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 الجمهورّیة   ورة إلی الثّ من  تونس

 وجون فول  وتمارا سون  جون إسبیزوتو

 

 
 

 

  الديمقراطّية بوصفها عودة السلطة إ�� الشعب،"  

 " محفوفة با�خاطرمهّمة جسيمة ومغامرة 

 . ا�حبيب بورقيبة �� اجتماع بن�رت

 

 : صملخّ ال

تحّوالت    رغم العر�ّي "أّن  بانتظارات "  الر�يع  ارتبطت  الفساد    قد  مقارعة  محورها  وسياسّية  اجتماعّية 

وتحقيق ا�حّرّ�ات الفردّية وا�جماعّية والرفاهّية، فإّ��ا دفعت قوى اإلسالم السيا�ىّي وتنظيماتھ إ�� واجهة  

نت البعض م��ا من اعتالء السلطة ومراكز القرار فيما �شبھ فورة إسالموّ�ة غ��  
ّ

املشهد ا�جتم�ّ�، بل مك

ل�ن  مسبوقة عند كث��
ّ
لذا �س�� هذه املقالة إ�� تفّهم اإلسالم السيا�ىّي التو��ىّي �� عالقة بمشروع  .  من ا�حل

الوطنّية لها  :  الدولة 
ّ
ال�ي ش� أو�� وواصلها خلفھ  "  بورقيبة "دولة االستقالل  فالعملّية  ".  بن ع��ّ "�� مرحلة 

دت ال�خط الشع�ّي واق��نت  التحديثّية ذات التوّجھ العلما�ّي أخفقت �� تلبية االحتياجات ا�جتمع
ّ
ّية وول

والفساد حزب  .باالستبداد  وتحديدا  السيا�ىّي  اإلسالم  �حر�ات  أتاح  جاه    وهذا 
ّ
االت حركة  ـ  ال��ضة  حركة 

مدخال تار�خّيا �حركة  "  جانفي  14ثورة  "و�انت  .  اإلسالمّي سابقا ـ أن تتحّول إ�� قّوة استقطاب و�ديل سيا�ىيّ 

بمفاتيح االستئثار   �� من   ال��ضة  عاصف  جّو   �� الدولة  و�دارة  السلطة  غمار  وخوض  السياسّية  اللعبة 

. ع�� أّن النّص ال  االح��اب والعنف واالنت�اسات واملواجهات العنيفة مع قوى ا�جتمع املد�ّي ب�ّل أطيافها

ّية تتواءم والرؤ�ة األنقلوساكسو 
ّ
نّية ال�ي  يخلو من قراءة متساهلة ومتعاطفة مع التجارب اإلسالموّ�ة ا�حل

لها   ترّوج  ال�ي  السياسّية  باملغالطات  �عبأ  وال  املمارسة  ومفارقات  ا�خطاب  تناقضات  شأن  من  ��ّون 

 األيديولوجيا اإلسالموّ�ة.

 حركة ال��ضة ـ السلفّية ـ حركة النداء.  ثورة ـالر�يع العر�ّي ـ  :مفاتيح  �لمات

 

 

 سویلمي محمدد. 
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Abstract : 

Although the transformations of the “Arab Spring” were linked to social and political 

expectations centered on fighting corruption and achieving individual and collective freedoms 

and welfare, they pushed the forces of political Islam and its formations to the forefront of the 

societal scene, and even enabled some of them to ascend power and decision centers in what 

looks like an unprecedented Islamist outburst for many analysts. Therefore, this article seeks 

to understand Tunisian political Islam in relation to the project of the national state: the state 

of independence that was formed by Bourguiba in the first stage and continued by his 

successor, Ben Ali. The secular-oriented modernization process failed to meet societal needs, 

generated popular discontent and was accompanied by tyranny and corruption. This allowed 

political Islam movements, particularly the Ennahda Movement - the former Islamic Tendency 

Movement - to turn into a polarizing force and a political alternative. The “January 14 

Revolution” was a historical entry point for the Ennahda movement to monopolize the keys to 

the political game and to engage in power and management of the state in a stormy 

atmosphere of clashes, violence, setbacks and violent confrontations with civil society forces 

of all kinds. However, the text is not devoid of a permissive and sympathetic reading of the 

local Islamist experiences, in line with the Anglo-Saxon vision, which downplays the 

contradictions of discourse and paradoxes of practice and does not care about the political 

fallacies promoted by Islamist ideology. 

Key words: Arab Spring- Revolution- Nahdha Movement- Salafism- Nidaa Movement. 

 

 

 

 

 

 

 



ول  ( ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثةالسنة الثا  -عاشر  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   -كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)550( 

 : مة مقّد -1

ا�جمهورّ�ة"  إ��  الثورة  من  "تو�س:  املقال  من    واحد»  Republic  to Tunisia: from Revolution «هذا 

»  Islam and Democracy After Theمقاالت عّدة ضّمها كتاب "اإلسالم والديمقراطّية �عد الر�يع العر�ّي" 

New York, 2016). -» (Oxford University Press, Oxford Arab Spring.    واهتّمت هذه املقاالت ببيان

" �عد  ما  تار��ّ� هو  �� سياق  والديمقراطّية  اإلسالم  ب�ن  بات  العالقة 
ّ
تقل الذي شهد  العر�ّي"  الر�يع  ثورات 

ومسارات مجتمعّية متعّرجة أّدت إ�� بروز حر�ات إسالموّ�ة متنّوعة �� أدوا��ا ورهانا��ا وارتباطا��ا. واملقال  

 John(  )، واشتغل فيھ �ّل من جون إسبوز�تو201-174يقع �� ثمان وعشر�ن صفحة �� ��ختھ األصلّية (

Esposito) ( ّ��متخّصص �� األديان والدراسات اإلسالمّية وعضو  .   بجامعة جورج تاون األمر�كّية أستاذ جام

باحثة أمر�كّية �� قضايا األديان وتحديدا الدراسات  ) (Tamara Sonn(  تمارا سون ) و بمراكز بحثّية متعّددة

خّصص �� دراسات  أستاذ مت(   John Voll)(   جون فول ) و تدّرس تار�خ اإلسالم �� جامعة جورج تاون .  اإلسالمّية

) ع�� التجر�ة اإلسالموّ�ة  اإلسالم املعاصر وخاّصة اإلسالم اآلسيوّي وقضاياه �� القرن الواحد والعشر�ن

لة �� حركة ال��ضة من ا�حاضن األو�� حّ�ى صعودها إ�� السلطة �� 
ّ
 .2012التو�سّية ممث

 النّص:   -2

العر�ّي، نا�جة لالنتفاضة قبل أح  �انت تو�س، الر�يع    انطلقت منال�ي    2010د�سم��    17داث  مهد 

وانطلقت ع�� مصر وليبيا وسور�ا إ�� البحر�ن واليمن عاكسة غضبا شعبّيا    مدينة سيدي بوز�د الداخلّية،

   .تو�س تداول ع�� حكمها رئيسان فقط  وع�� الرغم من أّن .  عميقا واستياء من القادة العرب األتوقراطّي�ن

 أّن   1956��    من فر�سا  منذ حصولها ع�� استقاللها  ـ  بن ع��ّ ـا�حبيب بورقيبة وز�ن العابدين  
ّ

العديد من   إال

االستبدادّي  بحكمها  قبل  الغر�ّية  الدول  يقطنھ.  ح�ومات  بلد  مع    وهو  الغالب   �� متجا�سون  ان 
ّ
س�

أو دينّية قليلة، أو قبلّية  إثنّية  لها اقتصاد حّر،  انقسامات  فحسب  فطبق��ا الوسطى لم تكن كب��ة    و�ان 

ومنفتحة، مة 
ّ
متعل �انت  دخل    ولكّ��ا  من  وأع��  ومصر  املغرب   �� ج��انھ  دخل  ضعف  الفرد  دخل  و�ان 

 . ا�جزائر ال�ي استفادت من بر�ات النفط و�� سلعة افتقرت إل��ا تو�س

- 1987(ونظام بن ع��    ف�ي أصغر دولة �� شمال أفر�قيا،  ذلك لم يكن ع�� أحسن ما يرام،  �ّل   ولكّن 

م �� الصورة وا�حفاظ ع�� وهم التوليف الغر�ّي   الذي )  0112
ّ

العر�ّي سيواجھ قر�با    العلما�ّي   برع �� التحك

ا�خفّية، ا�ح�ومّية  الصفقات  من  سئموا  الذين  العادّي�ن  التوازن    املواطن�ن  والفساد    االقتصادّي،وعدم 

سالموّ��ن والعلمانّي�ن ع�� حّد  وعملّيات القمع ال�ي اس��دفت املنشّق�ن السياسّي�ن ـ اإل   ال�ا�ح واملستشري،

 . املشاركة السياسّية ا�حقيقّية سواء ـ وضعف

البوعز�زي،  محّمد  يكن  العمر    ولم  من  يبلغ  متجّول  بائع  ت�حّيتھ    عاما،  26وهو  فعل  �سّبب  والذي 

�� اندالع ثورة، انتحاره مجّرد �عب�� عن محنتھ املأساوّ�ة،.  فر�دا من نوعھ  بالنفس  ب  ولم يكن  رهن  ولكّنھ 

يا  محّمد البوعز�زي    قد �ان. و وغ��ه من الشباب �� العالم العر�ّي   أيضا ع�� الشباب التو��ىيّ 
ّ
ا  تجل مأساو��

ع�� الرغم من مستواهم    للشباب املهّمش�ن واملغ��ب�ن والعاطل�ن عن العمل أو الذين �عملون �ش�ل هام�ىيّ 
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ا.  ومهارا��م  التعلي�يّ  املناطق   �� االحتجاجات  اندلعت  باسم  وقد  �عرف  فيما  ا�جنوب   �� حزام  "�حرومة 

��ا   يناير انتشرت االحتجاجات �� ضوا�� تو�س،/ و�حلول األسبوع الثا�ي من شهر جانفي".  التعدين
ّ

وقد غذ

التواصل االجتما��ّ  التعبئة    شب�ات  ال�ي استخدمها املتظاهرون الشباب لتنظيم  الفا�سبوك وتو���  مثل 

 . ا من أجل الن�ول للتظاهر �� العاصمة تو�سا�جماه��ّية للمواطن�ن وتنسيقه

لنظامھ ا�حقيقّية  الطبيعة  عن  ع��  بن  فعل  رّد  كشف  املتطّور  الزائف  املظهر  من  الرغم  فقد  .  وع�� 

املتظاهر�ن بما ��    القّوة الوحشّية ضّد   استخدمت قوات األمن و�� جزء ال يتجّزأ من حكم الرئيس القم�ّ�،

جانفي �انت جماعات    /من يناير   12و�حلول  .  املسيل للدموع والذخ��ة ا�حّيةوالغاز    ذلك االعتداء ا�جسدّي 

دت أك�� من حالة وفاة
ّ

  كيف يمكنك أن. " 1ـ �ان ذلك نتيجة للمناوشات مع الشرطة  حقوق اإل�سان قد أك

 .2"اآلن أنت قاتل . إذا قمت بذلك فلن ت�ون هناك عودة. "سأل أحد أ�حاب األعمال" تحّرر شعبك 

  فقد جلب العام ا�جديد عزًما مغايرا لإلطاحة بالرئيس املستبّد .  يكن هناك مجال للعودة �� الواقعولم  

بّية والنقابات املهنّية وا�جماعات الهاو�ة األخرى ��   واجتمعت النقابات.  بالبالد
ّ

العّمالّية وا�جموعات الطال

فأقال وز�ر الداخلّية وأعلن    يد عدد القت��،مع تزا  وتراجع بن ع��ّ .  عشرات املدن للتظاهر وتنظيم اإلضرابات

 ��م بالتحقيق �� رّد ا�ح�ومة ع��وال  2012عن تنازالت غ�� مسبوقة و�عّهد �عدم الس�� إ�� انتخابھ �� عام  

 إ�� تفاقم ا�حشود الغاضبة ال�ي اعتقدت    ولكّن .  3املتظاهر�ن و�تطبيق مز�د من ا�حّرّ�ات
ّ

تصّرفاتھ لم تؤّد إال

لة و��ّل أّن تأكيدا
ّ
 للبقاء �� منصبھ  تھ �انت مضل

ً
اضطّر إ�� فرض    وعندما فشلت تنازالتھ،.  �ساطة محاولة

ولكن ��  .  سّتة أشهرجراء انتخابات �شريعّية �� غضون  حالة الطوارئ و�قالة ح�ومتھ بأكملها والتعّهد بإ

ب  عاًما قام بنشر ا�جيش  23ضر�ة أخ��ة ذاتّية من حكمھ لنظامھ الذي دام   للقتلإطالق  آمرا  و��  .  النار 

عندما �ان قائدا لألر�ان ورفض توجيھ    حصل مع ا�جن�ال رشيد عمار  ا�خطوة ال�ي أعادت إ�� األذهان ما

جانفي �عد أن أصبح غ�� قادر ع�� احتواء  / يناير    14واضطّر بن ع�ّ� ��  .  قّواتھ لتقتيل املواطن�ن �� الشوارع

االنتفاضة إ�� االستقرار �� ��اية املطاف �� جّدة باململكة العر�ّية  االحتجاجات واستخدام ا�جيش ل�حق  

 . 4السعودّية للعيش �� املنفى

 أّن ا�ح�ومة مع قّوا��ا العسكرّ�ة والشرطة واألمن والب��وقراطّية ا�ختلفة   ورغم أّن بن ع�ّ� قد رحل،
ّ

إال

لقد سقط  "  قائال   ال��ضة  املعارضة اإلسالمّي فقد أعلن راشد الغّنو�ىي زعيم حزب  .  ال تزال قائمة  والفساد

لم  الدكتاتور  الدكتاتورّ�ة   ولكن  حزب.  5"�سقط  ا�حظورة   الغّنو�ىي  �ان  العديدة  ا�جموعات  من  واحدا 
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ٔ
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ٔ
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�� ذلك الوقت فقد أخرس النظام    Nathan Brown)(ومثلما الحظ ناثان براون  .  واملقموعة �� عهد بن ع��ّ 

 .1"د �عرف من هو �� القائمةال أح" ولكن " الساسة  التو��ىيّ 

إ�� إنجل��ا وفر�سا قبل أك�� من    الذين �انوا قد �جؤوا  و�ينما غاب راشد الغّنو�ىي وغ��ه من قادة ال��ضة،

الزمن، من  االنتفاضة،  عقدين  بناء    خالل  إعادة   �� للمشاركة  �سرعة  عادوا  ا�جديدة"فقد  �عد  "  تو�س 

ع��ّ  ب�ن  من  .  اإلطاحة  الرغم  شائبة  ع��  �شو��ا  ال  سياسّية  مؤّهالت  جلبوا  فإّ��م  تو�س  عن  غيا��م 

األمامّية    كّنا لسنوات با�خطوط:"  أحد أعضاء حزب ال��ضة  وع�� حّد �عب�� محّمد الهادي أيا�ي،.  ومصداقّية

 .2"لقد واجهنا �ّل أنواع املظالم. ضّد النظام ودفعنا الثمن

املناخ الذي أنتجها بدأ فعال   لكّن . وكبحها إ�� السّتينات لها و�عود جذور ال��ضة �� تو�س وقمع ا�ح�ومة

ا�حركة الوطنّية ا�جاهد األك�� أّول رئيس    وأ�ي  1956قبل عقد من الزمن مع استقالل تو�س من فر�سا عام  

 . لتو�س ا�حبيب بورقيبة

 : الحبیب بورقیبة: "المجاهد األکبر"  -3

تلّق  التنو�ر  عصر  أبناء  من  بورقيبة  ا�حبيب  فر�سا  �ان   �� والقانونّية  السياسّية  العلوم   �� �عليمھ  ى 

بورقيبة حركة استقالل تو�س من فر�سا هادفا إ�� إعادة بناء تو�س باعتبارها    وقد قاد.  3بجامعة السر�ون 

طراز   ع��  حديثة  االستعماردولة  الدستورّي   الفر��ىيّ   قيم  ا�حزب  وحز�ھ  بورقيبة  ن 
ّ

وتمك   ومؤّسساتھ، 

� بورقيبة منصب رئيس    1956و�� أفر�ل  .  كّفل بردم هذه الهّوة الظاهرّ�ة املستمّرةمن الت ND)(  ا�جديد
ّ
تو�

أصبحت تو�س جمهورّ�ة    1957جو�لية  / و�� يوليو    .الوزراء ووز�ر ا�خارجّية ووز�ر ا�خارجّية ووز�ر الدفاع

ة وا�حبيب بورقيبة أّوَل رئيس لها
ّ
 .4مستقل

ھ �خص يمكنھ إعادة �شكيل البالد وت�حيح اإلسالمقّدم الرئيس ا�جديد نفسھ إ��  
ّ
: مواطنيھ ع�� أن

بخاّصّيتھ" الدين  إ��  العودة  هو  اهتمامنا  أداة  .  5"الديناميكّية  إّن  بوصفھ  الدين  بورقيبة  استخدم  لقد 

وع�� الرغم من سعيھ إ�� إ�شاء دولة  .  للتعبئة السياسّية الشعبّية خالل ف��ة الكفاح من أجل االستقالل

بورقيبة قد �ان استخدم �� املا�ىي لغة ومفردات دينّية أثناء ف��ة االستقالل وحصل    لمانّية متشّددة فإّن ع

�ن الفر�سّي�ن  املقاتل الكب�� قائد ا�جهاد ضّد (ع�� لقب ا�جاهد األك��  
ّ
خضّم إعادة    ومع ذلك، ��.  6)ا�حتل
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تو�س  بدأ بورقيبة سياسات لتحو�ل    ينات،�شكيل الدولة التو�سّية طوال أواخر ا�خمسينات وأوائل الستّ 

 .1"وعميق نحن مع الغرب  �ش�ل أسا�ىيّ "أتاتورك قد أعلن  وصّرح أّن  إ�� دولة علمانّية ذات توّجھ غر�ّي 

و��   والقضاء ع�� املدارس الدينّية ودمج م�جد الز�تونة،  وقد قام بورقيبة بتوحيد النظام التعلي�ّي،

جامعة تو�س ال�ي    �� جامعة علمانّية حديثة وجديدة،  ر�خ اإلسالم وأك��ها،واحدة من أو�� ا�جامعات �� تا

واسُتعيض عن اللغة العر�ّية بالفر�سّية لغة رسمّية للتعليم حّ�ى  ،2�انت مل��مة بمنا�ج ع�� النمط الغر�ّي 

 .3و�ا�ح�ومة"ال يتّم قطع صلة ا�جيل ا�جديد بالتكنولوجيا والقيم ا�حديثة "

ذلك   عن  بإصالحوفضال  أيضا  اإلسالمّي   قام  األحوال    التقليدّي   القانون  بقانون  والطالق  للزواج 

لعام   القانو�ّي   1956ال�خصّية  الوضع  تحس�ن  إ��  أّدى  �ش�ل م�حوظ،  الذي  تو�س   �� وحقوقها    للمرأة 

و��  .  4اإلجهاضقانونا �شّرع    1965جو�لية    /يوليو  1بيع أدوات تحديد النسل وأصدر ��  وأجاز �عد ذلك  

ھ  
ّ
.  �� املدارس و�� ا�جال العامّ "  خرقة قبيحة "الوقت نفسھ منع النساء من ارتداء ا�حجاب الذي �عتھ بأن

ف�ن مدنّي�ن يذهبون إ�� العمل �� تلك ا�خرقة القبيحة فال عالقة لها بالدين "
ّ
نا إذا رأينا موظ

ّ
و�ان  . 5"حّ�ى أن

ا ا�خمسة  أر�ان اإلسالم  أّن اس��دافھ ألحد  أعلن  ا 
ّ
مل ل�جدل  إثارة  ھ    ألك�� 

ّ
ألن ت��يره  يمكن  صيام رمضان ال 

ل من اإلنتاجّية االقتصادّية للدولة مقارنا عملھ با�جهاد ضّد 
ّ
 .6"الفقر   وهو   ملقاومتھ   لدينا عدّو "العدو    سيقل

الم  و�ينما �ان بورقيبة �ستعمل أحيانا لغة را�خة �� الدين و�تحّدث صراحة عن ��خة جديدة من اإلس 

ھ مص�ح دي�ّي،
ّ
أن إليھ ع��  ينظروا  لم  الدينّية  العقلّية  املواطن�ن ذوي  العديد من  فإّن  بل بوصفھ   حداثّية 

سط��ّ  إيمان  ذا  ا  حرمان  .  علماني� إ��  العلمانية  ا�حداثّية  إصالحاتھ  أّدت  بالعر�ّيةوقد  والعلماء    الناطق�ن 

م�ن واملؤّسسات التعليمّية اإلسالمّية بمن ف�
ّ
ّية أين �انت    �م خّر�جواملتعل

ّ
الز�تونة من دخول ا�جامعات ا�حل

�ي أنت�ي إ�� ما تبّقى  "وكما يروي الغّنو�ىي . الفر�سّية �� اللغة األساسّية
ّ
غادرت إ�� سور�ا للدراسة هناك ألن

 أمل ضئيل �� الوصول إ�� ا�جامعة،.  من مدرسة الز�تونة
ّ

ف    لم يكن لدى خّر��� الز�تونة إال
ّ
والبعض ُوظ

الغّنو�ىي أّوال    سي�ون لتجارب.  7"من قبل اإلدارات العمومّية والبعض اآلخر وجدوا ألنفسهم م�انا �� الشرق 

واألهّم    ولكن خاّصة أثناء دراستھ �� دمشق، لها أثر عميق �� حياتھ وتصّوراتھ عن الغرب،  �� جامعة القاهرة،

اإلسالمّي  وحراكھ  أيديولوجّيتھ  ذلك  قوّ�ة    سيؤول�عدها  سنوات  .  من  معارضة  �حركة  تأسيسھ  إ��  ذلك 

 .التو��ىيّ  للنظام العلما�ّي 
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 : راشد الغّنوشي  -4

د�� قا�س �� جنوب شرق تو�س 1944جوان / يونيو 22ولد راشد الغّنو�ىي �� 
ُ
و�ان والد   ،1�� مقاطعة ت

 متدّيًنا
ً

صال بالعالم    أّما والدتھ فانحدرت من عائلة تجارّ�ة،.  الغّنو�ىي الشيخ محّمد مزارًعا ورجال
ّ
و�ان لها ات

والده  ا�خار��ّ  من  أستاذ .  أك��  إنتاج   �� أثره  العشرة  أطفالها  �عليم  ع��  ل��ك��ها  وناشط    و�ان  وقاض 

 .2إسالمّي 

را عندما �حبھ والده من املدرسة االبتدائية ملساعدتھ �� دعم إخوتھ  
ّ

انقطع الغنو�ىي عن التعليم مبك

وقد اع��ض والده أيضا ع�� نظام التعليم الغر�ّي �� مدرسة الغّنو�ىي باللغة  . الذين �انوا يدرسون �� تو�س

 .لغة املستعمر�ن الذين �عت��هم أعداء اإلسالم  الفر�سية،

املا��ّ  الوضع  إخوتھ،  وتحّسن  تخّرج  �عد  ومن�جها    لألسرة  الز�تونة   �� دراستھ  الغّنو�ىي  فاستأنف 

الغّنو�ىي خالل السنوات.  3التقليدّي  ا �ش�ل خاّص،  ولم يكن  الز�تونة ديني�  �� و�� مرحلة ما    ال�ي قّضاها 

ب املراهق�ن �� ذلك الوقت
ّ

� عن صالتھ اليومّية كما فعل العديد من الطال
ّ

ا ومصدوًما �سبب  .  تخ�
ً
�ان مرتب�

ًزا ع��  .  مفارقة العالم الذي عاش فيھ
ّ

املشا�ل ال�ي لم �عد  "�ان �عليمھ �� الز�تونة تقليدّيا بال هوادة ومرك

 .4"�عنينا وال�ي �انت مفروضة علينا من االستعمار وأصبحت �� الوضع الراهن 

ّية العقيدة بجامعة الز�تونة، 
ّ
ا ب�ن    و�عد تخّرجھ من املدرسة الثانو�ة درس الغّنو�ىي �� �ل

ً
لكّنھ بقي ممّزق

  فغادر الز�تونة ليدرس لف��ة .  ا�جديد الذي �عيش فيھ  �عد فيھ التقليدّية مالئمة وا�جتمع الغر�ّي   عالم لم

 . �� دمشق أين تحّصل ع�� درجة البا�الور�ا �� القاهرة ثّم  وج��ة

فقد تمّ��ت    نقطة تحّول �� حياتھ،)  1968-1964(الف��ة ال�ي قّضاها الغّنو�ىي �� جامعة دمشق  �انت  

العر�ّية والتار�خ�ش�ل كب�� ب ب�ن   فقد واجھ حياة ا�حرم ا�جام��ّ .  دراستھ للسياسة  واالنقسامات املر�رة 

ب ذوي امليول لإلخوان املسلم�ن من  
ّ

ا�حز��ن البعثّي�ن وا�حر�ات القومّية العر�ّية الناصرّ�ة من جهة والطال

مواجهة إسرائيل ��    ��)  ر�ا واألردنوسو   ا�جتمعة ملصرالقّوات  (تأث�� الهز�مة العر�ّية الساحقة  .  جهة أخرى 

وكما �ان منطقّيا بالنسبة إ�� العديد من الشباب    هّز الثقة �� القومّية العر�ّية،  1967حرب األّيام السّتة عام  

إ�� اإلسالم، الغّنو�ىي  تحّول  ا�جامدة    العرب  التقليدّية  املؤّسسات  ى 
ّ
تتخط إ�� رؤ�ة إسالمّية  تحّول  ولكّنھ 

 .5"اإلسالم الذي �ان ع�� قيد ا�حياة")"املتاحف"اس��زأ م��ا باسم  (ثل الز�تونة وعديمة ا�حياة م

تماًما لإلسالم    قل�ي مطم�ّن   و�� ح�ن أّن .  استقّر رأيي �� ��اية املطاف ع�� عدم �ّحة القومّية العر�ّية"

بعھ لم يكن اإلسالم ال�حيح بل ��خة منھ تقليدّية    أدركت أّن 
ّ
لم    فالنموذج التقليدّي   و�دائّية،ما كنت أت

تقليدّية، دينّية  مشاعر  بل  شامال  نظاًما  ل 
ّ
يمث وال  أيديولوجيا  والعادات  يكن  التقاليد  من    ومجموعة 
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ل حضارة أو طر�قة حياة
ّ
�ي لم أكن مسلًما حقيقّيا.  والطقوس ال�ي لم تكن تمث

ّ
ولذلك اضطررت  .  اكتشفت أن

خاذ قرار العودة إ�� اإلسالم
ّ
 .1"إ�� ات

 : میالد حرکة  -5

الدراسة    ل�حصول ع�� درجة املاجست�� من جامعة السور�ون ألّن   1968ارتحل الغّنو�ىي إ�� فر�سا �� عام  

ع��   ا�حصول   �� الفر�سّية سيساعده  من  ن 
ّ

والتمك جّيدة�� فر�سا  تو�س  وظيفة  إ��  �عود  ومثل  .  عندما 

أجنبّية ي�افح من أجل  فسھ منغمًسا �� ثقافة  الغّنو�ىي نالعديد من أبناء جيلھ الذين درسوا با�خارج وجد  

بإيمانھ وهوّ�تھ، تأّسستفقد صادف جمعّية دعوّ�ة إسالمّية غ��    االحتفاظ  باكستان حيث    سياسّية   ��

بحّس  التبليغ    لقد زّوده.  املسلم�ن إ�� نمط حياة أك�� تدّيًنا)  الدعوة(ع�� العامل�ن داع�ن  يتنّقل الّدعاة الرّحالة

سافر الغّنو�ىي �� أنحاء عّدة من فر�سا أين الحظ الظروف  .  والغرض منھ  ّ�ة وا�حراك اإلسالمّي األّمة والهو 

و�� عام  .  اإلسالمحياء وا�حانات إلعادة الناس إ��  املعيشّية الّصعبة ملسل�ي شمال أفر�قيا وعا�شها وزار األ 

 . ع�� مهن بدوام جزئّي أصبح اإلمام امل�افح �� م�جد صغ�� غ�� مخّصص للتبليغ يقتات  1969

�انت  .  ع��ا ملّدة خمسة أعوام  مكث �عيًدا عاد الغّنو�ىي إ�� بيتھ لز�ارة عائلتھ �عد أن    1970و�� سنة  

ط لھ مّما أسفر عن حالة من الر�ود االقتصادي  
ّ
ح من تجر�ة فاشلة �� االقتصاد االش��ا�ي ا�خط

ّ
تو�س ت��ن

الذي أسهم أيًضا �� إحياء    واالقتصادّي   التحّرر السيا�ىيّ   والبطالة واالضطرابات ثم تحّولت ا�ح�ومة إ��

تخ�ىى أن يؤّدي   أسرتھ ال�يالغّنو�ىي من قبل  ومع ذلك قطعت ز�ارة  .  �� تو�س  اإلسالمّي   الهوّ�ة وال��اث العر�ّي 

املهنّية    العل�يّ   انتقاده املواقع  و��ديده  عليھ  القبض  إلقاء  إ��  االش��اكية  االقتصادية  تو�س  لسياسات 

التوا��(شّقائھ  أل  ع��  وأستاذ  بالرجوعمّما  )  قاض  سريًعا  أقنعھ  باريس  بتو�س  .  إ��  فھ 
ّ
توق أثناء  والتقى 

العاصمة �عض املنتم�ن إ�� جماعة التبليغ الذين عرضوا عليھ الدعوة �� امل�جد ولقاء الشيخ عبد الفتاح  

ن ما أصبحت قّوة رئيسّية �� �ّجع حركة إسالمّية صغ��ة شعبّية سرعا  محام وناشط إسالمّي   ومورو وه

وتحّصل الغّنو�ىي ع�� منصب تدريس �� اختصاص الفلسفة �� الثانوّ�ة، .  طفرة إسالمّية �� تو�س العلمانّية

زت �� البداية ع�� القضايا  
ّ

ّية وانضّم إ�� حركة عبد الفتاح مورو ال�ي رك
ّ
وعاد إ�� الوعظ �� املساجد ا�حل

 م 
ً
ا من  .  ن الرسائل السياسّية الصر�حةاالجتماعّية والثقافّية بدال  إسالمي�

ً
لقد أوجدت هذه ا�حركة بديال

ز عملنا ع�� تطو�ر الضم�� األيديولو��ّ : "الثقافة الغر�ّية
ّ

الذي �ان يت�ّون من نقد املفاهيم الغر�ّية    لقد ترك

 .2"ال�ي ��يمن ع�� روح الشباب 

ب الطبقة العاملة  وهو املدّرس والقائد    استقطب الغّنو�ىي،
ّ

املعروف، العديد من الشباب والفقراء وطال

إ�� قطاعات ا�جتمع األخرى  القرآن  .  باإلضافة  إ�� جمعّية ا�حافظة ع��  مة    ،)QPS(ثّم انضّموا 
ّ
و�� منظ

الذين   أولئك  قبل  من  لإلسالم  واإلخالص  واألخالق  التقوى  ع��  زت 
ّ

رك سياسّية  غ��  واجتماعّية  ثقافّية 
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ٔ
 2021)  ديسمبر   -كانون اال
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أ التو��ىيّ �عتقدون  ا�جتمع  األخال��ّ   ّن  اإلفالس  ع��  املفرط  التعو�ل  �سبب  هوّ�تھ  أضاع  والفساد    قد 

 . 1الغر�ّي 

املظاهرات   ل�حق  ل�جيش  بورقيبة  استخدام  �ان  السبعينات  أواخر  ا�خ��  (و�حلول  انتفاضة  خالل 

العامّ )  1978جانفي   حاد 
ّ
االت مع  بإضراٍب )UGTT(للشغل    التو��ىيّ   ومواجهتھ  ّوج 

ُ
وت من  ،  العديد  ومقتِل   

يد   ع��  بورقيبةالعّمال  القرآن.  نظام  ع��  ا�حافظة  جمعّية  أفراد  الغّنو�ىي   بمن  (QPS)وأصبح  ذلك   ��

كيف يمكننا أن ن�ون ��ذا القدر من التواصل مع ما  : "السياسة حقيقة و�جب التعاطي معها  مقتنع�ن بأّن 

 .2"ر �� ا�جتمع نلعب أّي دو �� الواقع داخل مجتمعنا دون أن  �ان يحدث

بما �� ذلك الثورة اإلسالمّية    امل��ايدة لإلسالم �� السياسة املسلمة �� أواخر السبعينات،  �انت العيانّية

ل تحّدّيا لبورقيبة  1979  �� إيران �� عام
ّ
� مهاّمھ رئيًسا مدى  .  وا�خاوف من تصديرها تمث

ّ
فقد هّدد بأن يتو�

ّص بھ ��    ا�حياة،
ُ

تراجع عن حملتھ ضّد رمضان وتحّول نحو الكتب وا�خطابات والرموز  و .  1970وهو لقٌب خ

مقاالت    وقد �شرت جر�دة األمل، و�� �حيفة ذات طا�ع رس�يّ .  الدينّية بوصفها جزًءا من سردّية ا�ح�ومة

وال�ي ظهرت  "  األصول اإلسالمّية للفكر البورقيب�يّ " افتتاحّية وخصائص ذات طبيعة إسالمّية صر�حة مثل  

ةمع 
ّ

 .3"صورة للرئيس وهو يقوم برحلة حّج إ�� مك

تنظيما  1979و�� سنة   �انت  ال�ي  اإلسالمّية  ا�جماعة  الغنو�ىي  حزً�ا  (  سياسّيا   أّسس  ليست  أّ��ا  رغم 

ا الواحد  ).  سياسي� ا�حزب  نظام  إ��اء  إ��   
ً
داعية الوسطى  والطبقة  الدنيا  الطبقة  مع  الرابطة  وتواصلت 

لإل وتبّ�ى    البورقي�يّ  املشا�ل  رؤ�ة  �عا�ج  واملشاركة  سالم  واألجور  والفقر  العّمال  حقوق  مثل  املعاصرة 

تحّولت ا�جماعة اإلسالمّية إ�� حزب    1981�� عام  السيا�ىيّ بتحر�ر ا�جهاز  وعندما قام بورقيبة  .  السياسّية

جاه اإلسالمّي : سيا�ىيّ 
ّ
 . (MTI)  حركة االت

اإلسالمّي  جاه 
ّ
االت حركة  تكن  السياسيّ   لم  ل�حركة  ا�جموعة  األو��  السنوات   �� �شأت  ال�ي  الوحيدة  ة 

البالد  �� يقوده حسن الغضبان    بل شملت مجموعات أخرى مثل حزب الشورى اإلسالمّي .  الدينّية  الذي 

جاه اإلسالمّية
ّ
التحر�ر اإلسالمّية  التقّدمّي   واالت جاه  .  والطليعة اإلسالمّية وحزب 

ّ
ومع ذلك �انت حركة االت

بالديمقراطّية   � ا�جموعة األبرز،و�)  MTI(  اإلسالمّي  الغّنو�ىي املنفتح  نتيجة الل��ام  فة ع��ا 
ّ
نظاًما  "  مختل

د أّن الديمقراطّية واإلسالم ال يتعارضان و�ان من األفضل أن �عيش �� دولة .  4"ل�حكم قابال للتطبيق
ّ

وأك

الشريعة   تطّبق  دينّية   من دولة 
ً
بدال ا�حّرّ�ات  ا�حّرّ�اتعلمانّية حيث توجد  ف��ا  "وتنعدم  ُيقصد  :  �ان  إذا 

ل��م وقاد��م،   الشعب بحّرّ�ةوهو نظام يختار فيھ    �� الغرب،  ل�حكم السائد  با�حّرّ�ة النموذج الليب��ا��ّ 
ّ
 ممث

 
فكار: اإلسالموّيون والعّمال في تونس والجزائر، ا-  1

ٔ
مات واال

ّ
لكسندر، "الفرص والمنظ

ٔ
ة الدولّية لدراسات الشرق  كريستوفر ا

ّ
لمجل

وسط
ٔ
 .466، ص 2000، 32، العدد اال
 .99، ص مرجع سابق إسبوزيتو وفول، - 2
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ثّمة تناوب ع�� السلطة وكذلك  ��    يجد املسلمون حّرّ�ات وحقوق إ�سان للعموم فعندها لن    وفيھ يوجد 

 .1"حال  وليس من مص�ح��م أن يفعلوا ذلك ع�� أّي  يمقراطّية،دي��م شيًئا ملعارضة الد

اإلسالمّي  جاه 
ّ
االت حركة  قرار  من  الرغم  السيا�ىّي،  ع��  ا�جال   �� مباشر  �ش�ل  ُحرمت    الدخول  فقد 

واستمّر الغّنو�ىي دون هوادة �� بناء حركتھ ع�� أساس التأكيد ع�� الهوّ�ة  .  ا�جموعة من ترخيص للعمل

ان.  ّية العر�ّية �� تو�سوالقيم اإلسالم
ّ
ا�حام�ن    : وقد ُوجدت هذه ا�جاذبّية ب�ن قطاعات مختلفة من الس�

م�ن ورجال األعمال والعّمال النقابّي�ن ومهنيي الطبقة الوسطى واألطّباء
ّ
وقد نجم نجاحها  .  واملصرفّي�ن واملعل

 .ع�� الدين وتجّدد ال�جمات وقمعها، عن تزايد االستياء، ومواجهة و�ورقيبة للمعارضة

جاه اإلسالمّي ي"  وكما خلص الباحث عبد البا�� الهرما�ىيّ 
ّ
مكن للمرء أن يطرح  �� تفس�� منبع حركة االت

ھ نادًرا ما يؤخذ �� االعتبار أو ُ�عطى وزنھ ال�املسبًبا وا�ًحا  
ّ
ھ من ب�ن جميع الدول العر�ّية، .  إ�� درجة أن

ّ
  إن

��اجم   ال�ي  الوحيدة  الدولة   �� بني��ا  تو�س  ك 
ّ

وتفك قصد  عن  اإلسالم  مؤّسسات  ا�حداثّية  النخبة  ف��ا 

جاه  .  2"والثقا��ّ   للنظام االجتما��ّ   التحتّية باسم اإلصالح امل����ّ 
ّ
قام بورقيبة بتضييق ا�خناق ع�� حركة االت

القمع إ��  تحّولت حملة  .  بمن ف��م الغّنو�ىياعتقل العديد من أعضا��ا و�ج��م  و   �عد شهر�ن،  اإلسالمّي 

تو�س  �� ل�حركة اإلسالمّية  الف��ة،.  نقطة تحّول   خالل هذه 
ً
فّعاال الغّنو�ىي  الرغم من �جنھ،  و�قي   ع�� 

ًدا أّن 
ّ

التغي�� سي�ون أك�� نجاًحا إذا    فهو �عتقد أّن .  ثورة عنيفة ع�� الطر�قة اإليرانّية لم تكن �� ا�حّل   مؤك

القّمة إ��  القاعدة  من  غّ�� - جاء  بطيئة  م��ايدة  عملّية  سياسّية  مشاركة  واستخدمت  ا  تدر�جي� ا�جتمع  ت 

 .3وديمقراطّية �� نفس الوقت دولة ذات طا�ع إسالمّي : ومبادئ ديمقراطّية لتحقيق هدف منشود

اإلسالمّي  جاه 
ّ
االت حركة  حيوّ�ة  م   �انت  حاّد  تقابل   �� بورقيبة  عوتنام��ا  ح�ومة  الظروف  :  إخفاقات 

املالّية والفساد مّما أّدى إ�� تصاعد االستياء وأعمال انتفاضة ا�خ�� ال�ي إلدارة  قتصادّية السّيئة وسوء ا اال

األصولية  "حاول بورقيبة مقارنة املعارضة من خالل االّدعاء بأّن اإلسالموّ��ن �عتنقون  .  1984عام    اندلعت ��

اإليرا�ّي "  الرادي�الّية الطراز  ع��  دينّية  بثورة  مرتبط�ن  ذلك  .  و�انوا  ا�حركة  ومع  وصل  محاوالت  ورغم 

قادرة ع�� القضاء ع�� ما وصفھ بورقيبة �ش�ل  ]  لم تكن ا�ح�ومة التو�سّية[  اإلسالمّية بالتطّرف اإلسالمّي 

ھ بقايا تقاليد دينّية عفا  روتي�يّ 
ّ
و�� تلك السنة أطلق سراح الغّنو�ىي من  .  4"ع��ا الزمن   )!(كذا  و�ازدراء بأن

ًتا فقطإطالق سراحھ �ان    لكّن   ال�جن،
ّ
�انت حملة القمع ع�� ا�جماعات اإلسالمّية    وقبل ف��ة طو�لة،.  مؤق

 .تتعاظم لتتحّول إ�� �جوم شامل ضّدهم وضّد �عب��ات الدين �� ا�جال العامّ 

في ا�خدمة املدنّية من الصالة أثناء ساعات العمل وأغلقت املساجد ال�ي �انت قد 
ّ
ومنعت ا�ح�ومة موظ

السابق من    أوجد��ا اليسارّي "أجل إضعاف  ��  �عدم  ".  التطّرف  العاّمة  املؤّسسات  إ��  أوامر  وقد صدرت 

ا�حبس ف��ة  خالل  وظائفهم  فقدوا  الذين  اإلسالموّ��ن  ارتداء  .  1984/ 1981توظيف  من  النساء  ومنعت 

 
 . 114، ص مرجع سابقإسبوزيتو وفول، -  1
 . 591، ص مرجع سابق بولبي،-  2
م حقيقة؟جون إسبوزيتو، -  3

ٔ
سطورة ا

ٔ
كسفورد، التهديد إالسالمّي: ا

ٔ
كسفورد، ا

ٔ
 .167، ص 1999، منشورات جامعة ا

وسطديرك فاندروال، تونس بن علّي الجديدة، -  4
ٔ
فريقيا/الشرق اال

ٔ
 .8، ص 1990-1989، تقارير الفريق الميدانّي: ا
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ا�جيش  �� وُجّندوا  اإلسالمّي�ن  ا�جامعات  ب 
ّ
طال رد 

ُ
وط العمل،  وأماكن  ا�جامعات   �� سائقو  .  ا�حجاب  أّما 

بة �ش�ل أنيق  
ّ

أو �ستمعون إ��    -بامتياز  عالمة اإلسالمّي –سيارات األجرة الذين ُضبطوا وهم ب�حية ُمشذ

 .1األشرطة اإلسالموّ�ة فقد ُحلقت �حاهم وُ�حبت ُرخص سياق��م

وقف الغّنو�ىي مجّدًدا �� أوت  
ُ
�م بالتحر�ض ع�� العنف    1987آب  / أ وُحوكم أمام محكمة أمن الدولة وا�ُّ

جاه اإلسالمّي .  ر ضّد ا�ح�ومةوالتآم
ّ
اإلسالمّي�ن خطأ ��   وغ��ها من و�انت محاولة بورقيبة �� قمع حركة االت

جاه اإلسالمّي .  التقدير ورّد الفعل
ّ
وا�جماعات اإلسالمّي األخرى    فقد أثارت ا�حاكمة �عاطًفا مع حركة االت

وعندما قضت ا�حاكم  .  تضامنت مع نظ����ا التو�سّيةال�ي  )  �� لبنان  بما �� ذلك حركة ا�جهاد اإلسالمّي (

ة أمر بورقيبة غاضًبا��جن الغّنو�ىي مدى ا�حياة مع األ 
ّ
بإعادة محاكمتھ من جديد مّما دّعم    شغال الشاق

��ت املبادرة
ُ
ھ أراد إعدام الغّنو�ىي وق

ّ
�وك �� أن

ّ
ا�جماعات اإلسالمّية مهما �ان ��ديدها ا�خطر    لم تكن.  الش

بورقيبة،  الرئي�ىيّ  ُحكم  ز�ن    ع��  أقال  للرئيس فقد  الداخلّية  الدائرة  استقرار  الب��وقراطّيون  فقد قّوض 

س حمالت    العابدين بن ع��،
ّ
وهو جن�ال سابق وشغل لف��ة طو�لة مضت منصب وز�ر الداخلّية و�ان قد ترأ

جاه اإلسال 
ّ
االت ا�جماعات اإلسالموّ�ة مثل حركة  ا�ح�ومة ع��  �شّ��ا  ال�ي  الوزراء محّمد    مّي،القمع  رئيس 

 عن ذلك قاد بن  .  مزا�� وخلفُھ رشيد صفر
ً
مّدعًيا    �شر�ن الثا�ي انقالًبا غ�� دموّي / نوفم��  7  ��  ع��ّ وفضال

األك�� "  أّن  العمر  "  ا�جاهد  من  و   84البالغ  ا�حياة"عاًما  مدى  واجباتھ  "  الرئيس  ألداء  مؤّهل  وغ��  ِرف 
َ

خ

� مقاليد السلطة رئ. الوطنّية
ّ
 . 2يًسا ثانًيا للبالدفتو�

 : رئاسة بن عليّ  -6

 
ً
ة، وأدمج اللغة الدينّية  .  بدت األشهر األو�� من وصول بن ع�� إ�� املشهد واعدة

ّ
فقد ذهب �� عمرة إ�� مك

ّية العقيدة �� الز�تونة، وأعلن أّن 
ّ
ا  �� خطاباتھ، وأعاد فتح �ل ووافقت حركة  .  صيام رمضان س��اقب رسمي�

جاه اإلسالمّي ع�
ّ
ا ع�� التحّرر السيا�ىيّ   1988�انون األول  / � �غي�� اسمها �� د�سم��  االت   إ�� حزب ال��ضة رد�

ع��ّ  بن  ومطلب  اهر 
ّ
اإلسالم  الظ ما  حزب  يحتكر   

ّ
��اية  .  أال و�حلول  ذلك  أدرك    1988ومع  ما  سرعان 

 .التو�سّيون أّن زعيمهم ا�جديد لم يكن جديًدا ع�� اإلطالق

)  RDC( الديمقراطّي   بالتجّمع الدستورّي  الدستورّي  بورقيبة ا�حزب االش��ا�ّي أعاد بن ع�� �سمية حزب 

ولم يخّفف أيًضا   التو��ىيّ   واالجتما��ّ   لكّن ذلك لم �غّ�� من مركز الهيمنة ل�حزب داخل املشهد السيا�ىيّ 

أفر�ل  / سان  و�� ني.  االنتخابّية وس�� إ�� ��ميش أّية معارضة  من نظام االستبداد الذي سيطر ع�� العملّية

ا( خالل أّول انتخابات رئاسّية متعّددة األحزاب    1989 حادي�
ُ
�� البالد بلغ متوّسط عدد األصوات  )  وليس حزً�ا أ

حيھ  1.7حوا��    الديمقراطّي   ال�ي تحّصل عل��ا التجّمع الدستورّي 
ّ

وع��  .  مليون صوت وانتخب جميع م���

 أ
ّ

�ن املركز الثا�ي ّن الرغم من حقيقة أّ��م لم يمنحوا صفة ا�حزب إال
ّ
ح�ن املستقل

ّ
املدعوم�ن   ذهب إ�� املر�

. %30  أك�� منمن األصوات و�� املناطق ا�حضرّ�ة ع��    %17من    ع�� أك�� من حزب ال��ضة الذي حصل  

 
وسط ل. جونز، بورتريه راشد الغّنوشي،  -1

ٔ
وت -، (جويلية153، تقرير الشرق اال

ٔ
 . 22)، ص 1988ا
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 أخرى مدعوم�ن �عروضهم القوّ�ة بن ع��ّ 
ً
ا    ودعا قادة حزب ال��ضة مرة وا  إ�� االع��اف رسمي�

ّ
بحز��م وحث

ھ  
ّ
أن السياسية،ع��   �� املشاركة  بورقيبة وحرم��م من  ا�ح�ومة مسار  الرغم من دعمهم    إذا واصلت  ع�� 

ھ ما  الوا�ح،  ا�جماه��ّي 
ّ
ا �� صفوفهمبمقدورهم    عاد  فإن

ً
وداخل دائرة  .  1السيطرة ع�� الهوامش األك�� تطّرف

ف الرئيس ع   جادل البعض بأّن   النخبة ا�حيطة ب�ن ع��ّ 
ّ
ن التساهل مع اإلسالموّ��ن الوقت قد حان ألن يتوق

 و��� األبد
ً
ھ.  و�محوهم مّرة واحدة

ّ
ا من�انت وشيكة  ا�حملة السياسّية ال�ي    �سبب  والظاهر أن

ً
العواقب    وخوف

حيث عاش ��  )وآخرون إ�� فر�سا(إ�� لندن    1989أيار  / غادر الغّنو�ىي ومناصرون رئيسّيون تو�س �� ماي  

ق.  سنة  21ملّدة  منفى اختيارّي 
ّ
أصبحت جميع تنازالتنا بال جدوى وال حّ�ى : "الغّنو�ىي �� ذلك الوقت وقد عل

� عن اسم حركتنا ساعدنا
ّ

ولم يكن من املفيد أن �عتمد ع�� أنفسنا بان��اج املرونة واالعتدال لتجّنب  .  التخ�

 ألغراض التنمية و 
ّ

مواجهة  العودة إ�� املواجهة وأن نحافظ ع�� موارد بالدنا بحيث ال يجوز استخدامها إال

 .2"التحّدّيات الهائلة ال�ي تواجھ أّمتنا 

رات ب�ن ح�ومة  
ّ
صاالت ب�ن قيادة ال��ضة وقاعد��ا وفتح الطر�ق لز�ادة التوت

ّ
أحبط خروج الغّنو�ىي االت

ا من أن تؤّدي حرب ا�خليج إ�� تأّزم االستقرار اإلقلي�يّ . و�عض أعضاء ا�حركة بن ع��ّ 
ً
و�عادة توحيد   وخوف

من أعضا��ا �� أواخر    200بحملة �ا�حة ع�� ا�جماعة واعتقل أك�� من    ملنشّقة قام بن ع��ّ حركة ال��ضة ا

األّول  / د�سم�� ف��اير.  19903�انون   �� أشهر  ثالثة  ال��ضة    1991شباط  / و�عد  حزب  السلطات  اّ��مت 

لإلطاحة با�ح�ومة  و�عد ذلك بتدب�� مؤامرة    بالوقوف وراء �جوم متعّمد اس��دف م�اتب ا�حزب ا�حاكم،

ا ي�
ّ
ماي.  �ل  �� أشهر  ثالثة  كب�ُ�ا  / و�عد  مخزًنا  اكتشفت  أّ��ا  ا�جيش  مع  بالتنسيق  األمن  قّوات  زعمت  أيار 

ع��ّ  بن  ضّد  عنيف  ط 
ّ
مخط من  كجزء  أخفوها  قد  اإلسالمّيون  �ان  من    لكّن .  لألس�حة  تنّصلت  ال��ضة 

مات حقوق  .  ط ا�جماعة فيھهذا ال�جوم ولم �ستطع ا�ح�ومة إثبات تورّ   مسؤولّي��ا عن
ّ
وقد انتقدت منظ

ة السّرّ�ة
ّ
إ�� األدل ال�ي خّبأ��ا ا�حركة  �� مزاعمھ عن األس�حة  ھ استند 

ّ
النظام ألن لقي  .  اإل�سان 

ُ
أ ومع ذلك 

من   أك��  ع��  وأنصاره  300القبض  ا�حزب  قادة  األ�خاص  .  من  آالف  األمن  قّوات  اعتقلت  ال��اية  و�� 

فقد أّدت ا�حملة ا�ح�ومّية لتشو�ھ  .  �ان ا�حدث فرصة لشّل ا�جموعة أك��  ن ع��ّ و�النسبة إ�� ب  اآلخر�ن،

  1990و�اإلضافة إ�� ذلك ألقت قّوات األمن ب�ن عامي  .  سمعة ال��ضة �� ��اية األمر إ�� انقسام �� قياد��ا

ر    وأصبحت عملّيات تفتيش املنازل ��.  4من النشطاء �� حملة  8000القبض ع�� أك�� من    1992و
ّ

وقت متأخ

ا وتضاعفت قصص االستجواب العنيف � ما ال يقّل عن  .  من الليل والغارات ع�� البيوت أمًرا اعتيادي�
ّ
وتو�

ة إ�� أّن . سبعة من أعضاء ال��ضة �� ا�حجز
ّ
عضًوا   297وحوكم . 5وفا��م �انت نتيجة للتعذيب  و�ش�� األدل

و�اإلضافة إ�� حملة القمع   .عاًما واملؤّ�د  15اوح ب�ن  من قبل محكمة عسكرّ�ة وحكمت عل��م بال�جن ملّدة ت�� 

ا�خاّص بھ والذي استخدم لتخو�ف ال�حافة    جهاز األمن ال�خ�ىيّ   أ�شأ بن ع��ّ   الوحشّية ع�� ال��ضة،
 

لكسندر، -  1
ٔ
 . 58، ص 2010، راوتلدج، نيويورك، تونس: الثبات والتحّول في المغرب الحديثكريستوفر ا

 .69، ص مرجع سابق التميمي،-  2
لكسندر،  - 3

ٔ
 . 60، ص سابق مرجعا

 .60ص  ،نفسه المرجع -  4
 . 70، ص مرجع سابق التميمي، - 5
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وأّي  ا�حتملة  والقضاء  املعارضة  أش�ال  من  ألكسندر  .  1ش�ل  كريستوفر  ذكر   Christopher(وكما 

Alexander" ( ا ضّد جمعت جماعات حقو ًصا �خًما جد�
ّ

ا�ح�ومة  ق اإل�سان خالل العقدين املاضي�ن ُم�خ

وان��اع اع��افات من    عزلة عن العالم ا�خار��ّ   األمد ��  �جموعة واسعة من االن��ا�ات واالعتقاالت طو�لة

وال��ديدات   الهاتف  والتنّصت ع��  واملراقبة  التعذيب  أساليب  متنّوعة من  ضّد  خالل مجموعة   املوّجهة 

أفراد األسرة والفصل عن العمل وتلفيق قصص مشّوهة عن ا�حياة ال�خصّية من أجل �شو�ھ الّسمعة  

أعوان   قبل  من  ا�جسدّية  واالعتداءات  ا�خارج  إ��  السفر  من  للمنع  السفر  جوازات  وُمصادرة  واالب��از 

 .2"األمن

 : الّسلفیة  -7

 أّن االقتصاد قد تحّسن وأّن   ع�� الرغم من حقيقة أّن 
ّ

�ىي عل��ا إال
ُ
عارضة ق

ُ
القبضة االستبدادّية     امل

ساواة االقتصادّي اليوم والفساد وا�عدام املشاركة    �سبة   امل��ايدة و�عاظم
ُ
ان الذين ُ�عانون من عدم امل

ّ
الّس�

ة  أشياء مّ��ت العقد األّول من القرن الواحد والعشر�ن مّما أّدى إ�� الثورة التو�سيّ   السياسّية ا�حقيقّية،

 . التار�خّية

أّن  وتوّجها��ا    ورغم  ومظاهرها  تار�خها  فإّن  حديثة  ظاهرة  هو  التو�سّية  السياسة   �� الّسلفّية  ظهور 

العشر�ن مع وصول اإلصالح املصرّي  القرن  التاسع عشر وأوائل  القرن  أواخر  إ��  �عود   ا�حدا�ّي   املتنّوعة 

إفر�قيا شمال  إ��  عبده  ُمصط�ح.  �حّمد  م  و�أ�ي  ويع�ي  السلفّية  السلف  األقدم "  األسالف"ن  ا�جيل  أو 

  عقدّي / �� أواخر القرن التاسع عشر شرع محّمد عبده وتلميذه رشيد رضا �� حركة إصالح فكرّي .  للمسلم�ن

أّن  دت 
ّ

أك والعقل  وتر�وّي  وأّن / الدين  متوافقان  اإلسالمّي   العلم  تفس��    اإلصالح  إعادة  عملّية  ب 
ّ
يتطل

 . �� ا�حركة �� شمال أفر�قيا وجنوب شرق آسياوانتشر تأث). االج��اد(دي�يّ 

اليوم   السلفّية  ُمصط�ح  أيًضا(ويش��  السعودّية  الوّهابّية  يتضّمن  وأحياًنا  )  الذي  ا�حافظة  إ�� 

�ّمت "إ��
ّ
املعاصر إ��   و�ش�� السلفّية �� الّسياق التو��ىيّ .  و�� حر�ات قد ت�ون غ�� سياسّية أو سياسّية" ال�

وع��  .  وغالًبا �� أق�ىى اليم�ن من حركة ال��ضة.  األفراد وا�حر�ات ال�ي �� بحّق يمينّيةمجموعة واسعة من  

فإّن  التشابھ  أوجھ  �عض  من  الدين   الّرغم  ب�ن  وللعالقة  لإلسالم  وتفس��ا��م  وخطابا��م  معتقدا��م 

ل ا�حركة  داخ  عالوة ع�� ذلك فهناك تباينات.  والسياسة والتكتي�ات غالبا ما ت�ون مختلفة �ش�ل وا�ح

 . السلفّية

تفهم ع�� نحو أفضل ع�� أّ��ا سلفّية  (  السلفّية العلمّية:  هناك نوعان رئيسّيان من السلفّية التو�سّية

  أّ��ا فاسدة   إل��ا ع��و�ن�ع السلفّيون ا�حرفّيون إ�� تجّنب الّسياسة و�نظرون  .  والسلفّية ا�جهادّية)  حرفّية

ا  من ذلك �س��  .أخالقي�
ً

ط هللا �� األرض هذه ال  و�دال
ّ
سلفّية إ�� إقامة خالفة أخالقّية نقّية تتما�ىى مع مخط

ريعة
ّ

��   وُ�نظُر إ�� الّديمقراطّية ع�� أّ��ا تجديف مفروض من ا�حكم البشرّي .  و�عمل ع�� أساس فرض الش

 
لكسندر، -  1

ٔ
 .64ص  سابق،مرجع ا

 الصفحة نفسها. ، نفسهالمرجع  -  2



 د. محمد سويلمي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجمهورّية  الثورة ٕالىتونس من  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)561( 

ا  .  1مقابل الّسيادة أو ا�حكم اإلل�يّ  ل �عض الّسلفّي�ن ا�حْرفّي�ن مساًرا سياسي�
ّ
بمن ف��م محمد  (و�� ح�ن ش�

أّما ا�جهادّيون الّسلفّيون  .  فإّن �عض الفروع تميل إ�� أن ت�ون صغ��ة وغ�� فّعالة)  خو�ھ زعيم ج��ة اإلصالح

مقار���م �� �غي�� ديناميكّيات ا�ح�ومة تختلف عن    �� تو�س فغالبا ما يرفضون املشاركة الّسياسّية ولكّن 

ا�حْرفي�ن  ا�حرفّي�ن، ُيصّورون  أّ��م خارج غ�� ذي صلة  فا�جهادّيون  أّن   ع��  ويعتقدون  ر�ق    أو عالقة 
ّ
الط

اإلل�يّ  وا�حكم  اإلرادة  لتحقيق  عند    الوحيدة  العنيفة  واملواجهة  واملقصود  املباشر  التحّدي   �� تكمن 

 .2االقتضاء

معوا أوصمت لسنوات عديدة، فقد    الّسلفّيون ��وظّل  
ُ
ج��وا ع�� الهرب    ق

ُ
ردوا إ�� ظالم السّرّ�ة أو أ

ُ
ط

ظهورهم خالل العقد األّول من القرن ا�حا�� ��   فإّ��م ع�� الّرغم من ذلك بدأ  واألهّم من هذا.  إ�� ا�خارج

ألك��ونّي�ن، .  تو�س أصولّي�ن   
ً
دعاة وجدوا  أين  اإلن��نت  ع��  البحث   �� التو�سّيون  باب 

ّ
الش �عض  وشرع 

شاط الّسلفي، واعتنقوا صنًف وانضّموا إ�� جي
ّ
ّية للن

ّ
شاط ال ضّد قوى وب محل

ّ
الكفر �� الغرب    ا عنيًفا من الن

 . فقط بل ضّد ح�وما��م ا�خاّصة أيًضا

معت فإّن بروز الّسلفّية حّ�ى ولو �ان محدوًدا فقد  "  الّ��ضة "وألّن  
ُ
وغ��ها من ا�جماعات اإلسالموّ�ة قد ق

ھ
ّ
 ألن

ً
 بارزة

ً
ھ �ان عالمة

ّ
لت  .  إ�� مستوى أك��"  الّ��ديد اإلسالموّي "بتقديم رواية    سمح ل�ن ع��ّ   أثبت أن

ّ
وقد مث

ال�ي قاد��ا الواليات املّتحدة األمر�كّية وما  "ا�حرب العاملّية ع�� اإلرهاب "�جمات ا�حادي عشر من سبتم�� و

ا ملنطق بن ع��ّ  ا  وقد � .  الشر��ّ   أعق��ا من أعمال إرهابّية �� أورو�ا مصدًرا إضافي� انت هذه األحداث سنًدا قو��

 بتقو�ة جهازه القم��ّ   للواليات املّتحدة األمر�كّية �� سع��ا إ�� اجتثاث املتطّرف�ن املسلم�ن وسمحت ل�ن ع��ّ 

�ّ�ر  وت��ير ان��ا�ات ا�حّرّ�ات املدنّية ال�ي شملت الّتعذيب والتنّصت ع�� امل�املات الهاتفّية و 
ُ
الّ�جن غ�� امل

 واملداهمات  
ّ
�هيب الل

ّ
��    �جوًما عنيًفا ع�� كنيس ��ودّي   2002وقد نّفذ إرهابّيو القاعدة �� أفر�ل  .  يلّية وال�

قاتلو ا �� أفغا�ستان والبوسنة    التو�سّي�ن الذين" إ�� أّن  )  Stephano torelli(  ويش�� ستيفانو تور���.  جر�ة

  ا�خارج لتعز�ز وجودهم �� تو�س،  صال��م بجهادّيي قد ر�طوا    2000والشيشان والعراق منذ منتصف عام  

باب �� ممارسة الّسلفّية ملقاومة نظام بن ع��ّ 
ّ

 .3"العلما�ّي  فقد بدأ الش
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ٔ
 2021)  ديسمبر   -كانون اال
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االقتصادّي  الّتقّدم  من  الّرغم  الّدخل   ع��   �� والّتفاوت  باب 
ّ

الش ب�ن  املرتفعة  البطالة  فإّن  تو�س   ��

ا من خيبة األمل واليأسوالفساد وا�عدام املساواة ب�ن ا�جهات تخلق مز  لب  .  �ًجا ضار�
ّ
وقد أّدى انخفاض الط

و�ذلك انخفضت الّصادرات بحلول عام    �� السوق األورو�ّية ع�� املنتجات التو�سّية إ�� تفاقم هذا األمر،

 . أيضا وتراجع القطاع الّصنا�� 2008

 أّ��ا لم تفعل سوى القليل   2010�� عام  حزمة إصالحّية  نفذت  وع�� الّرغم من أّن ا�ح�ومة الّتو�سّية  
ّ

إال

األساسّية، والعملّية  االقتصادّية  املشكالت  �خّر���    ملعا�جة  عمل  فرص  تخلق  لم  املثال  سبيل  ع��  ف�ي 

و�� الواليات  (�انوا دون عمل نتيجة لالضطرابات االقتصادّية �� أورو�ا    %20فنحو    ا�جامعات الّتو�سّية،

باب  )  املّتحدة
ّ

ا  الّتو��ىيّ ولم �ستطع الش  جد�
ً
و�ان هناك عدم  .  العمل �� الّداخل ولم تكن آفاق العمل واعدة

رة �� الّسوق   تطابق وا�ح ب�ن درجة الّتخّصص والشهادة ا�جامعّية،
ّ
.  والوظائف الفعلّية ال�ي �انت متوف

  القانون،   ة أو اإلدار ب�ن ا�خّر�ج�ن الذين يحملون درجة املاجست�� �� االقتصاد أو    %47البطالة  وهكذا بلغت  

 .1من خّر��� الهندسة  %24وحوا��  �حام�� درجة املاجست�� �� العلوم االجتماعّية، %43وأك�� من 

أيًضا إ�� �عميق الفجوة القائمة ب�ن املدن واملناطق الّر�فّية    2010وقد أّدت اإلصالحات االقتصادّية لعام  

االقتصادّية املساواة  عدم  ال .  ��  من  العديد  هذا  ا�حضرّ�ة  وأقنع  األحياء   �� وط��م  أبناء  رأوا  الذين  ّناس 

الذين يتواجدون    أّن   يفعلون ما يحلو لهم، ان املدينة و��مل أولئك 
ّ
ز ع�� س�

ّ
رك

ُ
ا�ح�ومة �انت معزولة وت

 .2وال ح�ومتھ ع�� و�� بدرجة وجود هذا الّ�خط وا�خراب ولم يكن بن ع��ّ .  خارج املدن الك��ى 

 � املساواة  عدم  تفاقم  ع��ّ وقد  بن  عائلة  فساد  سفارة    إذ.  سبب  من  سّرّ�ة  برقّية  و�كيليكس  أصدرت 

بما �� ذلك نمط ا�حياة الباذخ واألعمال املش�وك    الواليات املّتحدة �� تو�س كشفت عن فساد عائلة بن ع��ّ 

طرة  سنة ومن أبا  28ابن  عالقة بصهرها محّمد �خر املاطري، وهو    ف��ا للّسيدة األو�� لي�� الطرابل�ىي ��

يوليو  .  املال  �� مؤّرخة  برقّية  األمر��ّي   2009جو�لية  / و��  السف��  غودك    قال  )  Robert Godec(رو�رت 

  البذخ الذي �عيش فيھ املاطري وزوجتھ وسلوكهما يوّ�حان ملاذا هما وغ��هما من أفراد عائلة بن ع��ّ "إّن 

التو�سّي�ن ف��م ومكروهون من قبل �عض  أّن  وقد  .  3"غ�� مرغوب  العاملّية  املالّية  الن�اهة  قّدرت مؤّسسة 

مت مع مرور الوقت لتصل إ�� حوا�� مليار دوالر أمر��ّي 
ّ

مع العلم أّن  .  4�� الّسنة  ت�اليف الفساد قد ت�خ

ر من أّن تو�س �عا�ي مش�لة حقيقّية وأّن بن ع��ّ   الّسف�� األمر��ّي 
ّ

  رفض االستماع إ�� الّنصيحة وأّن   حذ

�اوى "
ّ

 .5"آخذة �� االرتفاع جوقة الش

 وميالد ا�جمهور�ة الثانية؟  سقوط بن ع��ّ 
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وارع وهاجموا    عندما أدرك بن ع��ّ 
ّ

أّن املتظاهر�ن أرادوا إ��اء نظامھ توّزع مئات من رجال األمن �� الش

املتظاهر�ن الّدولة،.  بوحشّية  أمن  املطاطّي   وا�خابرات،  و�انت قّوات  الّرصاص  املا�ىي   ��   قد استخدمت 

هذه املّرة �جأ إ�� القّوة    بن ع��ّ   لكّن .  لغاز املسيل للّدموع والهراوات وحّ�ى خراطيم املياه لقمع املعارضةوا

األّول   24ففي  .  املميتة ا/ �انون  أسطح  من  حّية  ذخائر  األمن  قّوات  أطلقت  ع��  د�سم��  ا�جاورة  ملبا�ي 

تل ما ال يقّل  /و�حلول ��اية �انون الثا�ي..  1أسفر عن مقتل �خص�ن  بوزّ�ان مّمامن�ل  ��  املتظاهر�ن  
ُ
جانفي ق

 .2جر�ح 700�خص وأك�� من  300عن 

صال و�عبئة فّعالة
ّ
  وتو��� والهواتف فقد �ان الفا�سبوك  .  وقد أثبتت الوسائط االجتماعّية أّ��ا وسيلة ات

الذين   ألولئك  حاسًما  الّتواصل  أش�ال  من  وغ��ها  ا�ح�ومةا�خلوّ�ة  ضّد  االحتجاجات  مون 
ّ
ووفًقا  .  ُينظ

فإّن   الّدراسات      %91إلحدى 
ً
مّرة وزاروها  ع�� فيسبوك  بصفحة  احتفظوا  تو�س   �� ا�جامعات  ب 

ّ
طال من 

اليوم،   �� األقّل  ع��  املتوّسط  105وقّضوا    واحدة   �� املظاهرات  .  3دقيقة  حول  املعلومات  انتشرت  لقد 

ش
ُ
موقع اليوتيوب    و�جا��ة هذا الوضع حظر بن ع��ّ .  رت ل��اها العالم�سرعة وأعمال ا�ح�ومة ُ�ّجلت و�

اليومّية رة 
ّ

األخرى   ومواقع  Motion Dailyواملذك االجتماعّية  الّرئي�ىيّ .  الوسائط  األمن  ضابط  د 
ّ

��   وأك

فا�سبوك  أّن ا�ح�ومة الّتو�سية حاولت اخ��اق    2010�� د�سم��  )  (Joe Sollivanفا�سبوك جو سوليفان  

فت عن ذلك
ّ
شطاء يتفّوقون ع�� برنامج ا�ح�ومة  .  وسرقة �لمات مرور املستخدم�ن لكّ��ا توق

ّ
وعندما �ان الن

يناير   �� وأعلنت  ا�ح�ومة  تراجعت  للّرقابة  قات  2011جانفي  / الّصارم 
ّ
الّتدف رفعت  قد  ھ 

ّ
التنازل    �ان.  4أن

ًرا
ّ

متأخ اإلصالحات  من  املز�د  بإجراء  يوم مسا و��  .  والوعود  لثالث  / يناير   14  ء  تو�س  زعيم   �
ّ

تخ� جانفي 

 عن املواجهة وُدفعت البالد إ�� طر�ق نحو جمهورّ�ة ثانية
ً
 . وعشر�ن سنة

 : أین کان اإلسالموّیون؟  -9

�� األّيام األو�� من االحتجاجات ملاذا كما كتب أوليفيھ روا   �� نيو�ورك  )  Olivier Roy(�ساءل كث��ون 

كما نوقش سابقا �� هذا العمل هو    و�ان الّسبب الّرئي�ىيّ .  5"عن هذا املوضوع  ال يوجد �ىيء إسالمّي " تايمز  

استبعاد ال��ضة من املشاركة �� سياسة األحزاب و�جبارها ع�� الّتخّفي بينما �ان العديد من القادة األك��  

ا ��  
ً
الثورة لم تكن �� املقام األّول  بما أّن    باإلضافة إ�� ذلك،.  الغّنو�ىي �� املنفى با�خارج  ا�حركة مثل�شاط

أك��   مهتّم�ن  و�انوا  االنتقالية  املرحلة   �� اإلسالم  دور  �شأن  قلًقا  أقّل  �انوا  الّتو�سّي�ن  فإّن  اإلسالم  عن 

من التو�سّي�ن   1201  أظهرت استطالعات لـ .  با�ح�ومة ا�جديدة ومؤّسسا��ا الّسياسية و�رساء الّديمقراطية

ّية    من عام من انتخابات ما �عد الثورة أّن   ما يقربأي �عد    2012تو�ر ونوفم��  من املصرّ��ن �� أك  4080و
ّ
أقل

 
ة الديمقراطّيةبتر شريدير وحّمادي الرديسي، سقوط بن علّي،  - 1

ّ
د ، الممجل

ّ
 . 10، ص 2011، 3، العدد  22جل

 . 11، ص نفسهالمرجع  -  2
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ٔ
وليفييه روي، ا

ٔ
 . 2011جانفي،  28، نيويورك تايمزا
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ا  �عتقدون   -�� مصر    %  28�� تو�س و  %26  -من الّس�ان   و�� تو�س .  1أّن اإلسالم يجب أن يلعب دوًرا ح�ومي�

يرغبون �� عالقة وثيقة    2011فقط من الّتو�سّي�ن الذين صّوتوا لصا�ح الّ��ضة �� عام    %27تحديًدا �ان  

و والّسياسة  الّدين  قائمة    %32ب�ن  رأس  ع��  االقتصادّي  الّنمّو  يضعون  االستطالع  شملهم  الذين  من 

 .2أولوّ�ا��م

 أخرى ��  ولم يحل غياب اإلسالمّي�ن األّو�� وقلق الّتو�سّي�ن ع�� املسائل غ�� الّدين
ً
ّية دون ظهورهم مّرة

االنتخابات  �� الّسؤاالن.  الّسياسة وتحقيق نصر مذهل  �ساؤالت عديدة م��ا هذان  "أثار هذا  أظهر  :  ملاذا 

ا �� االنتخابات؟ وكيف يمكن �جموعة انفصلت عن قّوة الثورة أن تكت�ح املشهد ��   حزب الّ��ضة أداًء قو��

ا �� أروقة الّسلطة �� العاصمةلق".  الّساعة ا�حادية عشرة وتكسب؟
ً
.  د تركت اإلطاحة ب�ن ع�ّ� ألّول مّرة فراغ

نظام مك�ن الستبدالھ يكن هناك  ولم  اختفى  قد  الّرئيس  �ان  البالد  حكم  عاًما من  ثالثة وعشر�ن  . و�عد 

م بالدهم  ، فإّن أولئك الذين أسقطوا زعي)و�حاولون ( �� البقاء  "  ا�حرس القديم"و�ينما يأمل العديد من بقايا  

 . املتوّرط لن �سمحوا لهم بالبقاء �� السلطة

ا ا فهو لم يكن ُمغّيًبا سياسي� وعندما عاد الغّنو�ىي إ�� وطنھ تو�س .  ثانًيا، رغم أّن حزب الّ��ضة �ان منفي�

جانفي قادة    2011يناير  / ��  ولها  قمعها  من  الرغم  ع��  جّيًدا  تنظيًما  مة 
ّ
منظ ا�حركة  جماه��ّيون  �انت 

واألهّم من ذلك �ان لها تار�خ طو�ل بوصفها معارضة رئيسّية لبورقيبة و�ن ع�ّ� ولها  .  وخصوًصا الغّنو�ىي

عبّية
ّ

رعّية الش
ّ

ال�ي منح��ا الش �� ظّل غياب أحزاب سياسّية قوّ�ة  .  ندوب املعركة  ال��ضة  نت حركة 
ّ

وتمك

ا وظهور العديد من األحزاب ا�جديدة والّضعيفة   .من الصعود فوًرا إ�� الّسلطة�سبي�

وأخ�ً�ا فإّن سنوات الغّنو�ىي �� املنفى زّودتھ بالفضاء املناسب لرؤ�ة فكره و�عادة صقلھ من أجل تحس�ن 

وجھ   ع��  وتو�س  العر�ّي  العالم   �� املتنّوعة  ا�حتملة  بتطبيقا��ا  والدراية  والديمقراطّية  للعلمانّية  فهمھ 

جاه بحّس  0112ا�خصوص والعودة إ�� الوطن �� 
ّ
 .االت

مالي�ن من    4و�ّجل ما يقارب  .  املز�د من الّناخب�ن �� جميع أنحاء البالد)  ISIE( �ّجلت هيئة االنتخابات  

ُيقّدُر ب   جر�ت ��  .  20113أوت  / مليون ناخب مؤّهل بحلول ��اية أغسطس   7.5أصل ما 
ُ
  أكتو�ر من  23وأ

، و�� أيًضا االنتخابات األو��  1956ها ع�� االستقالل عام  ذلك العام أّول انتخابات حّرة �� البالد منذ حصول 

أّما املسؤولون ا�ح�ومّيون الّسابقون ل�ن ع�ّ� الذين �شعرون بالقلق من أّن حزب ال�ّ�ضة  . �� العالم العر�ّي 

لوا عّدة أحزاب بما ف��ا الوطن وحزب العدالة وا�حّرّ�ة واملبادرة
ّ
غّنو�ىي  ورّد راشد ال.  سيفوز باالنتخابات فش�

من خالل أحزاب جديدة وخلف ال�واليس من  ...�س�� إ�� الّتحايل ع�� الثورة"بأّن قوى الّنظام القديم �انت  

وأو�ح الغّنو�ىي من خالل ا�حملة االنتخابّية أّن حزب  .  4"خالل املناورة ��خصّيات قوّ�ة من عهد بن ع��ّ 
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ّ
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ّ
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ريعة
ّ

نحن ال نؤمن بالّتيوقراطّية ال�ي تفرض نمط "غّنو�ىي  وأعلنت ابنتھ سمّية ال.  الّ��ضة ال ينوي تطبيق الش

ما ا 
ً
ُرق

ُ
ط أو  أف�ارا  أو  هذا   حياة  خاذ 

ّ
ات  �� تو��ىّي  ورجل  امرأة  �ّل  بحّق  نؤمن  نحن  بل  الّناس،  ع��  للعيش 

ا من العلمانّي�ن الفاسدين"و�نظر الكث��ون إ�� ال��ضة ع�� أّ��ا  . 1"ا�خيار
ً
 .2"وفّية لقيمها"و"  أك�� صٌدق

منطقة    �� ا  تار�خي� يماثلها  �ىيء  وال  للديمقراطية  انتصاًرا  رات 
ّ

املؤش معظم  حسب  االنتخابات،  �انت 

حوا��    فإّن أغلبّية التو�سّي�ن ـ  %50و�سبة مشاركة تز�د ع��    أحاطت ��ا نتائج محّددة سلًفا و�كراه الّناخب�ن

شري�ّ� ووافق ع��  �ان ا�حزب هو األقوى إ�� ح.  أدلوا بأصوا��م لفائدة الّ��ضة  40%
ّ
ّد �عيد �� ا�جلس الت

وتبدو بيانات االستطالعات ال�ي .  والّتكّتل  (CPR)الّتعاون مع الوصيف�ن وهما املؤتمر من أجل ا�جمهورّ�ة  

فبينما �عتقد الكث��  . أجر�ت �عد االنتخابات األو�� ال�ي جلبت أّول حزب إسالموّي إ�� الّسلطة ملفتة للّنظر

ّن ع�� الّدين أن يوّجھ الّسياسة فإّن معظمهم لم �سعوا إ�� دور �شط للّدين أو األديان ��  من الّتو�سّي�ن أ

روا  "من املستجو��ن ع�� أّن    %78.4فع�� سبيل املثال وافق  .  3ا�حياة العاّمة
ّ
رجال الّدين ال ينب�� لهم أن يؤث

ھ سي�ون من األفضل لو أّن   %30.6�� املواطن�ن كيف ينتخبون ويعتقد  
ّ
تو�س لد��ا املز�د من املسؤول�ن    أن

 عن ذلك وافق  .  4"املناسب�ن �� مناص��م  الدينّ�ن
ً

ع�� أّن الّدين هو أمر خاّص و�جب أن ي�ون    %78.5وفضال

 عن ا�حياة االجتماعّية والّسياسّية
ً

    %94وصّرح  .  منفصال
ً
ورة ستحّقق فرًصا اقتصادّية

ّ
أّ��م �عتقدون أّن الث

وهكذا  .  الّسبب الّرئي�ىّي للثورات هو الّ�خط االقتصادّي   إّن   %63اإل�سان وقال  أفضل وتحّسًنا �� حقوق  

الغّنو�ىي لإلسالم بوصفھ   إ�� رؤ�ة راشد  ُيلمع  الّتأسي�ىّي  انتخابات ا�جلس   �� الّ��ضة منتصرة  فإّن ظهور 

قافة والّسياسة ولكن ليس القائد
ّ
 �� الهوّ�ة التو�سّية والث

ً
غم مع رغبات معظم  و�بدو أّن هذا متنا.   عامال

 .الّتو�سّي�ن

�انون األّول املنصف املرزو�� / انتخب ا�جلس الّتأسي�ىّي الذي �ان ��يمن عليھ حزب الّ��ضة �� د�سم��

حزب   اإل�سان ومؤّسس  حقوق  �� مجال  وناشط  طبيب  للبالد، وهو  ا�جمهورّ�ة"رئيًسا  أجل  "  املؤتمر من 

فھ اع��اضھ ع�� إساءة استخدام الّسلطة من قبل بن ع�ّ� انتقالھ إ�� باريس
ّ
�ان ل�ّل من الغّنو�ىي  .  والذي �ل

بالديمقراطيّ  متبادل  ال��ام  األيديولوجّية ووضعت  واملرزو��  الّتغّ��ات  عاّم  ال�ي تجاوزت �ش�ل  التو�سية  ة 

فقا ع�� ا�حفاظ ع�� نّص املاّدة األو�� من دستور عام . مصا�ح البالد فوق مصا�ح أحزا��ا
ّ
تو�س  "  1957وات

ة وذات سيادة اإلسالم دي��ا 
ّ
شهر  وشهدت ف��ة األ .  5ممتنع�ن عن ذكر الشريعة اإلسالمّية"دولة حّرة مستقل
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واأليديولوجّية الّدينّية  ا�خاوف  تجاوزت  حاّدة  مشا�ل  االنتقالّية  املرحلة  من  األو��  تضّررت  .  السّتة  فقد 

ورة إذ انخفضت اإليرادات بنسبة  
ّ
  %60واالستثمار األجن�ّي املباشر بنسبة    %40الّسياحة �شّدة جّراء الث

�س  إ��  البطالة  الّنمّو االقتصادّي محدوًدا وارتفعت  ا�جاالت    %20بة  و�ان  إ�� خّر��� (�� جميع  بالنسبة 

ومّما زاد األمور �عقيًدا أّن تو�س خسرت أيًضا إيرادا��ا من  ).  %25بلغت �سبة البطالة    2011ا�جامعات ��  

و�ان ع�� ا�ح�ومة  .  فقد �ان املواطنون �حايا العنف األّو�ّ� ألورو�ا وغ��ها من املواقع.  الّتحو�الت املالّية

�ع�ي أّن   تتعامل مع أزمة الالجئ�ن امل��ايدة وا�حرب األهلّية الليبّية ال�ي �انت �ستعر �� ا�جوار مّماأيًضا أن  

ا�حدود  150.000حوا��   امتداد  ع��  مساعدة  إ��  و�حاجة  الّسبل  ��م  عت 
ّ
تقط من  .  مواطن  الّرغم  وع�� 

 .1اختالال��ا عملت ا�ح�ومة االئتالفّية ع�� استقرار تو�س

الّسي ت 
ّ
خاّص وظل بوجھ  والّسلفّيون  العلمانّيون  ��ا 

ّ
�غذ بة 

ّ
متقل الّداخلّية  من  .  اسة  األّول  رف 

ّ
الط  ��

مة ال�ي أصّرت ع�� الفصل ب�ن الّدين والّسياسة ومن جهة أخرى هناك  
ّ
الّ�جال �انت الّنخب العلمانّية املتعل

سلفّية متشّددة للعالم وال�ي  شر�حة م��ايدة من الشباب الذين قاد��م ميوال��م إ�� االستقرار ع�� نظرة  

أحياًنا العنف  �شوب  إ��  نوفم��.  أّدت  أواخر  الثا�ي  / ففي  مع    2011�شر�ن  الّسلفّي�ن  من  مئات  اشتبك 

).  الّنقاب(العلمانّي�ن قرب تو�س �� مواجهة حول الفصل �� قاعات ا�جامعة وارتداء ا�حجاب ال�امل للوجھ 

�ي يرتدين الّنقاب م
ّ

البات الال
ّ
ف ومنعت الط

ّ
ّية اآلداب بمّنو�ة قرب تو�س العاصمة مّما خل

ّ
ن الّدخول إ�� �ل

 من املؤّ�دين الغاضب�ن
ً
ا هاجم الّسلفّيون    برز صدام  2012جوان  / و�� حز�ران  .  موجة

ّ
آخر ب�ن ا�جموعت�ن مل

اإلسالم بإهانة  اّ��موه  عرض  �سبب  تو�س   �� ا  فّني� القر�بة  .  معرًضا  سوسة  مدينة  ففي  هاجمت  و�املثل 

ا للفنون ا�جميلة بالقنابل ا�حارقة ي�
ّ
و�� املنست�� وكذلك �� بن قردان ع��  .  مجموعة من الغوغاء متجًرا محل

والّسلفّي�ن العلمانّي�ن  ب�ن  مناوشات  �شبت  يبّية 
ّ
الل ف��اير.  ا�حدود   �� بلعيد  شكري  مقتل  فيفري    / وأّدى 

العمر    ،2013 من  يبلغ  علما�ّي  ناشط  وناقد    48وهو  والّ��ضةسنة  لإلسالموّ��ن  الّ��ضة  (  قوّي  من  �ّل 

وجاء مقتل بلعيد �� وقت تدهورت  . ، إ�� اندالع اضطرابات سياسّية واسعة الّنطاق واحتجاجات)والّسلفّ�ن

شّنج ب�ن العلمانّي�ن واإلسالموّ��ن إ�� إعاقة  .  فيھ العالقات ب�ن ح�ومة الّ��ضة واملعارضة
ّ
وأّدى إ�� هذا الت

ة رئيس ا�
ّ
�ان أمل  .  ح�ومة حّمادي ا�جبا��، عضو حزب الّ��ضة �ح�ومة غ�� حز�ّية من الّتكنوقراطخط

ل ائتالفا من شأنھ أن يأخذ تو�س نحو االنتخابات
ّ
لكّنھ لم يتشاور  .  ا�جبا�� أن يجلب الهدوء إ�� البالد ويش�

ة ق.  مع حزب ال��ضة أو املعارضة العلمانّية
ّ
�تمتعّهًدا بالّتنّ�� إذا �انت ا�خط

ّ
لت استقالة حّمادي  .  د �ع�

ّ
وش�

 املرزو�� الغّنو�ىي ع�� �عي�ن رئيس جديد   2013فيفري  / ف��اير  19ا�جبا�� ��  
ّ

بات وحث
ّ
خطًرا بمز�د من الّتقل

جاه اإلسالمّي الذي  .  ل�ح�ومة �� أعقاب استقالة ا�جبا��
ّ
وخلفھ ع�� العرّ�ض الّناشط الّسابق �� حركة االت

ب ع�� امتداد 
ّ

كنت أموت عّدة  :" وقال .من قبل بن ع��ّ ) ثالث عشرة م��ا �انت ا�عزالّية( سنة 30ُ�جن وُعذ

 
ن وولف ورافائيل لوفيفر، "تونس: ثورة في خطر"،  - 1

ٓ
فريل  18، الغارديانا

ٔ
، 2012ا

risk/print-revolutionat-ree/2012/apr/18/Tunisiawww.guardian.co.uk/commentisf . 
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لقد جاءت الثورة من أجل الّتقّدم  .  لكّ�ي أذكر االختالف ب�ن تلك الف��ة واآلن.  مّرات �� �جون وزارة الّداخلّية

 . 1"و�قامة عدالة انتقالّية وليس الّس�� إ�� االنتقام

ورغم نداءات املعارضة العلمانّية لتعي�ن تكنوقراطّي�ن غ��  .  � االئتالف مًعاو�افح العرّ�ض ل�حفاظ ع�

سياسّي�ن ملؤّسسات الّدولة ا�حّساسة فإّن ا�ح�ومة ال�ي ظهرت �انت م�ّونة من نفس األحزاب ال�ي �انت  

رات ع�� أّن حزب ال��ضة وا�ح�ومة االئتالفيّ . موجودة قبل اغتيال بلعيد
ّ

ة مازاال  ومع ذلك �انت هناك مؤش

ا �� القبول بأن.  �عمالن �� إطار روح الّتعاون وليس �� نزاع  رئيسي�
ً
سند وزارات مثل    ثّم قّدمت الّ��ضة تنازال

ُ
�

�ن
ّ
ح�ن مستقل

ّ
 . الّداخلية والعدالة إ�� مر�

لكّن  .  للغايةوواجهت ا�ح�ومة االئتالفّية انتقادات حاّدة من أولئك الذين أثاروا بأّن العملّية �انت بطيئة  

ھ ع�� الّرغم من ومضات الّتقّدم فإّن الّصراعات وا�عدام الّتوافقات ظّل �� املؤّسسات  
ّ
ة يمكن أن تنكر أن

ّ
قل

الّتأسي�ىيّ  ا�جلس  سيما  ال  ا�خلص�ن .  الّرا�خة  والعلمانّي�ن  املتطّرف�ن  الّسلفّي�ن  ب�ن  االستقطاب  بقي 

ب ع�� الّتحّدّيات املستقبلّيةموضع مزايدة �� الوضع الّسائد رغم اع��افهم  
ّ
�� مصر  .  بأهّمّية الّتعاون �� الّتغل

بانقالب عسكرّي وُحظرت   ا  املنتخب ديمقراطي� الّرئيس  ُعزل  ثّم  ال��ملان  ُحّل  تناقض حاّد حيث  �ان هناك 

 .2جماعة اإلخوان املسلم�ن وأصبح العنف حدث �ّل يوم

 : انتقال مأزوم  -10

فت �سبب    3201كشف العرّ�ض �� أوائل مارس  
ّ
الّنقاب عن ح�ومة االئتالف ال�ي طال انتظارها وتوق

ومع ذلك وقع الّتوّصل إ�� صفقة �� ال�حظة األخ��ة مّما أتاح  .  األزمة الّسياسّية الّناجمة عن اغتيال بلعيد

جرى االنتخابات
ُ
 . ل�ح�ومة أن تتبلور وأن �شرف ع�� شؤون البالد حّ�ى ��اية العام عندما ت

"  املؤتمر من أجل ا�جمهورّ�ة"من �سار الوسط ا�ح�ومة ا�جديدة كما فعل  "  الّتكّتل "  وقد دعم حزب 

العلما�ّي الذي يقوده الّرئيس التو��ىّي منصف املرزو�� رغم أّن العرّ�ض وحلفاء الّ��ضة �انوا يأملون �� بناء  

أحزاب ُدعيت �� البداية   ائتالف واسع الّنطاق �عكس قطاًعا متنّوًعا أك�� من الّس�ان، فقد ا��حبت ثالثة

 مهّمة �شكيل ح�ومة جديدة للعر�ض وحز�ھ الّ��ضة والّتكتل واملؤتمر من  
ً
إ�� املشاركة �� ا�حادثات تاركة

ا�جمهورّ�ة بيعة  .  أجل 
ّ
الط ع��  الّنقاش   �� السياسّية  األحزاب  من  املز�د  إدماج  ع��  ا�ح�ومة  �جز  د 

ّ
وأك

�� مرحلة ما االنتقال  لعملّية  بن ع��ّ   ا�حّساسة  الوحدة  .  �عد  ل�حفاظ ع��  هاّمة  تنازالت  ال��ضة  وقّدمت 

إ��   العدل  ووزارة  الّداخلّية  وزارة  ذلك   �� بما  الرئيسّية،  الوزارات  عن  الّتنازل  ع��  املوافقة  وم��ا  الوطنّية 

�ن
ّ
ح�ن مستقل

ّ
املز�د    و�انت الّتنازالت عماد حسن الّنية من جانب العرّ�ض الذي �ان يأمل �� تجّنب.  3مر�

 
عمالعلّي العرّيض إسالمّي معتدل يستعّد لرائسة الحكومة التونسّية الجديدة، "-  1

ٔ
،  2013مارس  9،  سجّل اال

news/172/1161320/-http://www.brecorder.com/general 2013مارس  11. شوهد بتاريخ. 
خرون، مرجع سابق. -  2

ٓ
 بنستيد وا

، 2013مارس  8، الجزيرةائـتالف حكومّي جديد"، "تونس تكشف عن  - 3
om/news/africa/2013/03/2013381546957967.htmlhttp://www.aljazeera.c. 

http://www.brecorder.com/general-news/172/1161320/
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ٔ
 2021)  ديسمبر   -كانون اال
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�اع
ّ
حّدد هذا الفعل معياًرا لدول أخرى �� املنطقة حيث فشلت مفاوضات صعبة  .  من عدم االستقرار والن

ا رفض 
ّ
� عن موقفھ مماثلة �� كث�� من األحيان �� الّتوّصل إ�� حّل مل

ّ
 .�ّل طرف الّتخ�

رة    2013�ان ر�يع عام  
ّ
ال�ي أظهرت الّ�خط امل��ايد  ف��ة انتقالّية مضطر�ة تمّ��ت �عدد من األحداث املتوت

املتشّددين ال��ضة والّسلفّي�ن  و��ن  الّ��ضة،  العلمانّية وحركة  املعارضة  ب�ن  القبض ع��  .  والعداوة  وأّدى 

و�� ناشطة �� الّتاسعة عشرة من عمرها عرضت نفسها    )املعروفة أيًضا باسم أمينة تايلر (أمينة الّسبو��  

، و�� جماعة أوكرانية �عمل ع�� إثارة االنتباه إ�� قضايا  )Femen" (فيمن" تجسيًدا لـعار�ة الّصدر بوصفها 

ورة
ّ
ا�جماعات الّسلفّية مثل  .  املرأة، إ�� إطالق حوار وط�ّي و�قلي�ّي حول دور املرأة �� مجتمعات ما �عد الث

ن املنكر، و�� أنصار الشريعة عّقدت األمر أّما الّداعية عادل العل�ي رئيس هيئة األمر باملعروف والن�ي ع

إ��   تايلر من ثمان�ن  جلد 
ُ
ت مات ا�جتمع املد�ّي، فاق��ح أن 

ّ
مة غ�� ح�ومّية من منظ

ّ
جلدة علنّية    100منظ

ھ جادل �شأن املوت رجًما هو العقاب األك�� مالءمة
ّ
 .1�سبب تصّرفا��ا بل حّ�ى إن

ف الّسلفّيون من عّدة مجموعات مختلفة و�درجات متفاوتة من  
ّ
شّددتأل

ّ
وقد تواصلت حركة ال��ضة  .  الت

�� البداية مع الّسلفّي�ن كما فعلت مع مجموعات أخرى �سبب ال��امها بالّتعّددّية السّياسّية ألّ��ا رأت ف��م  

 لالّ��امات الّسلفّية بأّن ا�ح�ومة تتنازل عن الّدين اإلسالمّي والقيم  
ً
حلفاء محتمل�ن وخشية أن ت�ون عرضة

 . اإلسالمّية أيًضا

و�ّجلت ا�ح�ومة �� عامها األّول ثالثة أحزاب سلفّية إضافة إ�� حزب الّتحر�ر مثلما �ّجلت أحزاًبا أخرى  

 عن ا�جمعّيات واملدارس ا�خ��ّية السلفّية
ً
ا �� املناخ ا�جديد . فضال

ً
وازدهرت العناصر الّسلفية األك�� تطّرف

  5000م�جد من أصل    1000(جد من جانب واحد  �حّرّ�ة التعب��، فقد استو�� الّسلفّيون ع�� مئات املسا

تو�س أساًسا  )  ��  ريعة 
ّ

الش ت�ون  بأن  الكث��ون  وطالب  مغادر��ا  إ��  األصلّي�ن  �ن 
ّ
واملصل األئّمة  دفع  مّما 

للثقافة ان��ا�ات  أو  لإلسالم  ��ديدات  اعت��وه  ما  ضّد  متكّررة  احتجاجات  وتنظيم  واملمارسات    للدستور 

ان بما �� ذلك العديد من الشباب الذين انضّموا إ��  السلفّيو  وحشد. اإلسالمية
ّ
ا ساخطة من الّس�

ً
ن أطياف

ظهر األعمال الفّنّية املعاصرة  .  الّتنظيمات األهلّية
ُ
ّر�ت معارض ت

ُ
وهاجموا الفّنان�ن ع�� وجھ ا�خصوص وخ

س أيًضا مقام صو��ّ 
ّ
 . �� أعمال شغب أّدت إ�� مقتل �خص و�صابة أك�� من مائة �خص وُد�

ع ذلك استثمر الّنّقاد الوضع مّ��م�ن بأّن االختالف ضئيل ب�ن الّ��ضة والّسلفّي�ن وأّن الّ��ضة �انت  وم

خط��ة أمنّية  ُمعضلة  ل 
ّ
�ش� أصبح  ملا  حّد  وضع   �� راغبة  غ��  أو  قادرة  انتخابات  .  غ��  وقبل    2014أخ��ا 

الّس  ها 
ّ

افتك ال�ي  املساجد  الستعادة  حاسم  �ش�ل  الّ��ضة  ح�ومة  وهاتحّركت 
ّ
واحتل وزراء  .  لفّيون  وس�� 

ا �� ا�جماعات املتشّددة  
ً
ا�ح�ومة إ�� وصل جماعات مثل أنصار الشريعة بالقاعدة ال�ي �عت�� األك�� تطّرف

 
مينة تيلر: كيف خلقت زعزعة في الفايسبوك؟"،-  1

ٔ
فريل  8، نيويوركر "صور التونسّية النسوّية ا

ٔ
 ،2013ا

 http://www.newyorker.com/online/blogs/elements/2013/04/amina-tyler-topless-photos-tunisia-
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و�سيف هللا بن حس�ن مقاتل القاعدة الّسابق �� أفغا�ستان �شّن حرب ضّد    ،2011ال�ي ظهرت �عد ثورة

 .1خالف اإلسالمح�ومة ال��ضة مّ��ًما إّياها �سياسات ت

و�مئات من   بھ  وزّج  خلع محّمد مر�ىي  الذي  العسكرّي  االنقالب  تو�س عقب   �� ا�حاكم  ا�حزب  أصبح 

�ان  .  زمالئھ من اإلخوان املسلم�ن �� ا�حجز العسكرّي ا�ح�ومة الوحيدة ال�ي يقودها اإلسالمّيون �� املنطقة

�� مصر تأث�� خط��  الكث�� بمن ف��م قادة ا�ح�ومات األجنبّية واألمم املّتح دة يخشون أن ي�ون لألحداث 

تو�س  ف��ا  بما  واستقرارها  األخرى  الّدول  مستقبل  تلك  .  ع��  ��دئة  ع��  ا�ح�ومة  رئيس  العرّ�ض  عمل 

 
ً

راكة واحتمال وجود سينار�و مصر أمر غ�� محتمل �� تو�س ألّن  : "ا�خاوف قائال
ّ

سم ن�جنا باإلجماع والش
ّ
يت

 .2"و�سّي�ن وقدر��م ع�� تقدير إم�انات بالدهم �� ثقة كب��ة �� و�� التّ 

واستنكرت ا�ح�ومة الّتو�سّية االنقالب العسكرّي الذي قاده جيش مصر والعنف الوح�ىّي والقمع �� 

وعندما فتحت  .  مصر ودعا الغّنو�ىي اإلخوان املسلم�ن إ�� البقاء �� شوارع مصر حّ�ى ُيطلق سراح مر�ىي

يوليو اّ��م القّوات االنقالبّية بارت�اب  / جو�لية  08ع�� تجّمع اإلخوان املسلم�ن ��  قّوات األمن املصرّ�ة الّنار  

بـ ر�ّ� وطالب املصرّ��ن 
ّ

رفض االنقالب ودعم  " مذبحة �� حّق املتظاهر�ن الّسلمّي�ن املناصر�ن للّرئيس الش

رعّية املساندة للّديمقراطّية 
ّ

وقد عّ�� املرزو�� الّرئيس العلما�ّي للبالد أيًضا عن استيائھ من  .  3"ا�ج��ة الش

 سلسلة األح
ً

 للديمقراطّية: "داث ال�ي نجمت عن إسقاط مر�ىي قائال
ً
 .4"إّ��ا �انت ضر�ة

 : إثارة القالقل واالضطرابات  -11

�� مواجهة االضطرابات   الّ��ضة  يقودها حزب  ال�ي  ا�ح�ومة  تنازالت قاد��ا، استمّرت  الّرغم من  وع�� 

ط لها وامل
ّ
خط

ُ
يوليو  / جو�لية  25ففي  .  نّفذة �عنايةالّسياسية ال�ي انجّرت عن أعمال العنف واالغتياالت ا�

عبّية اليسارّ�ة"اغتيل زعيم املعارضة العلمانّية محّمد ال��اه�ي، وهو عضو ��  
ّ

ومنتقد الّ��ضة، "  ا�ج��ة الش

تھ مليئة بأر�ع عشرة رصاصة"  أر�انة "خارج من�لھ �� ضاحية  
ّ
�ان القتل متطابًقا تقر�ًبا مع مقتل  .  بتو�س وجث

هر�ا ع�� م�ن دّراجة نارّ�ة فقد أشار تقر�ر   ع�� الّرغم من أّن املهاجمْ�ن. ة أشهر فقطشكري بلعيد قبل ستّ 

تل بنفس الّسالح الذي اسُتخدم �� قتل بلعيد
ُ
وأشارت املعطيات األّولّية  .  لوزارة الّداخلّية إ�� أّن ال��اه�ي ق

تشّدد الّسلفي بو�كر ا�حكيم
ُ
 .5إ�� امل

 
 .http://www، 2013ماي  22، االقتصادّي "سلفيو تونس: قلق متزايد"، -  1

salafsts-s-economist.com/blogs/pomegranate/2013/05/tunisia 
ن يقع هنا"، "رئيس الوزراء اإلسالم - 2

ٔ
خبار الياهوّي التونسّي يقول: إّن سيناريو مصر من غير المحتمل ا

ٔ
 .2013جويلية  2، ا

، 2013جويلية   16، التايم فيفيان والت، "بعد إزاحة مرسي في مصر، اإلسالموّيون في تونس يخشون مصيرا مماثال"،  - 3
-similar-a-fear-islamists-tunisias-ypteg-in-ouster-morsis-http://world.time.com/2013/07/16/after

fate/#ixzz2ZJ881UGE . 
وسط"،  - 4

ٔ
،  2013جويلية   11، يال العالمّيةفي، ديليب هيرو، "االنقالب المصرّي يقسم الشرق اال

east-middle-splits-coup-http://yaleglobal.yale.edu/content/egyptian . 
، 2013جويلية  27، لجزيرةفس البندقّية"، ا "وجوه المعرضة التونسّية ُيغتالون بن - 5

http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/07/201372611531821363.html. 



ول  ( ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثةالسنة الثا  -عاشر  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   -كانون اال
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احت إ��  ال��اه�ي  اغتيال  اّدعت  وأّدى  ال�ي  العلمانّية  املعارضة  جماعات  وأذ�ى  �خمة  شوارع  جاجات 

وعّزز اّدعاءهم �جوٌم ع�� جبل .  �ش�ل مخادع أّن اّ��اما��م لل��ضة باملشاركة ا�حتملة قد وقع الّتحّقق م��ا

حون بنصب كم�ن لثمانية جنود تو�سّي�ن
ّ

��   الشعان�ي �عد أر�عة أّيام من اغتيال ال��اه�ي، فقد قام مس�

جميًعا وقتلوهم  ا�جزائرّ�ة  ا�حدود  من  بالقرب  حراسة  مة.  موقع 
ّ
منظ وا�ش" وأفادت  رايتس  عن  "  هيومن 

خالل هذا العام �انت  : " تكرار حاّد للعنف �� ف��ة ما �عد بن ع�ّ� ال�ي هّددت بتقو�ض ا�حقوق واإلصالحات

و  اإل�سان  حقوق  و�شطاء  والفّنان�ن  املثّقف�ن  ضّد  تتعا��  أو االعتداءات  األفراد        قبل  من  الّ�حفّي�ن 

رطة .  ا�جماعات الذين ظهروا مدفوع�ن بجدول أعمال دي�يّ 
ّ

  و�ينما فّر العديد من الّ�حايا من مراكز الش

فور وقوع االعتداءات أثبتت الشرطة أّ��ا غ�� راغبة أو غ�� قادرة ع�� العثور ع�� املهاجم�ن املزعوم�ن أو 

قاب اإلطاحة بمر�ىي و�دافع من قتل �خصّيات مثل بلعيد وال��اه�ي وسلسلة  �� أع.  1إلقاء القبض عل��م

املعارضة خطابا��ا ومظاهرا��ا فت جماعات 
ّ
البالد كث  �� ا�حضرّ�ة  املراكز  ال�ي هّزت  التفج��ات  ونما  .  من 

لّتو�سّي�ن  العداء ب�ن العلمانيّ�ن املتشّددين وا�ح�ومة ال�ي يقودها حزب ال��ضة �� ظّل اختيار العديد من ا

 .العادّي�ن ا�حياة مع ا�جانب�ن �� مجال عاّم مستقطب �ش�ل م��ايد

الوجود جماعة   إ��  (تمّرد"و�رزت  �� دفع  )  عصيان"  ال�ي ساعدت  مة املصرّ�ة 
ّ
املنظ تو�س ع�� غرار   ��

 إ�� حّل ال��ملان فوًرا �عد اغتيال ال��اه�ي وأصدرت ا�جموعة بياًنا دعا  
ً
االنقالب العسكرّي املصرّي، داعية

ال يمكننا بلوغ م�ان ما ب�لمات فارغة ا�حّل "وأضاف  "احتالل الشوارع حّ�ى سقوط ا�ح�ومة"التو�سّي�ن إ��  

املواطن�نا حماية  مع�ى  �عرف  ال  ال�ي  الّسلطات  ضّد  وارع 
ّ

الش إ��  ا�خروج  هو  آالف  .  2"ألفضل  وتظاهر 

حاد عّما�ّ� �� البالد،  . و�ان مشهًدا مكروًرا.  الّتو�سّي�ن �� الشوارع مطالب�ن ا�ح�ومة باالستقالل
ّ
ودعا أك�� ات

غل  
ّ

طّية تُحّل محّل ح�ومة الّ��ضة مّ��ًما إّياها �عدم إ�� ح�ومة تكنوقرا)  UGTT(االتحاد العاّم الّتو��ىّي للش

�عملها القيام  الّتأسي�ىيّ .  3القدرة ع��  الّسياسّية شرع أعضاء ا�جلس  ا من االضطرابات 
ً
�� �حب  وخوف

أواخر    �� العلمانّية  املعارضة  ورفضت  املؤّسسّية  والقدرة  البالد  استقرار  أساس  وتحطيم  عضوّ�ا��م 

 .ملعا�جة قضايا ا�حكم واألمن" ا�حوار الوط�يّ "إجراءأغسطس اق��اًحا ب / أوت

 : حزب النهضة یستقیل  -12

و�انت  .  حزب حركة ال��ضة من ا�ح�ومة �عد أشهر من ا�جدل الّسيا�ىيّ   ا��حب  2013د�سم��    28��  

الوحدة   وحماية  الّسيا�ىّي  االستقرار  عدم  من  ل�حّد  سو�ة 
ّ
الت ف��ا  اختارت  ال�ي  الثانية  املناسبة   �� هذه 

ال��ملانّية .  نّيةالوط  االنتخابات  البالد نحو  لقيادة  تة 
ّ
انتقالية مؤق إ�� ح�ومة  الّسلطة  ال��ضة  م حزب 

ّ
  وسل

 
، 2013فيفري   6، هيومن رايتس واتش"تونس: ضعف اإلصالح يضعف الحقوق"،  - 1

rights-undermines-pace-reform-slow-http://www.hrw.org/news/2013/02/06/tunisia . 
ن يحذروا السير على نفس طريق مصر"،  -  2

ٔ
،  2013جويلية  26، الغارديانراكال شابي، "على التونسّيين ا

egypt-route-wary-http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/26/tunisia . 
كبر اّتحاد تونسّي يحّث الحكومة التي يقودها إسالمّيون على اإلقالع"،  - 3

ٔ
،   2013جويلية  30، رويترز "ا

protestsidUSBRE96T0MW20130730-tunisia-http://www.reuters.com/article/2013/07/30/us. 
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�� محاولة ملنع أّي هيئة من أن تصبح قوّ�ة  )أّدت ا�ح�ومة ا�جديدة اليم�ن �عد يوم�ن من إقرار الدستور (

، وظّل ا�جلس التأسي�ىّي )ط والتوازناتالضواب:و�التا�� ا�حفاظ ع�� مؤّسسة ناجعة للديمقراطّية (للغاية 

و�� ح�ن . لإلرادة ا�جديدةالذي احتفظت فيھ ال��ضة بأك�� عدد من املقاعد ع�� حالھ، وهو بمثابة ضمانة 

أّ��ا هز�مة اختار ُصّناع القرار �� ال��ضة  )  واملعارضة العلمانّية( رأى �عض أعضاء الّ��ضة   االستقالة ع�� 

املة ل�حكم الّديمقراطّي والوحدة الوطنّية  طر�ًقا أقّل  
ّ

 ل�جدل وهو طر�ق وضع األهداف الّسياسّية الش
ً
إثارة

موحات ال�خصّية أو املركزّ�ة
ّ
حزب  (يوصف  "قال رفيق عبد الّسالم وهو وز�ر ا�خارجّية الّسابق  .  قبل الط

تو�س  )  الّ��ضة ألّن  الّتنازالت  هذه  من  نخجل  ال  نحن  الّتنازالت  حزب  ھ 
ّ
تجر�تنا  بأن ولتأم�ن  إل��ا  بحاجة 

ن تو�س من الوصول إ�� شاطئ األمان
ّ

 . و�ان القرار مثمًرا.. 1"الّديمقراطّية حّ�ى تتمك

 : ثمار الثورة  -13

قام ا�جلس الوط�ّي الّتأسي�ىّي بإعادة هي�لة ا�ح�ومة فقد ُعّ�ن وز�ر الّصناعة مهدي جمعة رئيًسا للوزراء  

ّ��ت عملّية إ��اء الّدستور بنقاش حاّد ومفاوضات مث��ة ل�جدل طوال  وتم.  ورئيًسا �ح�ومة تصر�ف األعمال

، وتّتجھ أك�� األغلبّية ا�حافظة واملعارضة العلمانّية �� أك�� من مناسبة  2013فصل ا�خر�ف وأوائل شتاء  

فاق ع�� قضايا أساسّية مثل حقوق املرأة وُحّرّ�ة التعب�� والّدين
ّ
ذلك عكست  ونتيجة ل. إ�� ال��اجع دون االت

با��ا، فالفصل الّسادس ع�� سبيل املثال حاول  
ّ
عديد الفصول �جاالت مجموعات املصا�ح املتنّوعة وتقل

إطار دي�ّي رأى أّن ا�ح�ومة �� حامي الّدين وجماعة علمانّية    :اس��ضاء قطاع�ن متباين�ن للغاية من ا�جتمع

الّدين من  حامًيا  ا�ح�ومة   �� ترى  املرور.  2قوّ�ة  مقطع    وأنتج  إ��  الّتوافق  عدم  من  ا�حّساس  املسار  ��ذا 

بصعو�ة ضامنة  "  مكتوب  الّدينّية،  عائر 
ّ

الش وممارسة  والّضم��  املعتقد  �حّر�ة  �افلة  للدين  راعية  الّدولة 

سامح و�حماية  .  �حياد املساجد ودور العبادة عن التوظيف ا�حز�ي
ّ
وتل��م الّدولة بنشر قيم االعتدال والت

ومنع   و�الّتصّدي  املقّدسات  والعنف  الكراهية  ع��  والّتحر�ض  الّتكف��  دعوات  بمنع  تل��م  كما  م��ا  الّنيل 

وقد سمحت الّصياغة غ�� الّدقيقة بمجموعة متنّوعة من الّتأو�الت و�مكن استخدامها �سهولة �أداة  .  3"لها

خصّية �� إطار حكم قانو�ّي  لتعز�ز أيديولوجيا
ّ

 .4�عض األطراف ال�

رة من ا�حمل " ا�حّق �� ا�حياة"ال�ي تضمن   22و�اإلضافة إ�� ذلك يمكن استخدام املاّدة 
ّ

�� املراحل املبك

عّرف األسرة ع�� أّ��ا    7ع�� املاّدة  
ُ
الق"  نواة ا�جتمع"ال�ي �

ّ
وع��  .  5فتح محتمل للقيود املستقبلّية ع�� الط

و�عد ثالث سنوات من اإلطاحة باملظاهرات ب�ن   2016�انون الثا�ي  / جانفي  26الّرغم من هذه ا�خاوف ��  
 

 . 2013 سبتمبر 28، نيويورك تايمزكارلوّتا غال، "الحزب اإلسالموّي في تونس يتنّحى"،  - 1
لي، "المشكلة مع الدستور التونسّي الجديد"، -  2

ّ
منة قال

ٓ
، 2014فيفري   3، هيومن رايتس واتشا

constitution-new-s-http://www.hrw.org/news/2014/02/03/problemtunisia . 
http://www.jasmine-دستور الجمهورّية التونسّية، الفصل السادس، ترجمة غير رسمّية من مؤّسسة الياسمين،  - 3

ion_fnal_ed.pdffoundation.org/doc/unofcial_english_translation_of_tunisian_constitut. 
لي، نفس المرجع. - 4

ّ
 قال

، 2014جانفي  21، كارنغي للسالم العالمّي  مؤّسسة ساّرة مارش، "دستور التنازل التونسّي"،  - 5
constitution/gyze-compromise-s-http://carnegieendowment.org/sada/2014/01/21/tunisia. 
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الّدستور  حول  فاق 
ّ
ات إ��  الّتوّصل   �� الّتو�سّيون  السياسّيون  نجح  نجاح  .  ع��  ھ 

ّ
أن الدستور ع��  اسُتقبل 

والعاملّية ّية 
ّ
ا�حل األرجاء  من  العديد   �� أّن .  تار��ّ�  موضوًعا    ورغم  ت�ون  أن  املرّجح  من  ا�حّددة  الفصول 

أعقاب    �� تو�س   �� الّديمقراطّي  الّتحّول  ع��  شهادة  هو  اإلجماع  فإّن  الّسن�ن  مّر  ع��  وا�جدل  للّنقاش 

إعادة بناء العملّية الّسياسّية بطر�قة تحّقق مؤّسسات الديمقراطّية وال �سمح �جموعة  :  اإلطاحة ب�ن ع��ّ 

ُصّمم الدستور املصرّي ملنفعة األ�خاص الذين سيصلون إ��   و�ينما.  هيمنة ع�� العملّيةواحدة أو فرد بال

  
ً
عالمة �ان  وال��ملانّية  الّرئاسّية  االنتخابات  قبل  الّتو��ىّي  الّدستور  تطبيق  فإّن  املطاف  ��اية   �� الّسلطة 

ابتة ال�ي يجب أن ت
ّ
ل البنية الّتوج��ّية الث

ّ
 ع�� أّن الوثيقة �ش�

ً
 . حدث �� ا�جتمعات الّديمقراطّيةم�ّجعة

غل ومجموعات ا�جتمع املد�ّي،  
ّ

حاد العاّم الّتو��ىّي للش
ّ
ومن األمور األساسّية �� هذه العملّية انخراط االت

حاد األعراف والهيئة الوطنّية للمحام�ن والّرابطة التو�سّية للّدفاع عن حقوق اإل�سان
ّ
و�ان  .  بما �� ذلك ات

حاد العاّم التّ 
ّ
ھ �ان بمثابة منّصة ملثل هذه ا�جموعة الواسعة من  االت

ّ
 ال سيما أن

ً
غل مرًنا وفّعاال

ّ
و��ىّي للش

بقات  .  األصوات واآلراء، ال�ي تجمعهم �� خدمة هدف مش��ك
ّ
حاد وّحد جميع املواطن�ن من جميع الط

ّ
االت

مة غ�� حز�ّية بما �ع�ي    االجتماعّية واحتضن األطّباء وا�حام�ن واملصرفّي�ن واملدّرس�ن والعّمال، وهو
ّ
منظ

أّ��ا �انت أك�� قدرة ع�� ا�جمع ب�ن مجموعة واسعة من األحزاب الّسياسّية والّتوّجهات األيديولوجّية من  

كر
ّ

.  خالل ا�جمع ب�ن هذه ا�جموعة املتنّوعة و�قامة توازن �شار�ّي مع مجموعات ا�جتمع املد�ّي سالفة الذ

حاد العام الّتو��ىي  
ّ
 ل�ح�ومة مّما أج��ها �� الّ��اية ع�� الّتفاوضو�ان االت

ً
ل تحّدًيا هائال

ّ
غل يمث

ّ
  وكما .   1للش

غل  " كتبت سارة شايز
ّ

حاد العاّم الّتو��ىّي للش
ّ
مة الوحيدة ال�ي  –من دون املشاركة الفعلّية لالت

ّ
رّ�ما هو املنظ

   -تتنافس قّو��ا وشرعّي��ا مع اإلسالموّ��ن
ّ
سو�ة الّسياسّية الرائعة �� تو�س قد  فمن غ�� ا�حتمل أن ت�ون الت

 . 2"حدثت
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بـ    2014�ان عام   الّسياسّية، فقد فاز حزب نداء تو�س  الّ��ضة  ��    85نقطة تحّول �� حظوظ  مقعًدا 

الذي يضّم   �� مقابل    217ال��ملان  الّ��ضة  69عضًوا    ائتالفحزب    نداء تو�س.  مقعًدا حصل عل��ا حزب 

ف  
ّ
لھ زعيمھ البا�� قايد السب�ىي تأل

ّ
كب�� منھ من الّنخبة الّسياسية    �� جزءديمقراطّي علما�ّي ليب��ا�ّ� مث

 الّتقليدّية الّتو�سّية ال�ي صّورت 
ً

ا ليب��الّيا من حركة الّ��ضة نفسها بديال وقد اّ��مت هذه الّنخبة  . ديمقراطي�

الّ��ضة باالف ال�ي يقودها حزب  موا ا�ح�ومة 
ّ

الّسياسّية والّتكنوقراطّية ح�ى يتحك الّدراية وا�خ��ة  إ��  تقار 

� والبطالة
ّ
 �� الّتعامل مع اقتصادها املتع�

ً
وقد صّورت وسائل اإلعالم الّتو�سّية، ال�ي .  �ش�ل فّعال وخاّصة

وا�عدام  عارضت حزب ال�ّ�ضة �ش�ل عاّم أثناء حكمها، حركة الّ��ضة مسؤولة بمفردها عن عنف املتطّرف�ن  

 
وسطمحّمد كّرو، "خطوة تونس التاريخّية نحو الديمقراطّية"، -  1

ٔ
فريل  22، معهد كارنغي للشرق اال

ٔ
http://carnegie-، 2014ا

democracy/h8sv#-toward-step-historic-s-7/tunisiamec.org/2014/04/1 . 
 ، 2014مارس  27، مؤّسسة كارنغي للسالم العالمّي سارا شايس، "كيف ساعد اّتحاد العمل اليسارّي على الحّل"، -  2

http://carnegieendowment.org/2014/03/27/how-leftist-labor-union-helped-force-tunisia-s-political-
settlement/h610 . 
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ل لنداء تو�س �� االنتخابات  .  األمن
ّ
��يت خسارة حزب الّ��ضة للّسلطة الّسياسّية بانتصار الّسب�ىي املمث

ُ
وأ

 .2014د�سم��  21الّرئاسّية �� 

ورّد منتقدو نداء تو�س بأّن حركة الّ��ضة قد أورثت ر�ود االقتصاد والبطالة ال�ي تحتاج �خام��ا إ�� 

ص م��ا وح
ّ
روا من العودة إ�� نموذج بورقيبة و�نسنوات للّتخل

ّ
األمنّية   ع�ّ� �� حكم رجل واحد بممارساتھ  ذ

وقد عّززت ا�ح�ومة الّتكنوقراطّية لرئيس الوزراء مهدي جمعة هذا القلق، وهو واحد من جملة  .  الّصارمة

خالل الّصيف املا�ىي و .  الّتنازالت ال�ي قّدمها حزب الّ��ضة لضمان الوحدة الوطنّية والعملّية الّديمقراطّية

باب مل�افحة    155أغلقت أك�� من  )  2014(
ّ

رطة ضّد الش
ّ

مة غ�� ح�ومّية ووافقت ع�� ضرورة تحّرك الش
ّ
منظ

ح�ن ولكن أيًضا  .  ال��ديد اإلرها�ّي لتو�س
ّ

و�� سابقة قد �ستخدمها نداء تو�س الس��داف الّسلفّي�ن املس�

الّ��ضة لها و��  الوقت نفسھ.  ألقوى معارضة  �� ماي  و��  الّديمقراطّية  للعملّية  الّ��ضة  نيسان  / برز دعم 

من خالل تمر�ر قانون انتخا�ّي رفض األصوات ال�ي طالبت باستبعاد مسؤو�� بن ع�ّ� من العمل ��   2014

 أّن موقف راشد الغّنو�ىي  .  ا�ح�ومة
ّ

الذي دعم  (وقد انقسم أعضاء الّ��ضة �� خصوص هذه القضّية إال

ومن املفارقات أّن  .  هو الذي ساد  ")دون ثأر "ش�ً�ا إ�� أّن الثورة استكملت أهدافها  سياسة عدم اإلقصاء م 

شرط اإلقصاء �ان من شأنھ أن يمنع األ�خاص الّسابق�ن �� الّتجّمع الّدستوري الّديمقراطي، بمن ف��م  

 .السب�ىي، من التنافس �� االنتخابات

  �� وعده  خرق  رئيًسا  السب�ىي  انتخاب  واسع�عد  ائتالف  بتشكيل  ��  (  البداية  ال��ضة  حزب  فعل  كما 

انتخابھ �� )أعقاب  الّرغبة  ا ع��  ُمصر� �ان  تو�س  نداء   �� وعلما�ي  ليب��ا�ّ�  غ��  �سارّي  تّيار  وجود  ظّل   ��  ،

ا�حكم من  الّ��ضة  الثا�ي.  استبعاد  �انون  أواخر  الّصيد  2015جانفي  / و��  ا�حبيب  الوزراء  رئيس  أعلن   ،

تضّم  ذات    24  ح�ومة  مهّمة  سياسّية  قّوة  ثا�ي  و��  الّ��ضة  �ستث�ي  ال��ملان  69وز�ًرا   �� و�سّبب  .  مقعًدا 

ّية تضّم أقّل  .  االستبعاد �� موجة من االنتقادات
ّ
وملواجهة ا�جدل وحقيقة أّن ح�ومة نداء تو�س ح�ومة أقل

 . ام الّصيد بتأجيل الّتصو�تمن نصف األصوات الّضرورّ�ة للّنجاح �� الّتصو�ت �عدم نيل ثقة ال��ملان ق

حركة  / ف��اير  2و��   تضّم  ال�ي  ح�ومتھ  �شكيلة  تو�س  نداء  ح�ومة  يقود  الذي  الّصيد  أعلن  فيفري 

ّتاب دولة بينما حاز حزب حركة ال��ضة  .  الّ��ضة أيًضا
ُ

وحصل ف��ا حزب نداء تو�س ع�� سّت وزارات وثالثة ك

التشغيل وثالثة كّتاب دول ال��ملانع�� وزارة واحدة و��   �� يتناسب وتمثيلھ  وع�� الرغم من هذا  .  ة بما ال 

الواقع فإّن الغّنو�ىي وقيادة ال��ضة دعموا ا�ح�ومة �� التصو�ت ال��ملا�ّي ع�� نيل الثقة مّما يكشف قبولها  

 .بنتائج االنتخابات وال��امها بالوحدة الوطنّية والعملّية الديمقراطّية
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ا�خالفا من  الرغم  االنقالب  ع��  خالف  وع��  التو�سّية،  السياسة   �� ا�حاّدة  واملنافسات  العميقة  ت 

وتال��  الديمقراطّية  إ��  املؤّدّية  الطر�ق  ع��  التحّرك  من  التو�سّيون  ن 
ّ

تمك الليبّية،  الفو�ىى  أو  املصرّي 

و  وال��ضة  الغّنو�ىي  وحماسة  ا�جيش  ومهنّية  القوّ�ة  املد�ّي  ا�جتمع  مات 
ّ
منظ لفضل  تنازال��م  انحرافها 

 . املهّمة

وال تزال قيادة الدولة ا�جديدة وح�وم��ا تواجهان تحّدّيات �� معا�جة االقتصاد وارتفاع معّدالت البطالة  

االستثمار   قوان�ن  و�صالح  انتظارها  طال  ال�ي  الهي�لّية  اإلصالحات  وتفعيل  ا�جامعات  خّر���  ب�ن  سّيما 

يجب التعاطي مع العنف  .  بحقوق اإل�سان وا�حقوق املدنّية  والعمل ال�ي عفا عل��ا الزمن و�ظهار االل��ام

الذي يقوم بھ املتطّرفون السياسّيون أو الدينّيون �سرعة و�قّوة �� ظّل القوان�ن ا�جديدة للبالد، وسيستمّر  

  نداء تو�س والعلمانّيون املتشّددون أك�� �� التحّدي إلثبات االل��ام باالندماج السيا�ىّي وليس اإلقصاء ��

 .�عامال��م املستقبلّية مع حزب ال��ضة وغ��ه من اإلسالموّ��ن غ�� العنيف�ن

تصّور  يمكن  ال  املطاف  ��اية  القوى    و��  ب�ن  �سيطة  منافسة  مجّرد  التو�سّية  السياسة  تصبح  أن 

ديمقراطّي  غ��  أو  ديمقراطّي  مستقبل   �� ترغب  ال�ي  والعلمانّية  االنقسام  .  اإلسالموّ�ة  يف�ح  أن  و�جب 

للديمقراطّيةالع اختالفا  أك��  لفهم  ا�جال  اإلسالموّي  ـ  ل�ن  :  لما�ّي 
ّ
وممث متعّددة  أصواتا  يجمع  حكم  نظام 

من   بدال  ا�جتمع  ورفاهّية  الديمقراطّية  فعالّية  ع��  ومشّددا  ا�جمهور  رغبات  االعتبار   �� آخذا  متنّوع�ن 

الفهم االع��اف �شرعّية املعارضة السياسّية  يجب أن �شمل هذا . االختالفات األيديولوجّية وقمع املعارضة

 .   طاملا أّ��ا معارضة مخلصة، و�� معارضة ي�ون والؤها ال��ائّي للوحدة الوطنّية واملساواة وازدهار ا�جميع
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