خالفية مثؿ العالقة بيف الديف والسياسة، وقضايا الطرفيف. وتمحورت 
 . المرأة واألمازيغية واألخالؽ وحقوؽ اإلنساف والحريات الفردية

خالؿ الحراؾ  فقد عاش المغرب نوعًا مف التجاذب اليادئ بيف التيارات الحديثة مف ليبرالية ويسارية والتيارات اإلسالمية
ونجحت الحركة في إسقاط التمايزات األيديولوجية والخالفات الكبرى بيف اإلسالمييف فبراير،  31الشبابي الذي قادتو حركة 

والتيارات التقدمية مف خالؿ تركيزىا عمى المطالب االجتماعية والسياسية األساسية التي تحظى بتوافؽ جميع القوى السياسية 
حيث لـ تعبر الحركة عف موقؼ محدد مف الديف ، وتأجيؿ القضايا الخالفية مف قبيؿ عالقة الديف بالدولة، المطالبة بالتغيير

 وعالقتو بالدولة لضماف استدامة التوافؽ والتعايش المشترؾ بيف قوى وتيارات متباينة مف المرجعيات. 

، فإف حزب العدالة والتنمية نجح في تقديـ ممارسة سياسية ى ادئة وواضحة، وخطاب سياسي متزف وحداثي، ما وعمى العمـو
كاف لو أثر في انفتاح التيارات اإلسالمية التقدمية عميو وقبولو في الساحة السياسية المغربية، وىو ما حاؿ دوف الوقوع في 

 استقطاب سياسي وأيديولوجي يمكف أف ييدد االستقرار السياسي لمبالد. 

 الخطاب السياسي بعد الربيع العربي.  التحوالت في : المحور الخامس

  .إسالميون من دون إسالم سياسي 

كشؼ الربيع العربي وىتافات الشباب في المياديف عف انتكاسة المشروع األيديولوجي لإلسالمييف، وسقوط أوىاـ سكنت 
مى ضوء سياساتيـ النفوس والعقوؿ مدة طويمة مف قبيؿ تطبيؽ الشريعة، واإلسالـ ىو الحؿ، والحاكمية، ويتأكد ع

 وممارساتيـ حتى اليـو أف مشروعيـ في حالة انفصاؿ عف الواقع، وغير قادر عمى مجاراة حاجات المجتمع وتطوره السريع. 
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اصرة فً الوطن العربً، مركز محمد عبد الباقً الهرماسً، اإلسالم االحتجاجً فً تونس، فً مجموعة مؤلفٌن، الحركات اإلسالمٌة المع

 . 383-381، ص ص 3115دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، 
2

 . 25، ص 3123ونس، حدي حكم البالد، دار برق للنشر، تكمال بن ٌونس، اإلسالمٌون والعلمانٌون فً تونس: من السجون واالضطهاد إلى ت
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كما تمحورت األيديولوجية السياسية لمحركات اإلسالمية حوؿ مجموعة مف الشعارات الكبرى التي ظمت تستيمكيا لمدة 
وتدؿ ىذه الشعارات عمى حسب حسف حنفي إلسالـ ىو البديؿ، وتطبيؽ الشريعة اإلسالمية، طويمة، مثؿ الحاكمية هلل، وا

وىي بمنزلة مفتاح سحري لكؿ األبواب، . "عمى قدر كبير مف الغضب والرفض واليروب إلى البديؿ والبحث عف المنقذ"
أغمبية اإلسالمييف بالحتمية التاريخية لتحقؽ ، وفي ظؿ التمسؾ بيذه الشعارات، فإف اعتقاد ورفض لكؿ نظـ الحكـ البشرية"

 . 1الدولة اإلسالمية جعميـ يصابوف بالخموؿ الفكري مع التشبث بفكرة صالحية اإلسالـ لكؿ زماف ومكاف

في أعقاب الربيع العربي مباشرة، فوجئ الجميع بتخمي كثير مف اإلسالمييف، عمى مستوى الممارسة، عف المقوالت األساسية 
رساء الدولة اإلسالمية، واعتبار اإلسالـ ىو الحؿلمشروعيـ  وقبوليـ قيـ ، *السياسي، وبالخصوص تطبيؽ الشريعة، وا 

الحداثة السياسية عبر االندماج في العمؿ السياسي وفؽ شروط الديمقراطية والتداوؿ السممي لمسمطة، وعبر مؤسسات 
بات(، والسؤاؿ المركزي ىنا ىو: كيؼ يمكف تفسير ىذا التحوؿ؟ وآليات سياسية حديثة )األحزاب والبرلماف والدستور واالنتخا

ىؿ أدرؾ اإلسالميوف بشكؿ متأخر، وبعد اصطداميـ بالواقع عبر الممارسة السياسية أف مشروعيـ لـ يعد متوافقًا مع 
 العصر؟

اميات سياسية واجتماعية أفرزت الموجة الراىنة مف صعود اإلسالمييف وتصدرىـ الساحة السياسية في بمداف عربية عدة، دين
ا، ما وفكرية جديدة، أصبحت الحركات اإلسالمية تعيش بموجبيا ارتباكًا غير مسبوؽ وتحوالت جذرية غير متحكـ فيي

يفقدىا تماسكيا التنظيمي، ويجردىا مف جاذبيتيا األيديولوجية ومف االنبيار الجماىيري بطيرانيتيا ومظموميتيا، فاألزمة التي 
فتحقيؽ اإلسالمييف لحمميـ في السياسي ليست نابعة مف قوة خصوميا العممانييف مف ليبرالييف ويسارييف، تنخر مشروعيا 

قد يكوف بداية النياية لممشروع السياسي اإلسالمي، وبداية لمراجعة الذات تجنبًا لمسقوط المدوي خارج  الوصوؿ إلى السمطة
خميؿ العناني: "إف األزمة التي تواجو المشروع اإلسالمي حاليًا، وستتفاقـ  يقوؿحمبة التدافع السياسي والحضاري والتاريخي. 

خالؿ الشيور والسنوات القميمة المقبمة، ىي أزمة داخمية بامتياز مصدرىا السمطة وليس المعارضة. وىي مفارقة غريبة، 
الواقع قد يكوف بداية النياية  فوصوؿ اإلسالمييف إلى السمطة قد يراه البعض انتصارًا لممشروع اإلسالمي، ولكنو في

 . 2لصالحية ىذا المشروع ومقوالتو وشعاراتو الرئيسية

إف خفوت المقوالت الكالسيكية التي يستند إلييا خطاب اإلسالمييف، وتواري شعار اإلسالـ ىو الحؿ وافتقاده الكثير مف 
وفي مسارىـ ، 3أليديولوجي واإلقناعي لدييـيحمؿ داللة واضحة عمى تراجع وتآكؿ رأس الماؿ ادالالتو وقوتو الرمزية، 

لممشاركة في الحياة السياسية والحكـ والسمطة، تخمى اإلسالميوف عف مطالب كثيرة كانت تمثؿ حجر األساس في مشروعيـ 

                                                           
1
Hoveyda, Fereydoun. Political Islam, Robert Laffont, Paris, 1992, p. 185.  

، غٌرت جماعة اإلخوان المسلمٌن فً مصر شعارها اإلسالم هو الحل، حٌث حل مكانه شعار نحمل الخٌر 3121منذ االنتخابات البرلمانٌة عام *

تراجعت عن شعار لمصر، وقد تبنى حزب الحرٌة والعدالة الشعار نفسه، كما أن مجموعة من الحركات اإلسالمٌة األخرى فً العالم العربً 
 اإلسالم هو الحل.

2
 ، أنظر:2012/10/17خلٌل العنانً، أزمة المشروع السٌاسً لإلسالمٌٌن، صحٌفة الحٌاة، 

http://www.alhayat.com 
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 ، أنظر:2012/1/23خلٌل العنانً، حالة اإلسالمٌٌن فً مصر بعد عامٌن من الثورة، صحٌفة الحٌاة، 
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ًا السياسي، لكف المشكمة أف ىذه التنازالت لـ يتـ تأصيميا وربطيا بتحوالت فكرية أو اجتياد تنظيري، وىو ما يشكؿ إيذان
 باإلفالس الوشيؾ أليديولوجية الحركات اإلسالمية. 

فاإلسالميوف مف خالؿ تقييـ عاـ ألداء اإلسالمييف في السمطة، يتبيف أف الحصيمة متواضعة في كؿ مف تونس والمغرب، 
مع التحديات الراىنة سواء عمى المستوى االجتماعي أو االقتصادي لـ يستطيعوا بعد بمورة مشروع لمدولة والمجتمع يتوافؽ 

وقد يعود ذلؾ إلى أف كؿ الحركات اإلسالمية قبؿ الحراؾ العربي كانت مكتفية برفع الشعارات، ولعب دور أو السياسي. 
 ثانوي في الحياة السياسية، ولـ تكف تتصور أنيا قد تتحمؿ مسؤولية الحكـ. 

 عممنة الفضاء الديني . 

لعب بروز ظاىرة الدعاة الجدد عبر القنوات الفضائية واإلنترنت، واكتسابيـ جميورًا عريضًا في كؿ المجتمعات العربية، 
لقد تراجع دورًا ميمًا في التأثير عمى الفضاء الديني ونزوعو نحو العممنة ومنافسة التيارات اإلسالمية في المجاؿ الديني. 

وفي ىذا ؤسسات في الفعؿ الديني، وأصبح ىناؾ دور أقوى لمنموذج الفردي في التديف. دور التنظيمات والجماعات والم
السياؽ، فقد تغير المشيد الديني نحو تراجع دور المؤسسات الدينية، سواء الرسمية مثؿ )المساجد، ووزارات األوقاؼ، 

، وبالمقابؿ اتسع نطاؽ ظاىرة التديف 1مية(ومجالس العمماء، ودور اإلفتاء(، أو غير الرسمية )الجماعات والتنظيمات اإلسال
، بؿ يقـو عمى التعامؿ المباشر الفردي الذي ال يتطمب االرتباط بعالقة مؤسسية مف أجؿ الدخوؿ في تجربة االلتزاـ الديني

 . 2مع كؿ ما ىو متاح في ىذا المجاؿ دونما فرض نموذج بعينو أو إعطائو صفة إلزامية

التطور ىي أنو يؤثر بقوة في اليياكؿ التنظيمية لمحركات اإلسالمية، ويفقدىا القدرة عمى فرض والداللة الكبرى عمى ىذا 
وليس رؤاىا وخطاباتيا الدينية عمى شريحة واسعة مف المواطنيف الذيف يزدادوف اقتناعًا بأف االلتزاـ الديني مسألة شخصية، 

يماف كؿ راءة خاصة لمديف عمى أتباع ذلؾ الديف، الحؽ في فرض وتحميؿ ق"ألي مؤسسة أو تنظيـ ديني أو سياسي،  وا 
شخص عبارة عف تجربة شخصية وممؾ خصوصي ينفرد بو الشخص المؤمف. فنحف نقـو بأعماؿ وآداب وشعائر دينية 

 . 3بصورة جماعية، ولكف ليس لنا إيماف جماعي، واإليماف ال ينسمخ مف الفردية"

لمرتبط بالتيارات اإلسالمية سيتراجع أماـ نمط جديد مف االلتزاـ الديني القائـ عمى ويبدو أف نمط الخطابات الدينية التقميدية ا
ويخترؽ الحرية الدينية والشخصية واالنفتاح الواعي عمى مقتضيات العصر، بعيدًا عف كؿ انغالؽ وتطرؼ ووصاية دينية. 

لشأف تفكر بمنطؽ منفصؿ عف الواقع ىذا التحوؿ حتى خطاب اليوية لدى الحركات اإلسالمية، فيي ما زالت في ىذا ا
ونتيجة لمتحوالت الجذرية التي تعيشيا المجتمعات العربية عمى وتجاوزه الزمف بفعؿ ديناميات مجتمعية وثقافية جديدة. 

 مستوى الحياة الخاصة وضغوط الحياة اليومية والوضع الميني والمعتقدات الدينية والثقافية. 
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اد والجماعات بيوياتيـ ىو في العمؽ نتيجة لمتطورات المرتبطة بثالثة عوامؿ، ىي: تحرر وال شؾ في أف توتر عالقة األفر 
، وأخيرًا النزوع نحو األفراد المتزايد مف الروابط االجتماعية والثقافية الجماعية، والتحديث االقتصادي والعقمنة المؤسساتية

كما أف نزوع اليويات نحو النموذج الفردي، ية لألفراد. إضفاء الطابع الفردي والشخصي عمى المعتقدات الدينية والثقاف
ورغبة األفراد المتزايدة في تأكيد ذاتيـ واستقالليتيـ بعيدًا عف الييمنة الشمولية لميويات الجماعية، يجسد بداية االنتقاؿ مف 

والثقافة والمغة والتقاليد إلى انتماءات حرة االنتماءات األولية التي تقـو بيف الجماعات البشرية عمى أساس روابط الدـ والديف 
 . 1ورخوة تنعدـ فييا الحدود والثوابت، وترتبط بخيارات األفراد وقناعاتيـ الشخصية

وىذا األمر سيطرح تحديًا كبيرًا عمى الحركات اإلسالمية باعتبارىا األكثر تركيزًا واستثمارًا لممرجعيات المتصمة باليوية، 
 وبالتالي ستكوف مطالبة بتغيير إستراتيجياتيا في الدفاع عف اليويات الثقافية والدينية لمجماعات واألفراد. 

 د(عصر ما بعد اإلسالميين )اإلسالميون الجد . 

. في أعقاب الربيع العربي، عاد الحديث بقوة في أوساط أكاديمية عدة عف ما بعد اإلسالمييف، والثورات ما بعد اإلسالمية
ومف المعروؼ أف الحديث عف اإلفالس الفكري واأليديولوجي لإلسالمييف ودخوليـ مرحمة جديدة يعود إلى تسعينيات القرف 

 الماضي. 

سيا لمفعوؿ العممنة، حيث تخمت عف نزعتيا الرسالية الشمولية والكونية لمصمحة توجيات وقد خضعت ىذه الحركات نف
وىي أكثر وعيًا بخصوصياتيا الوطنية والمحمية. كما تضخـ البعد السياسي وممارسات تستجيب لحاجات محيطيا القطري، 

 اج بعضيا في المجاؿ السياسي. في خطاباتيا مقابؿ انحسار طابعيا الدعوي وتراجعو، بفعؿ احتكاكيا، بؿ واندم

وبرغـ االنتقادات التي وجيت إلى مقولة ما بعد اإلسالمييف، فإنو بعد الحراؾ العربي تأكد بوضوح مدى صحة العديد مف 
وممموسة وبعيدة كؿ  األفكار التي تدافع عنيا المقولة، فاألجياؿ الجديدة التي قادت الحراؾ العربي كانت شعاراتيا براجماتية

البعد عف التوظيؼ األيديولوجي لمديف. كما أف التطورات التي تعيشيا الحركات اإلسالمية بعد الربيع العربي تمثؿ مؤشرًا 
فمعظميـ لـ يعد يؤمف بالشعار األساسي لمشروعيـ، أي آخرًا عمى صيرورة العممنة التي يسير في اتجاىيا اإلسالميوف، 

يمتمؾ حمواًل لكؿ مشكالت العصر، ويتضمف نظامًا شاماًل لمحكـ، غير أف انتكاس مشروعيـ السياسي اعتبار أف اإلسالـ 
ال يعني بحاؿ مف األحواؿ عممنة المجتمع ونياية اإلسالمييف، بؿ يعني خضوعيـ لمزيد مف التحوالت كما أف  يواأليديولوج

 . 2انيةالمعتقدات الدينية ستستمر أكثر رسوخًا لكنيا ستصبح أكثر فرد

نتيجة ىي فقداف اإلسالمييف المتدرج الحتكار الخطاب الديني داخؿ الفضاء العاـ، وبالتالي سيصبحوف أكثر تسييسًا الو 
وبراجماتية ما سيؤثر في توجييـ الديني ليتحولوا إلى أحزاب سياسية مدنية مثؿ باقي األحزاب األخرى. ودخوؿ األحزاب 

مشاركتيا في صياغة الدساتير وعقد ائتالفات حكومية وتدبيرىا لمسمطة، يجعميا في االنتخابات والبرلماف و اإلسالمية 
التحميؿ األخير مرغمة عمى التحوؿ مف أحزاب دينية وأيديولوجية إلى أحزاب سياسية ذات توجو يميني محافظ تدافع عف 
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ظر في مكانة الديف وموقعو في المجاؿ ولذلؾ سيكوف عمى اإلسالمييف بفعؿ ىذه التحوالت إعادة الن. 1القيـ وليس الشريعة
السياسي. ويعتقد أوليفييو روا أف المشيد السياسي الجديد بعد الربيع العربي يحدث تحوالت في اإلسالمييف أكثر مما يحدثو 
اإلسالميوف مف تحوالت في ىذا المشيد، وبالتالي عمى اإلسالمييف أف يتغيروا ألف المجتمعات تغيرت وتعيش تحوالت 

 .2ةعميق

  :اتمةالخ

اإلسالـ، والعمؿ عمى تعزيز اليوية اإلسالمية ىو أمر مشروع، لكف توقؼ  باسـإّف وصوؿ حركة سياسية إلى السمطة 
الحركة عند ميمة الدفاع عف اليوية وترصيص صفوؼ الجماعة، ىو فشؿ لذلؾ المشروع وسقوط لميوية ذاتيا، فالعالقة مع 

ف، والتفكير العميؽ بإنجاز البديؿ، اليوية ىي عالقة أخالقية بالدرجة األولى، والتقدـ نحو نظاـ العدالة وسيادة دولة القانو 
 ىو أمر يتفؽ مع تعزيز اليوية، وال يتعارض معيا، بؿ ويسيـ في رص صفوؼ المجتمع لصالح مقررات الحكـ.

عمى اإلسالمييف اليـو أف يدركوا حقيقة أف التنظيمات المجتمعية الثورية التي ولدت أثناء وبعد الربيع العربي، وواجيت آالت 
دية بكؿ بسالة، واستطاعت أف تنجز ميمة إسقاط الحكومات الديكتاتورية العريقة، لـ يعد باإلمكاف التعاطي معيا القمع التقمي

كما يتوجب عمييـ  بمغة القوة والتيديد والقسر، وال بد ليـ مف إنتاج خطاب توافقي، يستوعب المجتمع بكؿ أطيافو وتوجياتو.
لى حد كبير عف شكمو القديـ، حيث وجدت أشكاؿ جديدة وفاعمة خارج حيز اإلقرار بأف عالـ ما بعد الربيع العربي تغ ير وا 

المؤسسات التقميدية، ولـ تعد أنماط العالقات القديمة مؤثرة بنفس الدرجة واألىمية، كما لـ تعد وسائؿ جس نبض الشارع 
ف االتكاء عمى األساليب القديمة وحدىا عمى حاليا القديـ، فجيؿ ما بعد الربيع العربي ىو جيؿ تقني وثوري ومغامر، وال يمك

 إلنجاز الشرعية السياسية أو قياس حجـ الرضا الشعبي العاـ.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .292المرجع السابق، ص 

2
Roy, Olivier. The New Islamists, Foreign Policy, 16/4/2012, available at: 

http://www.foriegnpolicy.com/articles/2012/04/16/the_new-islamists 
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 وتحديات استرجاع هيبة الدولة  0202النظام السياسي في تونس  قبل و بعد ثورة ديسمبر

The political system in Tunisia before and after the revolution of 

December 2010 and the challenges of restoring the prestige of the 

state 

  رعربي الدمي محمد ...المركز الجامعي تمنراست.الجزائ.أ

ladmi.dirassat@gmail.com  

 ممخص:

في ىذا النظاـ  باإلعالف الدستوري الجديد  يعتبر النظاـ السياسي التونسي احد األنظمة السياسية التي عرفت مؤخرا تحوال جذريا.فالتحوؿ
 الذي تمخض عف ثورة الياسميف بعد سقوط نظاـ الرئيس السابؽ زيف العابديف بف عمي،ال يزاؿ قيد التأسيس لنظاـ سياسي يتالءـ مع التحوالت

 الداخمية والخارجية.

 20مى الشرعية الثورية ، وذلؾ ما اكسبو شرعية شعبية طيمة ع في تونس  فقد اعتمد  الرئيس األسبؽ بورقيبة   في بناءه لمنظاـ السمطوي
سنة األولى مف حكمو،لكف في المقابؿ عمؿ عمى تأسيس نظاـ أحادي  سمطوي استبدادي  ألغى فيو جميع مالمح التعددية، كما سير عمى إعادة 

 . واجيةوابعاد كؿ ماىو اسالمي عف ال بمورة ىوية الدولة مف خالؿ انتياجو ألساليب العممنة

بف عمي فقد ترعرع في أحضاف حكـ بورقيبة وبالتالي ورث عنو مجموعة مف الصفات وأىميا التفرد بالسمطة، وقد اعتمد  االسبؽأما الرئيس 
لكنيا كانت مجرد ذر لمرماد في العيوف، فقد قاـ بتكريس االنفتاح السياسي المقيد والذي تميز بالسماح  عمى شرعية االنفتاح السياسي والديمقراطية،

بالتعددية الوصفية  واحتواء المعارضة باإلضافة إلى إقصاء الضد خاصة الحركات االسالمية . وكؿ ذلؾ بيدؼ تكريس حكـ الفرد بتجديد 
وكانت سممية  لكف التغيرات التي عرفتيا دوؿ ما يسمى الربيع  العربي  لعت ثورة التحرر مف االستبدادالعيدات الرئاسية،لكف في نياية المطاؼ اند

 .جعمت تونس تنتظر عدة سيناريوىات

Summary: 

The Tunisian political system is considered one of the most recently modified political systems: the new 
constitutional declaration stemming from the jasmine revolution after the fall of the regime of the former 
president Zine El Abidine Ben Ali is still under construction. a political system compatible with internal and 
external transformations. 

In the construction of the authoritarian regime in Tunisia, President Bourguiba relied on a revolutionary 
legitimacy that earned him popular legitimacy during the first 20 years of his reign, establishing a monolithic 
authoritarian system that abolished all aspects of pluralism. Through his approach of methods of 
secularization and the exclusion of all that is Islamic of the facade. Former President Ben Ali inherited several 
attributes, the most important of which was the exclusivity of power, the legitimacy of political openness and 
democracy, but the ashes in his eyes, the limited political openness, characterized by the descriptive pluralism 
and confinement of the opposition. In addition to excluding the opposition, especially Islamic movements. All 
this was done in order to endorse the reign of the individual by renewing the presidential term, but the 
revolution of liberation from tyranny was finally peaceful, but the changes of the so-called countries of the 
Arab Spring have kept the Tunisia in several scenarios. 
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  :مقدمة

إف دراسة النظاـ السياسي التونسي بشكؿ عاـ يستوجب الرجوع إلى العممية التراكمية لتبمور ىذا  
إلى العممية  وبالرجوع النظاـ،سواء تعمؽ األمر بنظاـ بف عمي ،أو النظاـ الذي ىو في طور التبمور اآلف.

التراكمية فالجدير بالذكر اإلشارة إلى أف النظاـ السياسي التونسي مف األنظمة السياسية القصيرة التجربة 
ألنو  و سنة الفارطة ولـ يكف موروثا عف االستعمار أو عف دولة ما قبؿ االستعمار. 50باعتباره تبمور خالؿ 

عف الحقبة االستعمارية وما قبميا  مع اإلشارة إلى بعض  كذلؾ كاف لزاما عمينا دراستو بنوع مف االستقاللية
 مالمحو في حقبات  سابقة.

 اإلشكالية: 

النخبة   تعتبر مسألة الشرعية  ذات أىمية بالغة الستمرار النظاـ السياسي واستقراره،ونظرا إلعتماد   
الحاكمة في تونس  مرجعيات  شرعية مختمفة وفقا لإلطار  الدولي والداخمي  وطبيعة المرحمة   المزامنة ليذه 
النخب،فقد حكمت ىذه النخب  عقود مف الزمف،وكانت  نيايتيا االندثار  لعدـ مالءمة تمؾ المرجعية المتبعة 

 قبؿ.لمشرعية مطالب الشعب  وواقعو المعاش وتطمعاتو لممست

كيف ساهم التباعد بين   كل من متطمبات  انطالقا مما سبؽ يمكف طرح السؤاؿ  الرئيسي التالي: 
عادة بناء مؤسسات  الشعب التونسي والنخبة الحاكمة في تبمور  الثورة التونسية  ضد الرئيس بن عمي ،وا 

 النظام السياسي التونسي؟

 ؤالت الفرعية التالية:ومف  خالؿ تفكيؾ ىذه  اإلشكالية يمكف  طرح التسا

 _  ما ىي سمات النظاـ السياسي التونسي في عيد الرئيس بورقيبة؟1

 _ ما ىي سمات النظاـ السياسي التونسي في عيد الرئيس بف عمي؟2

سقاط نظاـ بف عمي؟3  _ ما ىي أسباب اندالع الثورة  التونسية وا 

 _ ما ىي مالمح النظاـ التونسي بعد الثورة وآفاقو؟4

 ت الدراسة:فرضيا 

 وحتى يمكننا اإلجابة عف اإلشكالية الرئيسية حاولنا إثبات أو نفي الفرضيات التالية:

  كمما كانت النخبة الحاكمة منغمقة  ومتفردة بالحكـ كمما أدى ذلؾ إلى فقدانيا لمشرعية
 الشعبية،ما يحدث  ضدىا ثورة تؤدي إلى إسقاطيا.
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 مية و النقابية يعزز الديمقراطية  يعزز ضماف الحريات و التعددية الحزبية و اإلعال
 الشرعية الشعبية لمنظاـ السياسي  ما يؤدي  لالستقرار واالستمرار.

 استقاللية القضاء والمؤسسة العسكرية تساىـ في تثبيت دولة الحؽ والقانوف 
  المقاربة المنيجيػػػة:

أساسي عمى الجمع بيف المنيج الوصفي التحميمي  اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى مقاربة منيجية مركبة ،فاعتمدنا بشكؿ 
لمتعرؼ عف قرب عمى النظاـ السياسي التونسي عبر مختمؼ تطوراتو بعد االستقالؿ. و عممية المقابمة لتحديد أىـ  

 االختالفات  التي عرفيا النظاـ التونسي عبر مختمؼ األطر الزمنية التي شيدىا منذ االستقالؿ وحتى المحظة.

I.  ر النظام السياسي التونسيمراحل تطو 
 عرؼ تطور النظاـ السياسي التونسي عدة مراحؿ سنتطرؽ إلييا في العناصر التالية 

 مرحمة ما قبؿ الحماية الفرنسية: .1
 تميزت ىذه المرحمة  بفترتيف:

النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر ،عرفت تونس عدـ استقرار سياسي نظرا لمصراع  .قبؿاألولى 
واستفراد األوؿ بالحكـ 1740السياسي بيف عمي باشا وعمو الحسيف بف عمي،الذي انتيى بمقتؿ الثاني  سنة 

 .1بقبضة مف حديد

لنسبي والنمو :تميزت  باالستقرار السياسي ا1814_1756. وىي فترة حكـ حمودة باشا الثانية
االقتصادي.فقد تخمى البايمؾ عف قسـ مف اختصاصاتو  وعف تدخمو في الحياة االقتصادية وترؾ  الحرية 

، ما أدى إلى تبمور 2لألعياف لممارسة التجارة في إطار سياسة ليبرالية متالئمة مع الوضع الداخمي والخارجي
 اعية.الشرعية السياسية لنظاـ البايمؾ مف ظرؼ الفئات االجتم

 :1956_1814.مرحمة الحماية2

دارية  عرفت  تونس في ىذه المرحمة الوصاية مف طرؼ فرنسا،ما ساىـ في استحداث منظومات قانونية وا 
ساىمت في تطور المجتمع التونسي،لكف ال يخفى في المقابؿ إف االحتالؿ الفرنسي سعى إلى تغريب المجتمع 

.ىذا األمر دفع بقياـ ثورات شعبية ضد المستعمر 3ير والتجنيسالتونسي بمختمؼ الوسائؿ خاصة عممية التيج
 الفرنسي.

 _النظاـ السياسي التونسي مف  الحكـ الذاتي  الى االستقالؿ3

                                                           
 84،ص،  1993.تونس:دار سراس للنشر،3.طتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ اىل االستقاللالشريف،_ حممد اهلادي  1
 87_حممد اهلادي الشريف،املرجع السابق،ص 2
 89_حممد اهلادي الشريف،املرجع السابق،ص 3
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 أ(التحوؿ مف المممكة إلى الجميورية: 
اىتمت حركة التحرير بقيادة الحزب الدستوري الحر ،بمطالب أساسية كالمساواة بيف التونسي  

واألجنبي،والمشاركة في الحياة السياسية ثـ استعادة السمطة ،ولـ تيتـ بشكؿ واضح بحقوؽ المواطنة او طبيعة 
 .1الحكـ

ونظرا لمتناقضات التي ميزت الحركة  الوطنية مف الداخؿ ،تبمور منعرجًا سياسيًا كبيرًا في تاريخ        
ديد بزعامة الحبيب بورقيبة والذي كاف ينادي بالتسوية الحركة والمتمثؿ في  الصراع  بيف الحزب الدستوري الج

السياسية السممية مع االحتالؿ، وبيف جناح صالح بف يوسؼ األميف العاـ لمحزب.الذي كاف مف أشد 
دارة 2المعارضيف ليذه التسوية  .ما أدى إلى انحسار  اليوسيفيوف نظرا لمتقارب بيف الجبية البورقيبية وا 

 سعى إلى االستقالؿ بالحوار عكس الجبية اليوسفية التي نادت بالعمؿ العسكري.االحتالؿ باعتبارىا ت
عرضت الحكومة الفرنسية منح تونس الحكـ الذاتي ،مع احتفاظ فرنسا بمسؤولية الدفاع  1954و في     

وقعتيا والشؤوف الخارجية .قِبؿ حزب الدستور الجديد بزعامة  الحبيب بورقيبة الطرح وبموجب االتفاقية التي 
، والتي ُمنحت تونس بموجبيا حكما ذاتيا ،تشكمت 1955حزيراف  3تونس مع حكومة  االحتالؿ الفرنسي في 

اعضاء مف حزب الدستور 3أوؿ حكومة تونسية _مؤقتة_برئاسة طاىر بف عمار ،ضمت عناصر معتدلة و
 .3الجديد
ؤقت لمسمطة العمومية ،وكاف ىذا ،اصدر الباي أمرا  عميا يتعمؽ  بالتنظيـ الم1955سبتمبر  2وفي    

األمر استجابة ليذا الوضع الجديد_الحكـ الذاتي ،كما اصدر الباي أمرا عميا كذلؾ 
ألنتخاب مجمس قومي تأسيسي.ىذا األمر كاف لو أىمية كبيرة  في تأسيس النظاـ السياسي 1955_12_29في

لمجمس  عف طريؽ االقتراع العاـ  الحر التونسي ،إذ مف خاللو نودي ألوؿ مرة لمشعب النتخاب نوابو في ا
عالف الجميورية التونسية   في  برئاسة 1957_7_25والمباشر .وبادر ىذا المجمس بإلغاء النظاـ الممكي  وا 

 .4لحبيب بورقيبة
كاف ىذا التحوؿ ضروري لمنيوض بالدولة التونسية في ظؿ مؤسسات دستورية وقوانيف ُتَسير وفقيا الدولة 

النخبة الحاكمة في تونس  لجأت  بعد االستقالؿ إلى تطبيؽ األنماط الغربية اإلشارة إلى أف  والمجتمع. تجدر
 وسنوضح ذلؾ في المحور الالحؽ.  في تسيير شؤوف الدولة و المجتمع وتحديثيما.

  ب_النظاـ السياسي في ظؿ حكـ بورقيبة:
                                                           

 42،ص 2005الدار العربية للكتاب،،.تونس:النظام السياسي التونسي:نظرة متجددة_ الصادق شعبان، 1

 http://www.awu-dam.org  توفيق املديين،املعارضة التونسية:نشأهتا وتطورها : دمشق حتاد الكّتاب العرب،2001،ص13متحصل عليه من املوقع 2

 823،822،ص ص1985والنشرودار اهلدى للنشر والتوزيع،. بريوت:املؤسسة العربية  للدراسات 1.جموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالين وآخرون، _  3

،عن املدرسة الوطنية 46لعليا ، ص_حممد شفيق صرصار ،القانون.احملور االول :القانون الدستوري  واملؤسسات السياسية . حماضرات ضمن برنامج مناظرة الدخول اىل املرحلة ا 4
 لالدارة ،اجلمهورية التونسية.

http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
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 _الدستػػػور:1
ـ، وعمى إثره صدر  أوؿ 1957جويمية  25ُأعمف النظاـ الجميوري عمى أنقاض النظاـ الممكي في      

 . واىـ األسس التي تبناىا ىذا الدستور:   1  1959دستور لمدولة التونسية ، في األوؿ مف جواف 

عالف الحكـ الجيوري  . _إنياء الحكـ الممكي وا 

 واالستقرار._تحقيؽ التوازف بيف الحرية 

 _اعتماد النظاـ الرئاسي.

افة والنشر واالجتماع كذلؾ تضمف ىذا الدستور أسسا ديمقراطية إذ اعترؼ بُحرّية الرأي والتعبير والصح 
 والتجمُّع.

   تـ تعديمو في عيد بورقيبة بشكؿ أعاؽ المشاركة السياسية  1959تجدر اإلشارة إلى أف دستور
ورقيبة رئيسا مدى الحياة لتونس.ما أدى إلى تعميؽ انغالؽ النظاـ في تونس وذلؾ مف خالؿ إعالف ب

السياسي في تونس تمؾ الفترة.مع بعض التعديالت  التي تعتبر ميزة لمنظاـ البرلماني،كالتي مست 
العالقة بيف السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية،كحؽ إقالة الحكومة بعد المصادقة عمى الئحة المـو 

ؼ المجمس النيابي،في ظروؼ معينة،باإلضافة إلى تمكيف رئيس الجميورية مف حؿ المقدمة مف طر 
 2مجمس النواب.

 إعادة تكويف طبيعة النظاـ السياسي:النظاـ الرئاسي_  2

تبنى أوؿ دستور لمجميورية التونسية  المستقمة النظاـ الرئاسي، وكرس سمطة رئيس الجميورية بشكؿ 
ياسية  في الحزب الدستوري والتي كانت ليا أغمبية في المجمس التأسيسي .يتضح جميا أف النخبة الس3مطمؽ

عمموا عمى إصباغ النظاـ السياسي بصبغة شخصنة الدولة مف خالؿ  النظاـ الرئاسي الذي مف المعروؼ انو 
 يعطي صالحيات  واسعة لمرئيس عمى حساب المؤسسة التشريعية.  

: تقمصت السمطة التنفيذية في بداية عيد بورقيبة  في شخص الرئيس،بحيث اصبح أ_ السمطة التنفيذية
 .4رئيسا لمجميورية ورئيسا لمحكومة في اآلف نفسو

 :1منو_  رئيس الجميورية المياـ التالية 38_وفقا لممادة  1959جواف 1خّوؿ دستور
                                                           

 79سابق،ص _الصادق  شعبان،مرجع 1
 16،ص2010.بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية،السلطة التنفيذية يف بلدان  املغرب العريب دراسة قانونية مقارنة_فدوى مرابط، 2

 جلمهورية تونس 1959دستور _  2
 110،ص1996دراسات الوحدة العربية. .بريوت:مركزاملغرب العريب يف مفرتق الطرق يف ظل التحوالت العاملية_ عبد احلميد إبراهيمي ، 4
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 _ اختيار الحكومة وتولي القيادة العميا لمجيش.
 لجميع المناصب العميا المدنية والعسكرية. _ القياـ بالتعيينات

 _ وضع السياسات العامة .
 _اعتماد الممثميف الدبموماسييف أو إنياء مياميـ.

 _ يرأس مجمس الوزراء
 _يعمف حمة الحرب بموافقة البرلماف
 _ىو القائد األعمى لمقوات المسمحة

 ية إعادة انتخابو ثالث مرات متتالية.سنوات، مع إمكان5ونص الدستور الجديد عمى انتخاب الرئيس لمدة 
 ب_ البرلماف:

المجمس التأسيسي  الموافقة عمى إعالف حالة الحرب ،والمصادقة عمى إبراـ  1959خوؿ دستور 
 .2المعاىدات الدولية

 _الدولة واليوية:3

،ُأعمف عف قياـ 1957_7_25ووضعو في اإلقامة الجبرية  يـو   ʺلميف األوؿʺبعد خمع بورقيبة لمعاىؿ 
 :3الجميورية  التي ترأسيا بورقيبة ،والذي حرص عمى بناء دولة تميزت بػ

 _ توطيد نظاـ شخصي يخدمو الحزب الدستوري  الجديد الذي أصبح حزبا وحيدا في تونس.
رب أسس التوجو البورقيبى لمجميورية التونسية _ تشكؿ العممنة في السياسة الداخمية واالرتباط الدائـ بالغ

  الشابة.
 :4يمكف اإلشارة إلى مراسيـ ىامة اتخذتيا حكومة بورقيبة لتكريس سياسة العممنة والتحديث   

وىو خاص بتيميش المسجد الكبير ،إذ نص  1956المرسـو األوؿ ،في افريؿ  -
 ولة،وبالتالي فصمو عف الجماىير .عمى ربط فروع المسجد الكبير بنظاـ التعميـ العمماني لمد

تعمؽ بإلغاء أمالؾ األوقاؼ والحبوس  كمية وربطيا باألمالؾ  1956_ المرسـو الثاني في ماي      
 العمومية.

جاء لمنع المواطنيف  مف إنشاء أمالؾ الحبوس بأي شكؿ مف  1956تموز 18_ المرسـو  الثالث 
 األشكاؿ.

                                                                                                                                                                                     
 جلمهورية تونس1959_دستور   1
 826_عبد الوهاب الكيالين،مرجع سابق،ص 2
 110_  عبد احلميد اإلبراهيمي، مرجع سابق،،ص 3
 111_ عبد احلميد إبراهيمي،املرجع السابق،ص 4
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إلغاء المرسـو الرابع المتعمؽ بالقضاء اإلسالمي ،وأوكمت ميامو  تـ 1956اوت 3_ المرسـو الرابع في 
 لمحاكـ الدولة .

وىو المرسـو المتعمؽ بقانوف األحواؿ الشخصية والذي يتناقض 1956اوت13_ المرسـو الخامس  في 
 محتواه مع التعاليـ اإلسالمية.

كاف الرئيس التونسي  األسبؽ الحبيب بورقيبة متشبعا بالنيج العمماني _ظير ذلؾ جميا قبؿ استقالؿ 
تونس مف خالؿ انتياجو السبؿ السممية والمفاوضات مع االحتالؿ الفرنسي لنيؿ االستقالؿ _  فقد كاف  

ة تونسية عممانية عمى غرار ما مشبعا بالثقافة الفرنسية و أحد أبرز المعجبيف بالطرح العمماني حوؿ بناء دول
عمى طمس كؿ الروابط والعالقات التقميدية العائمية والعشائرية  فعمو مصطفى أتاتورؾ في تركيا  وعمؿ 

 والقبمية والدينية وال أدؿ عمى ذلؾ  مف إصداره لكؿ تمؾ المراسيـ السابقة في اقؿ مف أربعة أشير.  
 _ عالقة الدولة بالمجتمع:4

زب الدستوري بقيادة الحبيب بورقيبة  في تكريس ما يسمى بالنخبة التسييرية التي رفعت رغـ نجاح  الح
شعار تأميـ الدولة والمجتمع في بناء العالقة بيف الدولة والمجتمع ، واحتواء المعارضة.إال انو واجو في 

ممية بناء السمطة السياسية المقابؿ الطاقات الجديدة ،مف خالؿ النموذج التعبوي الذي انتيجو بورقيبة   أثناء ع
.ما ترتب عنيا إقصاء اآلخر،ورفض ثقافتو حتى واف كانت أساسا حضاريا ودينيا،كما 1و ىيكمة المجتمع

 اتضح جميا في المراسيـ التي تطرقنا إلييا سابقا. 
 :2يمكف اإلشارة إلى أىـ األدوات التي استخدميا بورقيبة في بناء دولتو البورقيبية في تونس وىي 

_حزب الدستور الجديد:وىو حزب قوي جدا وموجود في كؿ إنحاء تونس، واكتسب ىذه القوة مف مساره 
 النضالي قبؿ االستقالؿ.

_اإلدارة:سعى بورقيبة بعد انسحاب المستوطنيف مف تونس إلى تونسة اإلدارة ،وساعده في ذلؾ إطارات 
 الحزب الدستوري .

أغمبية ساحقة لمحزب الدستوري، وىذه األغمبية كاف ليا الدور _ المجمس الوطني: باعتبار انو متشكؿ مف 
عالف الجميورية.باإلضافة إلى سف ترسانة مف القوانيف التي تكرس االنغالؽ  الكبير في إلغاء الممكية وا 

 السياسي وتقييد الحريات مف اجؿ تحقيؽ شخصنة السمطة.
_ وسائؿ اإلعالـ :كاف ليا الدور الكبير في إصباغ المشروعية لمرئيس بورقيبة،مف خالؿ التعبئة 

 الصحفية و توجيو الرأي العاـ بما يخدـ شخص الرئيس بورقيبة.
 

 ج_ النظاـ السياسي في ظؿ حكـ بف عمي:

                                                           
 108،ص1999.بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية،3.طاجملتمع والدولة  يف املغرب العريب_حممد عبد الباقي اهلرماسي، 1
 111،110_ _ عبد احلميد إبراهيمي،مرجع سابق،ص ص  2
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الدولة حتى  انو صرح في أحد بعد إصرار بورقيبة  عمى التمادي في غمؽ النظاـ السياسي واالستمرار في شخصنة 
،وتأـز الوضع االجتماعي والسياسي في تونس  نظرا النعكاسات األزمة االقتصادية العالمية (1)خطاباتو "النظاـ ىو أنا"

دفع  التعاضديات_كانت الشكؿ الوحيد لممعارضة المشروعة_  إلى الضغط عمى الحكومة  مف خالؿ االحتجاجات  1975
،لكف ذلؾ لـ يمنع حدوث 2حميا بالرغـ مف سياسة االنفتاح التي انتيجتيا السمطة في بداية الثمانينات ما دفع بالحكومة إلى

اخرجو 1987عمى بورقيبة  في نوفمبر-شرخ داخؿ السمطة نفسيا  إذ قاـ زيف العابديف بف عمي بانقالب  ابيض_دستوري
 . سنة 23وتولى ىو قيادة الدولة لمدة  3مف خاللو مف سدة الحكـ

 _استعادة الشرعية:1   

أسس بف عمى دولتو غير بعيد عف دولة بورقيبة مع انو أسس لدولة ديمقراطية شكال ، وذلؾ مف خالؿ تعديؿ  
طالؽ سراح ما يزيد عف  عشرة  صدار قانوف األحزاب واالعتراؼ ببعض األحزاب ، ومراجعة قانوف الصحافة، وا  الدستور، وا 

لغاء بعض المؤسسات آالؼ  معتقؿ سياسي، وتـ إحداث ال مجمس الدستوري لمسير عمى مراقبة دستورية القوانيف، وا 
 .4والقوانيف التي ارتبطت بنظاـ بورقيبة باإلضافة إلى إلغاء  بند الرئاسة مدى الحياة الذي كرسو بورقيبة

طابع اإلسالمي وعمى عكس لحبيب بورقيبة انتيج بف عمي في البدء عممية االسترضاء الديني  حيث اىتـ  بال      
لممجتمع التونسي مف خالؿ إلغاء بعض السياسات المعادية لإلسالـ ،باإلضافة إلى اعتماد سبؿ استرضائية لممجتمع كاف 

قامة اآلذاف في اإلذاعة والتمفزيوف. باإلضافة إلى  أىميا إقرار ا الحتفاؿ بكؿ األعياد والمناسبات الدينية،تكريـ حفاظ القرآف وا 
 .5واستئناؼ الدراسة في الجامعة اإلسالمية في الزيتونة لجامع الزيتونة إعادة االعتبار

رغـ اإلصالحات الكبيرة التي وعد بيا بف عمي ،وبادر بإصدار قوانيف  وتعديالت دستورية  إال أف االنفتاح السياسي 
 في تونس ما فتئ أف عاد إلى حالة االنغالؽ مف جديد.

 _ التجارب الدستورية مف خالؿ االستفتاءات 2

بعد تولي بف عمي مقاليد الحكـ في تونس مباشرة قاـ بتعديؿ الدستور،وكاف أىـ تعديؿ قاـ بو بعد االستفتاء عميو  عاـ 
.حيث تـ مف خاللو إلغاء مبدأ الرئاسة مدى الحياة،وتولي رئيس مجمس النواب منصب الرئيس  في حالة الشعور  1988

                                                           
)بريوت:مركز 1طالدميقراطية وتنمية الدميقراطية يف الوطن العريب، يف مؤلف( «1978-1957مثال تونس)-القطرية العربية باجملتمع السياسيقراءة يف عالقة الدولة »_ سامل لبيض، 1

 .256(،ص2004دراسات الوحدة العربية،
 
113_حممد عبد الباقي اهلرماسي،مرجع سابق،ص2   

 826عبد الوهاب الكيالين،ص_3
1_حممد فايز فرحات،»أبعاد التحول الدميقراطي يف تونس«. يف مؤلف:السيد عوض عثمان وآخرون،التحول الدميقراطي يف دول املغرب العريب .القاهرة:مركز الدراسات السياسية 

177،ص2004واإلسرتاتيجية،  
 178_ حممد فايز فرحات،املرجع نفسه  ،ص 2
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إف يتـ انتخاب الرئيس وعدـ جواز ترشحو لمرئاسة،باإلضافة إلى ذلؾ اعتبار دور رئيس الوزراء  منسؽ ألنشطة  إلى
 .1الحكومة أكثر منو قائدا ليا

مف ىذه التعديالت أنيا جاءت إلحكاـ سيطرة الرئيس عمى الحكومة مف خالؿ إقرار مبادئ النظاـ الرئاسي  المالحظ  
ذو السمطة التنفيذية األحادية، وبالتالي تمكف بف عمي مف السيطرة عمى السمطة التنفيذية وما ليا مف قوة مقابؿ السمطة 

 التشريعية.

بيا  في سبيؿ تفعيؿ  أىمية عف سابقو  نظرا  لإلصالحات التي جاء،  فيو ال يقؿ 2002 جواف 1أما تعديؿ     
مكانية الترشح وفؽ شروط معينة، وزيادة عمى ذلؾ تضمف ىذا التعديؿ  الديمقراطية،  حيث تـ إقرار االنتخابات الرئاسية وا 

في البرلماف أطمؽ عمييا  بعض األحكاـ المتعمقة بحكـ القانوف، التعددية، وصوف كرامة اإلنساف، كما أحدثت غرفة ثانية
مجمس المستشاريف ليضطمع بدوره إلى جانب الغرفة األولى، كما تـ  فتح عدد عيدات الرئاسة بعد ما تـ تحديدىا بعيدتيف  

سنة بعد أف كاف يجب أاّل  75متتاليتيف فقط في التعديؿ السابؽ، باإلضافة إلى تمديد عمر المرشح لمرئاسة إلى أكثر مف 
 .2سنة 70يفوؽ 

مف الواضح جدا أف الرئيس بف عمي اعتمد عمى إدخاؿ بعض التعديالت الدستورية التي تمس بشكؿ مباشر المشاركة 
السياسية كعممية استرضائية الكتساب الشرعية  ،لكف مع تمرير بعض التعديالت التي تسمح لو بالبقاء في السمطة ،رغـ 

 في توقيتيا القانوني في كؿ مرة.االنتخابات الشكمية التي كاف حريصا عمى  إجرائيا 

II. :مؤسسات النظام السياسي  في تونس 
نظرا ألىمية فترة حكـ بف عمي وألنيا ليست ببعيدة ،سنحاوؿ دراسة مؤسسات النظاـ السياسي لفترة حكـ بف عمي       

في محور مستقؿ ،وسنحاوؿ تبياف كيؼ ساىـ تبمور ىذه المؤسسات  خاصة الرسمية منيا وتضاربيا مع المؤسسات غير 
عادة بناء مؤسسات النظاـ السياسي في تونس بشكؿ الرسمية ما أدى إلى  انتفاضة شعبية أدت إلى انييار  حكـ بف عمي وا 

 جذري.
نقصد بالمؤسسات الرسمية كؿ مف السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية والسمطة  _المؤسسات الرسمية: 1

 القضائية.

وذلؾ نظرا   السمطة التنفيذية في النظاـ التونسي كؿ مف رئيس الجميورية والحكومة، تشمؿأ_السمطة التنفيذية:       
مف  50نص الفصؿ لمطبيعة الرئاسية لمنظاـ.  وتظير جميا سيطرة مؤسسة الرئاسة عمى السمطة التنفيذية في تونس، فقد 

كما أف  3«ومة باقتراح مف الوزير األوؿ.يعيف رئيس الجميورية الوزير األوؿ، كما يعيف بقية أعضاء الحك »الدستور عمى:

                                                           
  __ حممد فايز فرحات، املرجع نفسه،نفس الصفحة3

 
 17_ فدوى مرابط،مرجع سابق ،ص 2
 82_فدوى مرابط،مرجع سابق،ص 3
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رئيس الجميورية يسير عمى السير العادي لمسمطة العمومية الدستورية و يضمف استمرار الدولة وىو  كذلؾ القائد األعمى 
لمقوات المسمحة كما يعيف الممثميف الدبموماسييف لدى  الدوؿ األجنبية . كما يوجو السياسية العامة لمدولة و يضبط 

 مف الدستور التونسي.55تياراتيا األساسية و يعمـ بيا مجمس النواب،وذلؾ وفقا لنص المادة اخ

مف الدستور عمى أنيا تقـو بمساعدة الرئيس في تنفيذ برامجو وممارسة  37أما وظيفة الحكومة فقد نص الفصؿ 
 .1السمطة التنفيذية

العربية ككؿ  فرئيس الجميورية في تونس  يشكؿ حجر إذا  كما ىو الحاؿ لباقي دوؿ المغرب العربي وحتى الدوؿ   
الزاوية في النظاـ السياسي التونسي، وبالنظر إلى أىمية منصبو ينتخب رئيس الجميورية مباشرة مف الشعب انتخابا حًرا 

ر مف مرة عاًما سرًيا لمدة خمس سنوات،وقد ظير ىذا في الحالة التونسية بشكؿ  خاص إذ قاـ بف عمي بتعديؿ الدستور أكث
 لمالئمة حالتو مع الدستور لمبقاء في السمطة أكثر مف عيدتيف متتاليتيف. 

 ب_السمطة التشريعية:

في البداية عرفت السمطة التشريعية  في تونس  غرفة واحدة  وىو المجمس التأسيسي_ المجمس النيابي فيما بعد_ في 
مف  18،حسب الفصؿ  2002واثر التعديؿ  الدستوري سنة ،  1959الذي أكدىا أوؿ دستور لتونس المستقمة عاـ   1956

.  وبالتالي تـ إقرار  صيغة 2يمارس الشعب السمطة التشريعية بواسطة مجمس النواب و مجمس  المستشاريف «ىذا الدستور
 .مجمس النواب ومجمس المستشاريف،البرلماف مف غرفتيف 

سنوات و صالحياتو تتصؿ بالتشريع و بمراقبة  5النواب ينتخب مف قبؿ الشعب وفؽ القانوف االنتخابي لمدة  مجمسف
الحكومة مف خالؿ التقدـ ليا بأسئمة شفوية و كتابية، كما يصادؽ عمى مشاريع قوانيف الميزانية، و يشارؾ في اختصاص 

 تعديؿ الدستور.

 ء ال يتجاوز  عددىـ ثمثي أعضاء مجمس النواب،ويشكمونو وفقا لما يمي:فيتكوف مف  أعضا فأما مجمس المستشارين 

عضو أو عضويف عف كؿ والية حسب عدد السكاف ،ينتخب عمى المستوى الجيوي ،ثمث مف أعضاء المجمس يتـ 
وائـ انتخابو مف بيف األعراؼ والفالحيف واإلجراء وذلؾ بترشيحيـ مف طرؼ المنظمات المينية المنتميف إلييا ضمف ق

 اسمية.يعيف رئيس الجميورية بقية األعضاء  مف بيف الشخصيات والكفاءات الوطنية.

 _ مدة نيابة مجمس المستشاريف ست سنوات وتجديد نصفو كؿ ثالثة سنوات.

 :العالقة بيف السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية 

                                                           
 49_ حممد شفيق صرصار  ، ص  1
 121_الصادق شعبان،مرجع سابق، ص 2
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، ألف الدستور  التونسي منح رئيس الدولة التشريع تتسـ السمطة التشريعية في تونس بالضعؼ والتبعية لمسمطة التنفيذية 
بواسطة االستفتاء دوف المرور عبر البرلماف، ومنو اضطمعت السمطة التنفيذية بدور ريادي في مجاؿ التشريع، وعميو فإف 

ب مجمس النواب ىو مجرد واجية تخفي وراءىا سيطرة الحزب الحاكـ، فرغـ تكريس التعددية الحزبية عرؼ مجمس النوا
وىذا يرجع إلى عممية احتواء األحزاب  (1)الحزب سيطرة الحزب الدستوري الديمقراطي_الحاكـ_ فأصبح مجمس النواب وحيد 

والمنظمات المينية المعارضة ، ىذا ما يعكس عدـ  مصداقية االنتخابات وعدـ شفافيتيا ونزاىتيا،  كما أف الوسائؿ التي 
ال يمكف ا رفعيا إلى رئيس   الؿ األسئمة الشفوية والكتابية ، وكذا الئحة المـويكرسيا البرلماف لمراقبة الحكومة مف خ

األمر مستحيؿ طبعا الف أغمبية نواب البرلماف ىـ مف  ثمث نواب البرلماف  عمى األقؿ.وىذاالجميورية  إال بعد توقيع 
الحزب الحاكـ ،وباقي النواب ىـ مف أحزاب  مجرد وسيمة في يد البرلماف لحماية سياسة رئيس الدولة، وفي نفس السياؽ 

 يبقى الدور الذي يمعبو مجمس المستشاريف سمبيا بحيث لـ يمنح لو أي دور في ىذا اإلطار .

جد إف رئيس الجميورية يشارؾ بشكؿ فعاؿ في عممية التشريع،وىذا ما دعمو النص الدستوري في ومف ناحية اخرى ن
،إذ نص عمى أف مشاريع القوانيف المقدمة مف طرؼ نواب البرلماف ال يمكف إقرارىا بشكؿ نيائي 28الفقرة الثالثة مف الفصؿ 

 .1تبر تقييد  لمعمؿ البرلماني في صالح رئيس الجميوريةإال إذا كانت تؤدي إلى تقميؿ مف النفقات العامة ،وىذا الشرط يع

تعتبر السمطة القضائية بمثابة السمطة  الثالثة لمنظاـ السياسي التونسي   تناوليا الدستور ضمف ج_السمطة القضائية:  
 .2مسميات القضاء العدلي( ،المحكمة العميا ومجمس الدولة

 _القضاء العدلي1           

عمى أف "القضاة  65عمى أف "األحكاـ تصدر باسـ الشعب".  كما نّص الفصؿ  64الدستور التونسي في الفصؿ  نص
مستقموف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانوف" وجعؿ نظاـ انتداب القضاة، ومسارىـ الوظيفي يخضع لقانوف أساسي 

 لتعييف والترقية والنقمة والتأديب. (، كما أحدث مجمًسا أعمى يسير عمى ضمانات ا66خاص )الفصؿ 

           _المجمس الدستوري2         

يمثؿ المجمس الدستوري مؤسسة دستورية ىامة تسير عمى فرض احتراـ نصوص الدستور وعدـ تعارض النصوص  
ليس محكمة قضائية، إنما  تـ أدراجو في السمطة القضائية  نظرا لوظيفتو.  التشريعية و القوانيف مع نصوص الدستور،وىو

إذ يقـو في المنظومة الدستورية بوظيفة ىاّمة لتوازف السمطات. كما يعمؿ بإجراءات تتوفر فييا ضمانات التقاضي، وتركيبتو 
ة دستورية القوانيف والحرص عمى  عدـ فييا مف الحياد واالستقاللية ما يجعمو يضاىي ما تقـو بو محاكـ عريقة في مراقب

 خرؽ الدستور. 

                                                           
 .164مرابط، املرجع السابق الذكر،  صفدوى   (1)

 51_ حممد شفيق صرصار ،مرجع سابق،ص 1
 جلمهورية  تونس 1959_دستور 2
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كما أف لممجمس الدستوري وظائؼ أخرى شبو قضائية أحيمت لو بخصوص مراقبة االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
 وصحة عمميات االستفتاء. 

ات األفراد، وقائمة كما ينظر المجمس الدستوري بشكؿ أساسي في مشاريع القوانيف اليامة التي ليا صمة بحقوؽ وحري
القوانيف متسعة. وىي مشاريع القوانيف األساسية ومشاريع القوانيف العادية التي ليا صمة بحقوؽ وحريات األفراد، وكذلؾ 
مشاريع القوانيف ذات األىمية الوطنية التي يعرضيا رئيس الجميورية مباشرة عمى االستفتاء. وباإلضافة إلى  مشاريع قوانيف 

، وتخص الحقوؽ المدنية واإلجراءات أماـ المحاكـ والممكية والتعميـ والصحة 1مف الدستور 72لفصؿ أخرى ضبطيا ا
 والضماف االجتماعي. 

 ج _المحكمة العميا       

عمى المحكمة العميا ،  وكيفية تكوينيا ،وأنيا تعقد: "عند اقتراؼ الخيانة  68نص الدستور  التونسي في الفصؿ 
 . 2الحكومة". وأوكؿ لمقانوف ضبط صالحياتيا وتركيبتيا واإلجراءات المنظمة ليا العظمى مف أحد أعضاء

تتكوف المحكمة العميا مف الرئيس الذي يكوف مف بيف القضاة، ينتخب )مجمس النواب( بقية األعضاء       
 بمناسبة كؿ مدة نيابية.

 :استقاللية السمطة القضائية 
كما ىو معروؼ في بعض الدوؿ العربية وحتى بقية دوؿ العالـ الثالث،تعرؼ السمطة القضائية عدـ 
االستقاللية ،نظرا لتدخؿ السمطة التنفيذية في مياميا.وابسط األدلة عمى ذلؾ ىو عممية تعييف رئسي الدولة 

 ضاء المجمس  الدستوري .لمقضاة في المحكمة العميا والمحاكـ المحمية باإلضافة إلى  تعينو  لبعض أع

عمى أف :تسمية القضاة تكوف بأمر مف رئيس الجميورية  66فالدستور التونسي ينص  في الفصؿ 
 . 3بمقتضى ترشيح مف مجمس القضاء األعمى

أعضاء مف مجموع  4كذلؾ بالنسبة لممجمس الدستوري كييئة قضائية ال يتسـ باالستقاللية، باعتبار أف 
 .4مف الدستور التونسي  75رئيس الجميورية وفقا لمفقرة الثالثة مف الفصؿ  أعضائو التسعة يعينيـ

وبما انو حتى تتسـ ىيئة ما بنوع مف االستقاللية يحب النظر إلى طريقة اعتماد أعضائيا،وبما أف السمطة 
كوف القضائية في تونس عمى العمـو تكوف عف طريؽ التعييف وليس االنتخاب فاف تدخؿ الجية المعيِّنة سي

 حتمي وبالتالي عدـ وجود استقاللية ومنو عدـ وجود عدالة .
                                                           

 جلمهورية  تونس 1959دستور 1
 جلمهورية تونس1959_دستور  2
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وبالعودة إلى واقع تدخؿ السمطة التنفيذية في السمطة القضائية،فاف  ىناؾ الكثير مف األمثمة في الحياة 
السياسية في تونس ،ويمكف اإلشارة إلى حدث ميـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عمى تدخؿ السمطة التنفيذية 

 ؿ القضاء في تونس.في عم

فقد تـ اعتقاؿ عدد مف النقابييف التونسييف_عبد المجيد الصحراوي ،عمي بيف رمضاف ،عبد النور 
ساعة،بعد تقدميـ بدعوى قضائية  47والتحقيؽ معيـ لمدة   22/5/1999الكداحي،وزمالء ليـ آخروف_في 

حيث 19نونية  بظروؼ انعقاد مؤتمرىا ضد االتحاد العاـ التونسي لمشغؿ يطعنوف فييا مف وجية النظر القا
أكدوا عمى بطالف أعماؿ المؤتمر واستنكروا منع نائب الرئيس عبد المجيد صحراوي وعدد مف النقابييف مف 

 . 1الترشح

 _لمؤسسات غير الرسمية:2

  أ_أحزاب المعارضة:

  1983نوفمبر  19حركة الديمقراطييف االشتراكييف:  اعتمد في   -1

 حزب الوحدة الشعبية: رئيسو محمد بوشيحة -2

  1988سبتمبر  12الحزب االجتماعي التحرري: اعتمد في  -3

و كاف يحمؿ اسـ التجمع االشتراكي التقدمي يصدر  1988سبتمبر  12الحزب الديمقراطي التقدمي: اعتمد في   -4
 ىذا الحزب مجمة " الموقؼ" . 

و صحفية " الوطف" ىي المساف الناطؽ باسـ  1988نوفمبر  30تمد في  اإلتحاد الديمقراطي الوحدوي:  اع -5 
 الحزب . 

 حركة التجديد رئيسو احمد االبراىيـ -6          

 التكتؿ الديمقراطي مف أجؿ العمؿ و الحريات رئيسو مصطفى بف جعفر -7           

 2006مارس  3حزب الخضر لمتقديـ: اعتمد في  يـو  -8           

 _ حزب الوحدة الشعبية  9           

                                                           
 17،ص2009.باريس:املؤسسة العربية  االوروبية للنشر،3.ط دولة القانون يف تونس مزاعم_ هيثم مناع، 1
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 .1وقد شاركت ىذه األحزاب عدى الديمقراطي التقدمي في آخر انتخابات رئاسية في تونس  في عيد بف عمي 

 ب_ تنظيمات المجتمع المدني:

 _ جمعيات حقوؽ اإلنساف: 1  
 ( 1977ماي  7الرابطة التونسية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف )  تأسست -
 الجمعية التونسية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف و الحريات العامة  -
 ( 1988أفريؿ  12فرع تونس لمنطقة العفو الدولية )  -

 المنظمات الوطنية:  -2            

 * اإلتحاد العاـ لطمبة تونس.      

 * اإلتحاد العاـ التونسي لمشغؿ .  

 * اإلتحاد الوطني لممرأة التونسية .      

 تحاد التونسي لمصناعة و التجارة ة الصناعات التقميدية .* اإل  

 * اإلتحاد التونسي لمفالحة و الصيد البحري .     

 _الجمعيات المختمفة:3        

في مختمؼ  مجاالت  االجتماعية و الثقافية و العممية و ثمانية آالؼ جمعية تتوفر تونس عمى  أكثر مف      
. و مف  ابرز ىذه  2اىـ الجمعيات النسائية بدورىا في تنشيط المجتمع المدني التونسياإلنسانية و الرياضية، و تس

 الجمعيات:

  منظمة الدفاع عف المستيمؾ 
  الجمعية التونسية لمنساء الديمقراطيات 
  الجمعية التونسية لممحاميف الشباف 
  اإلتحاد التونسي لمتضامف االجتماعي 
  اإلتحاد الوطني لممكفوفيف 
  الجمعية التونسية لمدفاع االجتماعي 
  المنظمة التونسية لمتربية و األسرة 

                                                           
/جانفي 2009.العدد الرابع.نوفمرب ،ديسمربجملة ا املغرب املوحد«.تونس ما بعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية :أجواء اجيابية  وتطلع حنو املستقبل «  _احملرر السياسي 1

 7،ص2010
 20، مرجع سابق،ص_الصادق شعبان 2
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  جمعية الصحافييف التونسييف 
ما يمكف قولو إف رغـ ىذا التعدد في تنظيمات المجتمع المدني  كاف مجرد جرد لألرقاـ فقد عمد  بف عمي عمى احتواء 
معظـ تنظيمات المجتمع المدني ،مثمما فعؿ مع بعض أحزاب المعارضة واالتحاد العاـ التونسي لمشغؿ،بحث جعمو يعمموف 

 كمو، ما جعمو يبقى في الحكـ أكثر مف عقديف مف الزمف.لصالحو مف خالؿ  إقناع الشعب عبر ىا  بشرعية ح
III. عادة ىيكمة مؤسسات النظاـ السياسي  الثورة التونسية وا 

 
 _عوامؿ سقوط نظاـ زيف العابديف بف عمي:1

 :1يمكف تمخيص عوامؿ اندالع ثورة تونس التي انتيت بسقوط نظاـ بف عمي في ما يمي
: عند مالحظة المناطؽ التي انفجرت فييا الثورة التونسية في البداية يتضح جميا إف السبب  أوال.النمو غير المتكافئ

الرئيس  ليذه االنتفاضة ىو  أزمة النمو غير المتكافئ ،والفجوة الكبيرة بيف المحيط والمركز داخؿ الدولة التونسية،.وذلؾ 
خاصة في المناطؽ الشرقية والساحمية  ما أدى إلى %مف االستثمارات الحكومية وال80مف خالؿ تمركز ما ال يقؿ عف 

إىماؿ المناطؽ الجنوبية والداخمية ،ما انعكس في تراجع التنمية المحمية لتمؾ المناطؽ وانعداميا في بعض المناطؽ ،و 
 أخمية. اتساع الفجوة  مف حيث الرفاىة واالستقرار االجتماعي بيف  سكاف المناطؽ  الساحمية  والمناطؽ الجنوبية والد

% مف سكاف 50سنة ما نسبتو   30:يشكؿ  الشباب األقؿ مف ثانيا.ارتفاع معدالت البطالة في أوساط الشباب المتعمـ
تونس والذي يتميز  معظمو _الشباب_بتحصمو عمى درجات تعميمية عميا ،لكف مع  اصطداميـ بالواقع المر  المتمثؿ 

الكثير منيـ  إلى كرسي البطالة  ما ساىـ في تعميؽ المشاكؿ  بغياب التنمية واستحداث  مناصب  الشغؿ ،أحاؿ 
 االجتماعية  واالقتصادية وانتشار اآلفات االجتماعية.

:تميز النظاـ السياسي التونسي باالستبداد  واالنغالؽ _بالرغـ مف  الموائح والقوانيف ثالثا.غياب الحريات السياسية
_وكبت الحريات السياسية   لشعب مثقؼ ومتعمـ ،أدى إلى المجوء إلى الداعية لمحرية والديمقراطية)حبر عمى ورؽ(

االحتجاجات السممية  المطالبة باإلصالحات والتي قابميا  النظاـ بالتصمب  والقمع األمني ،ما أدى إلى رفع سقؼ 
 مطالبيا،مطالبة بإسقاط النظاـ_ تحت شعار :الشعب يريد إسقاط النظاـ.

:أدى التداخؿ  بيف العائمة والسمطة والثرة  في غياب آليات المساءلة والحاسبة والرقابة رابعا.فساد النخبة الحاكمة
الديمقراطية _ التي ىي  وظيفة البرلماف بدرجة أولى_إلى تفشي  الفساد  السياسي ،اإلداري والمالي بشكؿ واسع .وظيور 

وتزايد العبء  االجتماعي  عمى  شريحة واسعة مف طبقة برجوازية متحكمة في االقتصاد التونسي ناىبة  لخزينتو المالية،
 المجتمع  التونسي الذي كممت أفواىو بالممارسات البوليسية .

 _عوامؿ نجاح الثورة التونسية :2
تعود عوامؿ نجاح الثورة التونسية بالشكؿ الذي نتج عنو ىروب بف عمي وتكويف مؤسسات سياسية جديدة بيذه السرعة 

 :2ية واليمنية  إلىمقارنة بالثورة الميب
                                                           

 14،ص2011،افريل 46.اجمللد 184.العدد السياسة الدولية«.حمركات التغيري يف العامل العريب » _دينا شحاته ،مرمي وحيد.  1
 _دينا شحاته،مرمي وحيد، الرجع السابق ،نفس الصفحة 2
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 وجود ظروؼ موضوعية مواتية إلنياء الحقبة التسمطية في تونس   وأبرزىا أوال.
 _ تمتع تونس بقدر عاؿ مف التجانس السكاني في ظؿ غياب  بروز واضح لألقميات والطوائؼ والعرقيات.   
 _ارتفاع معدالت التعميـ واالنفتاح المجتمعي عمى األخر .   
ستقطاب اإليديولوجي  بيف اإلسالمييف والعممانييف_ظير ىذا التبايف بعد سقوط بف عمي  و انتخاب _ تراجع اال   

المجمس التأسيسي،خاصة بيف السمفييف والعممانييف_وظيور توافؽ  حوؿ األجندة الديمقراطية  بيف القوى السياسية في تونس 
 إليديولوجيات.. عمى خالؼ ما حدث في مصر حيث ظير اختالؼ واضح بيف مختمؼ ا

ظيور إجماع واسع بيف مختمؼ فئات المجتمع التونسي حوؿ ضرورة  خمع بف عمي ،ما أدى إلى تكويف تحالؼ ثانيا.
سقاطو ،وتـ ذلؾ في فترة وجيزة لـ تتجاوز   أسابيع. عكس ما حدث في اليمف، ليبيا وسوريا. 6وطني واسع  في مواجيتو  وا 

الحاكمة  خاصة  بيف  أسرة  بف عمي  والمؤسسة العسكرية ىذه األخيرة التي  . ظيور انشقاقات داخؿ  النخبة ثالثا
رفض قادتيا  االنصياع ألوامر بف عمي في ما يخص قمع المتظاىريف،وىنا نجد العكس تماما في ليبيا حيث وقفت  كتائب 

 القذافي ضد إرادة الشعب وقامت بقمع المتظاىريف وتقتيميـ.
 يمكف إضافة عامميف ميميف في  نظرنا:باإلضافة إلى ىذه العوامؿ 

 _  اإلجماع الدولي حوؿ مطالب الثورة التونسية ،وعدـ تبيايف المواقؼ خاصة بيف القوى الكبرى .1
_ سممية الثورة التونسية دعمت موقفيا خاصة عمى المستوى الدولي، فكما ىو مالحظ فإف التونسييف التزموا 2

 تقتيؿ الذي تعرضوا لو مف قبؿ النظاـ.باالحتجاجات السممية رغـ العنؼ وال
 :_مالمح النظاـ السياسي التونسي3

 يكمف اإلشارة إلى إف النظاـ السياسي التونسي قيد التشكؿ في اقرب الى النظاـ البرلماني منو الى النظاـ الرئاسي.
 أ_انتخابات المجمس التأسيسي:

بعد فترة انتقالية دامت  1956تـ إجراء أوؿ انتخابات تشريعية  نزيية بعد سقوط نظاـ بف عمي  ومنذ االستقالؿ عاـ 
عشرة أشير شابيا الكثير مف الجدؿ باعتبارىا  استمرار لمنظاـ البائد ،وىذه االنتخابات أفرزت عدة مفاجآت ،مف خالؿ فوز 

مقعدا  حيث استحوذ عمى  90أياـ بف عمي_ذو المرجعية اإلسالمية ب حزب حركة النيضة_  ىذا الحزب كاف محظورا
% مف  المقاعد، وتاله  حزب المؤتمر  مف اجؿ الجميورية  بزعامة مصؼ المرزوقي _انتخب رئيسا لمجميورية فيما 41

العمؿ %  وفي المركز الثالث يأتي  حزب  التكتؿ الديمقراطي مف اجؿ 13،82مقعدا ،ما يعادؿ نسبة  30بعد_ ب
 .1%9،68مقعد بنسبة  21والحريات بزعامة مصطفى بف جعفر  ب 

ىذه االنتخابات أعطت   مثاال لمنزاىة والشفافية التي  اتفقت النخبة السياسية في تونس بعد الثورة عمى ضرورة 
، أو تمؾ التي تحقيقيا، وأصبحت  أنموذجا يقتدى بو في الدوؿ العربية سواء تمؾ التي خرجت بثورة عمى النظاـ كمصر 

تبنت إصالحات واسعة كالمغرب. فنجاح اإلسالمييف  في تونس بيذه النسبة الكبيرة ، أعطى دافعا قويا لمحركات اإلسالمية 
في مصر  باف تخوض االنتخابات البرلمانية بكؿ ثقة ،وبالفعؿ فقد فاز اإلخواف المسمميف  والتيار السمفي  بأغمبية  مريحة 

                                                           
 _ تقرير . تقدير موقف ، تونس : النهضة تستلم القيادة، مركز اجلزيرة للدراسات،  1
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بعد الثورة،وكذلؾ فاز  حزب العدالة والتنمية اإلسالمي في المغرب   بنسبة مريحة في االنتخابات في البرلماف المصري 
  التشريعية األخيرة .

 ب_صياغة دستور مؤقت :

صوتا معارضا وامتناع  37صوتا مؤيدا مقابؿ  141بغالبية تـ اقرار  دستور مؤقت مف طرؼ  المجمس الوطني التاسيسي  
فصال ،وبيذا الدستور يمكف لمؤسسات الدولة العمؿ بشكؿ شرعي   26.وقد تضمف ىذا الدستور .عضوا في المجمس 39

داخؿ المجمس الوطني التاسيسي فيما يخص  تصور طبيعة النظاـ السياسي  وفقا لبنود ىذا الدستور،وظير انقساـ واضح 
نح سمطات اكبر في السمطة التنفيذية لرئيس لتونس، خصوصا بيف فريؽ اغمبي اقرب في رؤاه الى النظاـ البرلماني الذي يم

 .1الحكومة وفريؽ اقمي يتشبث بالنظاـ الرئاسي الذي يمنح صالحيات اكبر في السمطة التنفيذية لرئيس الجميورية

 ج_الحكومة:
إثر أوؿ  انتخابات تشريعية  نزيية في تونس شكمت أوؿ حكومة  ائتالؼ وطني  مف أحزاب األغمبية في المجمس 

 يسي  )حركة النيضة ،حزب المؤتمر مف  اجؿ الجميورية و حزب  التكتؿ الديمقراطي مف اجؿ العمؿ والحريات( .التأس
مف خالؿ ىذا االئتالؼ يتضح جميا أف  النظاـ السياسي في تونس انتقؿ مف الحكـ التفردي الى الحكـ التعددي  

بالسمطة ىاىـ  قيادات تونس  اآلف يحققوف أىـ مطالب  والمشاركاتي ،فبعد أف كاف الحزب الحاكـ في عيد بف عمي منفرد
 ثورتيـ والمتمثؿ في المشاركة في السمطة وعدـ احتكارىا مف طرؼ فرد او حزب.

مستشاريف بصفة وزراء معتمديف لدى رئيس  4مساعد وزير(،و  12وزيرا و 29 )عضوا 41وتتألؼ الحكومة مف 
 .2الحكومة

عف انتخابات المجمس التأسيسي( حكومة دستورية باعتبار إف رئيس وزرائيا  حمادي وتعتبر الحكومة الجديدة )الناتجة 
الجبالي مف الحزب صاحب األغمبية أي حركة النيضة وقد تقدـ بتشكيمة حكومتو لممجمس التأسيسي  لممصادقة عمييا  وىو 

الرئيس  وىو نفسو يثبت   فعؿ دستوري كذلؾ عكس ما كاف يتـ قبؿ الثورة بحيث كاف رئيس الحكومة يعيف مف طرؼ
 تشكيمة الحكومة المقترحة مف رئيس الحكومة.

وتحصمت حركة النيضة  عمى وزارات السيادة ،باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظ بيا عبد الكريـ الزبيدي الذي تولى الوزارة  
 . ذاتيا في الحكومة التونسية السابقة

 الئتالؼ اآلخريف.ا وتوزعت بقية الحقائب عمى أعضاء مف  حزبي

                                                           
 2012_3_27يف  21:00على   http://www.france24.com/ar/categor_اقرار دستور جديد  متحصل عليه من 1

 _  التشكيلة الكاملة للحكومة التونسية اجلديدة برئاسة حركة النهضة اإلسالمية،متحصل عليه من املوقع 2
http://arabic.upi.com/News /  2012_03_25يف  20:30على 

http://arabic.upi.com/News/
http://arabic.upi.com/News/
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يمكف اإلشارة إلى أف حركة النيضة قد اقترحت  االحتفاظ بوزارات ميمة جدا نظرا لتوجياتيا العالمية والداخمية،فعمى 
المستوى الداخمي حاولت االحتفاظ بػ وزارات العدؿ،الداخمية والتجارة،أما عمى المستوى الخارجي فقد حاولت االحتفاظ 

 ،االستثمار والتعاوف الدولي.بوزارتي الشؤوف الخارجية

تبمورت المعارضة التونسية بعد انتخابات المجمس التأسيسي و التي باتت أقمية متفرقة في  ىذا  د_المعارضة السياسية: 
المجمس ،وىي في االونة األخيرة مصممة عمى رص الصفوؼ في إطار تحالؼ كبير ليكوف ليا دور عمى الساحة السياسية 

 ضة صاحب األغمبية في المجمس التأسيسي، وشيد اليسار والوسط عدة عمميات دمج.ومواجية حزب الني

وابرز الشخصيات المعارضة لمحكومة الجديدة رئيس الوزراء السابؽ الباجي قائد السبسي الذي تولى الحكـ اثر الثورة وحتى 
انتخابات تشريف األوؿ/أكتوبر الذي يسعى  لمعودة إلى الساحة السياسية مف خالؿ تنظيـ تجمعا ت تعبوية  لتشكيؿ قوة 

ي وجو في أواخر كانوف الثاني/يناير نداء إلى "كؿ القوى السياسية والفكرية موازية  ألحزاب السمطة. وكاف قائد السبس
 .1الوطنية التي ترفض التطرؼ والعنؼ إلى تجميع طاقاتيا المادية والمعنوية حوؿ بديؿ يعزز التوازف السياسي

شكؿ جبية أماـ وتحاوؿ المعارضة التي ىزمت في االنتخابات وشيدت انقسامات عدة ولـ يعد ليا صوت مسموع أف ت
 االئتالؼ الحاكـ.

 في تونس:افاق النظام السياسي _3

تجاوز النظاـ السياسي الجديد أزمة الشرعية بعد االنتخابات التشريعية التي تأسس مف خالليا المجمس التأسيسي وتـ 
الرسمية لمدولة التونسية   انتخاب رئيس الجميورية  وتشكيؿ الحكومة ،وبالتالي يمكف القوؿ أف المؤسسات  السياسية 

أصبحت  مكتممة ،لكف عمى المستوى المجتمعي ىناؾ تحديات كبرى تواجو حكومة حمادي الجبالي  والمجمس التأسيسي 
وحتى الرئيس منصؼ المرزوقي ،بالنظر إلى الغمياف الذي يعرفو المجتمع التونسي،خاصة ما تعمؽ بمستوى معيشة المواطف 

نما ىو مطروح بشدة في مصر أو باليوية أو بطبيعة ا لدولة المنشودة في تونس وىذا التحدي األخير ال تواجيو تونس فقط وا 
وليبيا، خاصة تمؾ اإلطراؼ  المطالبة بإنشاء دولة دينية مطمقة تحتكـ إلى الشريعة اإلسالمية في كؿ صغيرة وكبيرة مف 

اؼ أخرى مطالبة بدولة عممانية محضة ال مكانة لمديف حياة المواطنيف وكذلؾ في عالقات الدولة الخارجية في مقابؿ إطر 
 في ترتيبات الدولة .وسنحاوؿ إبراز أىـ السيناريوىات المتوقعة في تونس وذلؾ وفقا لنظرة الباحث حوؿ مستقبؿ تونس  .

ف خالؿ :وىذا السيناريو بدت مالمحو م_السيناريو األوؿ:التعقؿ مف  كؿ األطرؼ  واالحتكاـ إلى صناديؽ  االقتراع1
التوافؽ السياسي الذي انتيجتو النخب السياسية التونسية قبؿ انتخابات المجمس التأسيسي ،لكف بعد تشكؿ الحكومة  ظيرت 
أطراؼ تحاوؿ زعزعت ىذا التوافؽ مف خالؿ االحتجاجات مف قبؿ كؿ طرؼ والتي تحمؿ غالبا مطالب متضاربة في  

شعب يريد دولة مدنية ،لكف مادامت ىذه االحتجاجات سممية فال ضير،وفي العمؽ  مثال  الشعب يريد تطبيؽ الشريعة ،ال
المقابؿ يجب عمى حركة النيضة إثبات حسف نيتيا في ما يخص طبيعة الدولة بتحقيؽ الوعود التي قدمتيا  خالؿ الحممة 

في تثبيت  األسس  االنتخابية ،وتصريحات قادتيا بعد االنتخابات التشريعية  مف خالؿ سف قوانيف متوازنة تساىـ

                                                           
 20:45على   http://www.zapress.com/index.php?page=arti_   املعارضة التونسية حتاول رص الصفوف ملواجهة االسالميني ،متحصل عليه من املوقع    1

 2012_03_25يف 

http://www.zapress.com/index.php?page=arti
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الديمقراطية خاصة ما تعمؽ بالمشاركة السياسية ودمج المرأة في الحياة السياسية وحرية اإلعالـ.وفي المقابؿ عمى األطراؼ 
عطاء الفرصة لمحكومة الجديدة لنرى ماذا ستفعؿ بوعودىا وىؿ ستبقى حبيسة األدراج.  المعارضة التريث  وا 

وفي إطار ىذا السيناريو فاف توافؽ النخب السياسية في تونس سواء تمؾ التي في الحكومة أو تمؾ التي ىي خارجيا  
عمى دستور  دائـ واضح المعالـ ،سيردي ذلؾ حتما إلى الوصوؿ بتونس إلى بر األماف ،وسيؤدي إلى بناء دولة الحؽ 

 دستور وعدـ مخالفتو ميما كانت األسباب.والقانوف طبعا مع االلتزاـ مف طرؼ الجميع بإحكاـ ال

،وىذا السيناريو مؤلـ نظرا لعواقبو الخطيرة ،خاصة مع _السيناريو الثاني :اشتداد الصراع  وعدـ القبوؿ باألخر 2
إصرار التيار السمفي في تونس _بعد تنامي ظيوره_فرض تطبيؽ إحكاـ الشريعة ورفض القانوف المدني ،وقد لوحظت 

راجعة قاـ بيا أنصار ىذا التيار كاالعتداء عمى بنات غير مرتديات الحجاب ،باإلضافة إلى دعوتيـ إلى م تجاوزات خطيرة
 ،خاصة ما تعمؽ بتعدد الزوجات.مجمة األسرة)قانوف األسرة(

ة إف مثؿ ىذه التصرفات تعتبر المقوض الحقيقي لبناء الدولة الف  األساس في بناء الدولة ىو تثبيت مؤسساتيا السياسي
والقضائية  حتى تستمر  حياة الدولة  وتستقر وتزدىر أما األمور الجانبية كيذه التي يدعو إلييا السمفييف أو األخرى التي 
يدعو إلييا العممانييف في ما يتعمؽ بعالقة  الديف بالدولة فيو  أمر سابؽ ألوانو ،ألنو سيؤدي حتما إلى تقويض ما أنجزتو 

الب يمكف إف تناقش بعد نجاح بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية المنشودة ،أما المطالبة بيا اآلف الثورة مف نتائج ،فيذه المط
ومحاولة كؿ طرؼ فرض وجية نظره يعد في حد ذاتو انتكاسة لمديمقراطية والشفافية وىو حتما سيؤدي الى الرجوع إلى حالة 

تقسيـ تونس إلى محافظات مستقمة حسب كؿ تيار ،مثمما األحادية واإلقصاء ،ىذا إف لـ يؤدي إلى تأـز الوضع األمني و 
 ىو متجمي اآلف في ليبا.

: في حاؿ لـ ينجح السيناريو األوؿ في الوصوؿ إلى دولة وتدخؿ الجيش فقداف ىيبة الدولة _السيناريو الثالث: 3
فاف الجيش  التونسي   اع مسمحتونسية ديمقراطية، وطغت بوادر حدوث السيناريو  الثاني  واشتدا الصراع وانتقالو إلى صر 

وبتجربتو التي قاـ بيا اباف أحداث الثورة  مف خالؿ تأييده لمطالب الشعب وضغطو عمى النظاـ البائد وعدـ انصياعو 
ألوامر القمع الصادرة عف بف عمي ، فإنو ال محالة في  وضع المراقب لمتطورات الحالية و مف األكيد انو لف  يتوانى قيد 

والذي سينجـ عنو  لتدخؿ في حاؿ حاولت أي جية مف الجيات المتصارعة اإلخالؿ  بالنظاـ واستقرار الدولةأنممة  عف ا
عدة انتكاسات عمى المستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي وحتى االمني  وىو ما شاىدنا بوادره مف خالؿ 

، والتي انعكست عمى االستقرار المجتمعي وغابت  سمطة الدولة  2018االحتجاجات التي عرفتيا تونس منذ بداية يناير 
احييا اعماؿ تخريبية لمعديد مف ممتمكات الدولة ولـ تستطع الشرطة التحكـ في ارض الواقع  وشيدة تونس العاصمة وضو 

في الوضع فمجات الحكومة الى الجيش الستتباب االمف واالستقرار  ، وانتقؿ الوضع مف حالة التغيير الى التعددية 
فاف الجيش سيتدخؿ . يبياالسياسية الى حالة البحث عف االمف واالستقرار والخوؼ مف تحوؿ تونس الى حالى سوريا او ل

قرار حالة الطوارئ،وفي ىذه الحاؿ قد  معسكر في تقمد  لنية تكوف ىناؾ حتى واف تطمب األمر  إلغاء مؤسسات الدولة وا 
مقاليد الحكـ ،ونعود في ىذه الحاؿ إلى وضع ما قبؿ الثور ة مف الحكـ االنفرادي  باعتبار أف بف عمي كاف جنراال  قائدا 

 . )وزير الدفاع(طيمة حكمو لمقوات المسمحة
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 الخاتمة:

مف ىذه الدراسة الوجيزة لمنظاـ السياسي التونسي   عبر مراحؿ تطوره بعد االستقالؿ، يمكف القوؿ إف النظاـ السياسي 
يختمؼ اختالؼ جذريا عف سابقيو ،باعتباره  نتاج إرادة شعبية عارمة بعد مرور أكثر مف  2010التونسي  بعد ثورة ديسمبر 

سنة مف االستبداد والتسمط واالنفراد بالسمطة .لكف الرىاف الحقيقي الذي يواجيو الشعب التونسي عامة والنخب السياسية  50
التونسية بمختمؼ مشاربيا بشكؿ خاص ىو كيفية االستمرار ببناء مؤسسات دولة قوية تكتسب المشروعية الشعبية والشرعية 

مبالد . وتفادي السيناريوىات السمبية التي قد تقوض كؿ انجازات ثورة الياسميف التي الدستورية  طبعا بعد إقرار دستور دائـ ل
 كانت مصدرا ومميما لمتغيير في المنطقة العربية.

 قائمة المراجع
 الكتب:

.بيروت:مركز دراسات المغرب العربي في مفترؽ الطرؽ في ظؿ التحوالت العالمية_ اإلبراىيمي )عبد الحميد( ،1
 1996الوحدة العربية،

  1993.تونس:دار سراس لمنشر،3.طتاريخ تونس مف عصور ما قبؿ التاريخ الى االستقالؿ_ اليادي الشريؼ)محمد(،2

.بيروت:مركز دراسات الوحدة 3.طالمجتمع والدولة  في المغرب العربي_ اليرماسي )محمد عبد الباقي( ،3
متحصؿ عميو مف .2001: دمشؽ تحاد الكّتاب العرب، المعارضة التونسية:نشأتيا وتطورىايؽ ، المديني توف 1999العربية،
 dam.org-http://www.awuالموقع 

  2005الدار العربية لمكتاب،.تونس:النظاـ السياسي التونسي:نظرة متجددة_ شعباف الصادؽ ،4
التحوؿ في مؤلؼ: عوض )عثماف السيد( وآخروف،«. أبعاد التحوؿ الديمقراطي في تونس»_ فايز فرحات) محمد(،5

 2004.القاىرة:مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، الديمقراطي في دوؿ المغرب العربي
( في 0511-0591تونس)مثال -القطرية العربية بالمجتمع السياسيقراءة في عالقة الدولة _لبيض)سالـ (،6

 2004)بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،1طالديمقراطية وتنمية الديمقراطية في الوطن العربي،
.بيروت:مركز دراسات الوحدة السمطة التنفيذية في بمداف  المغرب العربي دراسة قانونية مقارنة_ مرابط)فدوى(،7
 2010العربية،
 2009.باريس:المؤسسة العربية االوروبية لمنشر،3.ط ي تونسمزاعـ دولة القانوف ف_ مناع)ىيثـ(،8

 الموسوعات:

اليدى  والنشرودار. بيروت:المؤسسة العربية  لمدراسات 1.جموسوعة السياسةالكيالني )عبد الوىاب( وآخروف،  _1
 1985لمنشر والتوزيع،

 الدراسات غير المنشورة:

http://www.awu-dam.org/
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االوؿ :القانوف الدستوري  والمؤسسات السياسية ) محاضرات ضمف برنامج  _شفيؽ صرصار)محمد( ،القانوف.المحور1
 مناظرة الدخوؿ الى المرحمة العميا ،عف المدرسة الوطنية لالدارة ،الجميورية التونسية(

 الوثائق الرسمية:

 جميورية تونس 1959_ دستور 1

 المجالت والدوريات والتقارير
مجمة «.االنتخابات الرئاسية والتشريعية :أجواء ايجابية  وتطمع نحو المستقبؿ تونس ما بعد «  _المحرر السياسي1

 2010/جانفي 2009.العدد الرابع.نوفمبر ،ديسمبرالمغرب الموحد
،افريؿ 46.المجمد 184.العدد السياسة الدولية«.محركات التغيير في العالـ العربي » _دينا شحاتو ،مريـ وحيد. 2
2011 
 2011_11_1مركز الجزيرة لمدراسات« تونس : النيضة تستمـ القيادة » وقؼ،_  تقرير.تقدير م 3

 مقاالت االنترنت

 التشكيمة الكاممة لمحكومة التونسية الجديدة برئاسة حركة النيضة اإلسالمية،متحصؿ عميو مف الموقع_  0

http://arabic.upi.com/News /  2012_03_25في  20:30عمى 
 _   المعارضة التونسية تحاوؿ رص الصفوؼ لمواجية االسالمييف ،متحصؿ عميو مف الموقع   2

http://www.zapress.com/index.php?page=arti  2012_03_25في  20:45عمى 
في  21:00عمى   http://www.france24.com/ar/categorمتحصؿ عميو مف_اقرار دستور جديد   3

27_3_2012 
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