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التيـــــار  يشّكل 
اإلسالمــــــي أحد 
الرئيّســة  األطراف 
املؤثرة يف الّساحـة 
مــّر  ولقد  الوطنّية 
منذ  مسريتـــه  يف 
اليـوم  إىل  تأسيسه 
عديـــدة  بتجارب 
بعضهــــــــا  ساهم 
أسهمه  تنمية  يف 
عهـــــــا  تفــــا ر ا و
النـــــــــــاس  بني 
اآلخر  وبعضهــــــا 
يف تعّرضـــــه إىل 
احملن واملطــــاردات 
بلغت  والّضغوطات 
عديدة  فرتات  يف 
ال  حّدا  تارخيه  من 

يطاق

مقدمة النارش

يشّكل التيار اإلسالمي أحد األطراف الرئيّسة املؤثرة يف الّساحة الوطنيّة 
الّسياسية واالجتماعيّة والثّقافية والفكريّة ملا له من امتداد شعبّي وحضور 
الهاّمة  املحّطات  من  العديد  يف  ومساهمات  الوطنيّة  النّخبة  ضمن  الفت 
الذي   - النيفر  احميده  الدكتور  الّطرف - كما يقول  إنّه  تاريخ تونس.  يف 
ظّل منذ أكثر من قرن يعتمد خطاب الهويّة أي خطاب استحضار الّذاكرة 
الجماعيّة بتمثاّلت متعّددة رافضا مقولة االنقطاع التّاريخي وموت الّذات. 
الحضاريّة  بالهزيمة  التّسليم  بمختلف وجوهه،  الذي رفض،  التّوجه  هو 
أمام اآلخر الغازي يف املايض القريب وهو لذلك سيكون مدعّوا، يف الّسياق 
املعولم، ليكون أكثر حضورا وأوفر مصداقيّة رغم تعّدد تعبرياته واختالف 
أدوات تحليله و تنّوع بدائله« وهو  التّيار الذي ال يمكن من دون مساهمته 
تحديد معالم مستقبل البالد بصفة خاّصة والعالم العربي االسالمي بصفة 

عاّمة بأكثر ما يمكن من اإليجابيّة والفاعليّة. 

عديدة  بتجارب  اليوم  إىل  تأسيسه  منذ  التيار يف مسريته  هذا  مّر  ولقد 
اآلخر  وبعضها  الناس  بني  وارتفاعها  أسهمه  تنمية  يف  بعضها  ساهم 
من  عديدة  فرتات  يف  بلغت  والّضغوطات  واملطاردات  املحن  إىل  تعّرضه  يف 

تاريخه حّدا ال يطاق. 

وإذ نخّصص هذا الكتاب للحديث عن أحد أبرز مكّونات هذا التّيار املتمثّل 
املكّونات  تلعبه  لعبته ومازالت  الذي  الّدور  نثّمن  فإننّا  النّهضة،  يف حركة 
األخرى لهذا التّيار يف الّساحة الوطنيّة وال ننكر تأثريها عىل النهضة أّوال 
أّن الحديث يف هذه الّلحظة التاريخيّة عن  أنّنا نرى  وعىل البالد ثانيا. غري 

»النّهضة« بالخصوص أمر يف غاية األهميّة لألسباب التّالية:

* تشّكل »النّهضة« أهّم طرف سيايّس عىل املستوى الوطني حيث أنّها 
الثّورة ورغم  انتخابات حّرة ونزيهة بعد  أّول  انتخابيّة يف  كانت أكرب قّوة 
تجربتها الّصعبة يف الحكم فإنّها لم تخرس كثريا من حجمها االنتخابي يف 

,,
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االنتخابات الترّشيعيّة سنة 2014، حيث أصبحت تشّكل ثاني قّوة انتخابيّة  
يف البالد. وبالتّايل فإّن اختياراتها وتوّجهاتها سيكون لها التّأثري الكبري عىل 
مجريات األمور يف البالد وعىل نجاح التّجربة الديمقراطيّة الجنينيّة التي 
الحروب وتفوح  تميّزه  متوتّر  اقليمي ودويلّ  واقع  التّونسيون يف  يعيشها 

منه رائحة الحقد واملوت والبارود.

البدايات عند  * تعترب تجربتها مميّزة عربيا وإسالميّا سواء من حيث 
التّأسيس أو خالل فرتة االنتشار الجماهريي أو من حيث املحن الّطويلة 

املليئة باآلالم والعذابات التي عاشتها طيلة فرتة حكم املخلوع بن عيل.

)  1981 06 جوان  )يوم  لتأسيسها  والثاّلثني  الرابعة  الذكرى  * حلول 
واستعدادها لعقد مؤتمرها العارش يف األشهر القليلة القادمة، الذي يُنظر 

إليه باعتباره محّطة هاّمة ومصرييّة، إن لم تكن فارقة يف تاريخها.

يف هذا الكتاب - ومن خالل مساهمات شخصيّات إسالميّة لها تأثريها 
االسالمي  االتجاه  ثّم  االسالميّة  )الجماعة  »النّهضة«  تاريخ  يف  وبصمتها 
سابقا(- نحاول أن نجيب عىل األسئلة التي قد تخالج ذهن القارئ الكريم 
إىل  الّدعوة  هدفها  دينيّة  حركة  من  تحّول  وكيف  التّيار  هذا  أصل  حول 
الله وتعليم النّاس كيفية الّصالة إىل أكرب حزب معارض يف البالد دخل يف 
أكرب مواجهة مفتوحة مع النّظام يف نهاية حكم بورقيبة ثم قاد مقاومة 
لبن عيل وساهم يف  البولييس  النّظام  االستبداد وخاض رصاعا مريرا مع 
وكيف  بها  مّر  التي  املراحل  أهّم  إىل  نتطّرق  أن  نحاول  كما  به.  اإلطاحة 

تعامل مع األزمات التي كان طرفا فيها. 

ولن يقترص الحديث يف هذا الكتاب عن حركة النّهضة من زاوية تجربتها 
وعالقته  الحركة  فكر  يف  البحث  سيحاول  بل  والّسياسية،  التّنظيميّة 
والتجديد  اإلصالح  بحركة  وصلته  جهة  من  األخرى  اإلسالميّة  باملدارس 
وتيار الّزيتونيني من جهة أخرى، ليجيب عن سؤال مركزي : »هل النّهضة 
حركة دينيّة أم حزب مدني؟ وهل هي نسخة فكريّة مطابقة لألصل من 

األخوان املسلمني أم هي خليط ومزيج نادر بني الرّتاث اإلصالحي التّونيس 

اإلصالحي  الفكري  والوافد  والفايس(  نبي  )ابن  مغاربيّة  إضافات  مع 

املرشقي وما أرسته الثّقافة الحديثة من مناهج عقالنيّة ونقديّة؟

مسرية   - تونس  يف  اإلسالميّون  النهضة،  إىل  اإلسالميّة  الجماعة  »من 
الذي هو مجموعة من  الكتاب  لهذا  اخرتناه  الذي  العنوان  وأمل« هو  ألم 
التي كتبها إسالميّون من داخل الحركة ومن خارجها كّل من  النّصوص 

هـــــذا  يف  حناول 
جنيب  أن  الكتاب 
على األسئلــــــــة 
ختالـــج  قد  اليت 
القـــــــــارئ  ذهن 
حول  الكريـــــم 
الّتيار  أصـــــل هذا 
من  حتّول  وكيف 
دينّيـــة  حركة 
هدفها الّدعـــــــوة 
إىل أكرب حــــزب 
معارض يف البــالد 
أكرب  فـــي  دخل 
مفتوحة  مواجهة 
مع الّنظام يف نهاية 
بورقيبة  حكم 
وخالل فرتة حكم 

بن علي.

,,
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الّزاوية التي رآها مناسبة ومفيدة قصد تسليط الضوء عىل مسرية طيف 
هاّم من النّخبة التّونسية وإضافته يف الحقل الّسيايس والثقايف والفكري 
واالجتماعي. مسرية مليئة باأللم، لكنّها أيضا مفعمة باألمل. وقد قّدمنا 
النّخبة  عانته هذه  ما  إلبراز  األمل يف محاولة  األلم عىل  الكتاب  يف عنوان 
وشتّت  وزوجه  املراء  بني  فّرقت  ومحن  آالم  من  بها  عالقة  يف  كان  ومن 
عائالت ودّمرت حياة أطفال لم يبلغوا الحلم وتسبّبت يف استشهاد عرشات 
حياة  وحّولت  اآلالف  وهّجرت  البلد  هذا  إطارات  خرية  من  التّونسيني 
املتمّسكني بدينهم والحاملني ألحالم الحّرية والكرامة إىل جحيم ال يوصف 
وإىل ليل داكن متواصل إىل أن حكم الله - وهو خري الحاكمني - عىل الّطاغية 

بالّرحيل عرب ثورة سلميّة قادها شباب املناطق املهّمشة واملحرومة.

يكّون  الذي  املايض  ذلك  وهو  الحيّة  الّشعوب  ذاكرة  هو  التاريخ  وألّن 
جوهر الحارض وكنه املستقبل، فقد سعينا من خالل النّبش يف ذاكرة بعض 
مؤّسيس التّيار اإلسالمي إىل الغوص يف جزئيّات مرحلة التّأسيس لنتعّرف 
عىل أصل هذا التّيار واألهداف التي وضعها مؤّسسوه وكيفيّة تفاعلهم مع 
محيطهم ومدى تأثري الواقع املعيش عىل أفكارهم ومخّططاتهم، وهل كان 
تأسيس ما سّمي يف البداية بالجماعة اإلسالميّة عمال مسقطا غريبا عن 
حركة املجتمع التّونيس وديناميكيّته آنذاك أم هو استجابة مللئ فراغ روحّي 
تسببت فيه علمانيّة متطّرفة تبنتها الّدولة وبعض رشائح النّخبة الوطنيّة 
وإجابة عىل التّساؤالت التي كانت تؤّرق عددا كبريا من الّشباب التونيس 
الّشخصية  بناء  امكانيّة االستفادة منها يف  الهويّة واألصالة ومدى  حول 
املعارصة، ولهذا ذكر الدكتور احميده النيفر يف مساهمته أنّه »ال مندوحة 
من االلتجاء إىل الّذاكرة حني يُطرح الّسؤال الكبري املتعّلق بنشوء الحركات 
اإلسالميّة الحديثة واملعارصة وبالباحث يف طبيعتها. مثل هذا الّسؤال الذي 
يتطّلب من بني ما يتطّلب استحضار شهادات عن لحظات التّكوين يظل 
فوق ذلك سؤاال مفصليّا ألنّه يرتبط بكيفية تقويم تلك الحركات وطرق 
التّعامل معها أي أنّه مرتبط باالختيارات الفكريّة والحضاريّة والّسياسية 

الالّزمة للمستقبل«.

لتكوين  تكفي  بعدها ال  التّأسيس وما  لفرتات  التّاريخيّة  القراءة  وألّن 
النّهضة وحارضها ومستقبلها، فقد تضّمن  صورة متكاملة عن مايض 
إىل  تهدف  أفكارها  من  ولبعض  الحركة  ملسرية  نقديّة  قراءات  الكتاب 
تأصيلها  أو  تعديلها  قصد  لتوّجهاتها  العميقة  املراجعة  إىل  الحركة  دفع 
أو التخيّل عنها وبالتّايل تصحيح املسار. فكما يقول القوماني يف ورقته: 

القـــــــــراءة  وألّن 
الّتارخيّيــة لفرتات 
وما  الّتأسيــــــــس 
بعدها ال تكفـــي 
صـــورة  لتكوين 
ملــــــــــة  متكا
وحاضر  ماضي  عن 
ومستقبل الّنهضة، 
فقد تضّمــــــــــن 
قــــراءات  الكتاب 
ملسرية  نقدّيــــــة 
وبعضا  احلركــة 
من أفكارهــــــــا 
دفــــــع  إىل  تهدف 
إىل  احلركـــــــة 
العميقة  املراجعة 
قصـــد  لتوّجهاتها 
تعديلها أو تأصيلها 
عنها  التخّلـــــي  أو 
تصحيــح  وبالّتالي 

املسار.
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نتائج   فيها  وحّققوا   باألمس،  الهوية  عن  الّدفاع  معارك  خاضوا  »فمن 
القدرة   يملكوا  أن  البّد  العربي،  الّربيع  ثورات  انتخابات  وقّدمتهم  هاّمة، 
عىل خوض املعارك الجديدة يف البناء الذي بات يستوجبه املجتمع العربي 
واإلسالمي اليوم. أقصد  البناء الثّقايف واالجتماعي واالقتصادي والّسيايس 
كل  ضّد  حضارّي  وتقّدم  شاملة  برشيّة  تنمية  أجل  من  واملؤّسساتي 
مظاهر التّوّقف والعطالة، ومن أجل كسب رهانات الّديمقراطية والوحدة 
يبدو  البناء  و  الّدفاع  مرحلتي  بني  فالفارق  الكامل.  والتّحرر  والتّنمية 
جوهريّا،  وعليه فإّن املراجعة الّشاملة رشط رضورّي للفصل بني طبيعة 
املرحلتني ومستلزمات كّل واحدة، وأّن تغيرّيات جوهرية ال بّد أن تحدث« 

ويف  الحركة  املهّمة يف خطاب  التّطورات  ذكر  يف  توّسع  وإن  القوماني 
اإلسالميّة  الّصفة  احتكار  كتخّليها عن  املمارسة  ويف  الّسيايس  معجمها 
والتزامها بمقّومات الّدولة املدنيّة الّديمقراطية التي ال سند لرشعيّتها غري 
ما تستمده من قبول شعبي تفصح عنه صناديق االقرتاع عرب انتخابات 
أساسا  الجنسني  بني  واملساواة  املواطنة  قاعدة  وتبنّيها  نزيهة  تعّددية 
والّديمقراطية  الحّرية  وتأكيدها عىل مبادئ  والواجبات  الحقوق  لتوزيع 
وحقوق اإلنسان ونجاحها يف الخروج من مأزق الحكم بتخّليها عن الّسلطة 
القوماني(  )أي  فإنّه  األمس،  أعداء  والرّشاكة مع  التّوافق  نحو  واالتجاه 
العام  املؤتمر  أقّرها  التي  الفكريّة  برؤيتها  النّهضة  تمّسك  بشّدة  انتقد 
الفكرية  »الرؤية  عنوان  تحت  الحقا  ونرشت   1986 ديسمرب  يف  للحركة 
واملنهج األصويل لحركة االتجاه اإلسالمي بتونس«ودعا إىل تجاوزها ويرى 
أّن »حركة النّهضة  تبدو بحاجة أكثر من أّي وقت مىض إىل وثيقة فكريّة 
جديدة، ترشح خصوصيتها وفكرتها املميّزة ومعنى اعتمادها للمرجعيّة 
اإلسالميّة، وجدوى الّرؤية التّجديدية لرتاثنا العربي اإلسالمي التي تتبنّاها 
ومستقبلها،  وحارضها  تونس  بمايض  وصلتها  أصيلة،  حداثة  أجل  من 
حتّى يرى فيها التّونسيون حزبا مدنيّا تونسيّا أصيال وحداثيّا قادرا عىل 
رفع تحّديات العرص يف التّحّرر والّديمقراطية والتّنمية والوحدة«ويدعو يف 
آخر ورقته إىل أن يكون املؤتمر فرصة لالنتقال الواعي من  »جماعة دينية« 
إىل »حزب سيايس«. ومن معارك »الّدفاع عن اإلسالم« إىل معارك ضمان 

حقوق اإلنسان وبناء الّديمقراطية وتحقيق التّنمية العادلة والّشاملة. 

كانت  باألمس  األوىل،  التّأسيس  بفرتة  مقارنة  شيئ  كّل  تغرّي  لقد 
»الجماعة« تسعى إلصالح ديني عرب إرجاع الّروح إىل املساجد وتنشيطها 
تقوية  عىل  وتعمل  اإليمانيّة  املحارضات  وبعض  والفقه  الذكر  بحلقات 

يكـــون  أن  نأمل 
فرصــــــة  املؤمتر 
الواعي  لالنتقــــال 
من  »مجاعــــــــة 
دينية« إىل »حزب 
ومن  سياســــــي«. 
»الّدفاع  معـــــارك 
اإلســــــــالم«  عن 
ضمان  معارك  إىل 
اإلنســــان  حقوق 
الّدميقراطية  وبناء 
الّتنميــة  وحتقيق 

العادلة والّشاملة.
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الّرحالت  وتنظيم  متنّوعة  ثقافيّة  أنشطة  الّشباب عرب  بني  األخّوة  رابطة 
الكشفيّة اىل الغابات والّشواطىء وال تعري الواقع الّسيايس وما يدور فيه 
األهميّة التي يستحق ثّم تطّور نشاط »الجماعة« نتيجة احتكاك شبابها 
البعثي  بشقيه  القومي  والتّيار  تشكيالته  بمختلف  باليسار  الطالبي 
والنارصي، وانفتاحه عىل مدارس فكريّة مغايرة ملدرسة االخوان املسلمني 
نتيجة اقتناعه أّن كتابات األخوان ال تكفي كماّدة معرفيّة ملواجهة تحّديات 
الحركة الطالبيّة واإلجابة عىل التّساؤالت التي كانت تُطرح خالل حلقات 

النّقاش اليوميّة يف رحاب الجامعة.

الرسمي  اإلعالن  عرب  اإلسالمي«  »االتجاه  إىل  »الجماعة«  تحّولت  ثّم 
1981 لتدخل بعد ذلك يف سجال مع  6 جوان  العلني األول يوم  للتأسيس 
النظام البورقيبي دام ستّة سنوات تخّللتها محاكمات لقادتها وإطاراتها.

ويف بداية فرتة حكم بن عيل تخّلت عن تسميتها لتصبح »حركة النّهضة« 
عيل  بن  لدى  لها  يشفع  لم  ذلك  لكّن  العلني،  التّواجد  يف  بحّقها  وتطالب 
الخريطة  من  استئصالها  ومحاولة  بقمعها  قراره  أخذ  ما  رسعان  الذي 
1989 التي أثبتت للجميع مدى شعبيّة  الّسياسية مبارشة بعد انتخابات 
»النّهضة« وتجّذر التيار اإلسالمي داخل النّسيج املجتمعي للبالد. فعاشت 
»النّهضة« ومن حام حولها سنوات من الجمر لم تخطر عىل بال برش لّكنها 
املطاردة  من  بالّرغم  املؤتمرات  وتعقد  كيانها  عىل  تحافظ  أن  استطاعت 
البالد  هذه  عىل  الله  مّن  أّن  إىل  الرّسي  عملها  وواصلت  املستمر  والقمع 
بالثّورة املباركة فعادت الحركة إىل نشاطها العلني وتحّصلت عىل تأشرية 
حزب سيايس استطاع يف أشهر معدودات الّسيطرة عىل املشهد الّسيايس 

والخروج من االنتخابات كأول فائز يف األوىل والثاني يف الثانية. 

مقاومة  يف  املعارضة  تتصّدر  رسيّة  حركة  »النهضة«  كانت  باألمس 
والظلم  القمع  وتعاني  بالدكتاتورية  االطاحة  عىل  والعمل  االستبداد 
والسجون، واليوم أصبحت حزبا علنيّا ترأس حكومتني مؤقتتني )الجبايل 
والعريض( ويمثّل قّوة ضاربة يف مجلس الشعب وسندا للحكومة الحالية، 
البالد  يف  الديمقراطي  االنتقال  إنجاح  عن  مسؤولة  كقّوة  نفسها  وتقّدم 
البالد  وإنقاذ  والشاملة  العادلة  والتنمية  واالستقرار  األمن  وتحقيق 
املوقع، من  يف  التحّول  أخرى. هذا  اسالميّة  فيه دول عربية  مّما سقطت 
يحتّم  الديمقراطيّة  بناء  إىل  االستبداد  مقاومة  ومن  الحكم  إىل  املعارضة 
الله وأمام الشعب، فتعمل  عىل حركة »النهضة« تحّمل مسؤوليتها أمام 
بمعيّة القوى الوطنيّة ومختلف مكّونات املجتمع عىل بناء مرشوع وطنّي 

النهضة   حتّول  إّن 
املعارضــــــــة  من 
احلكـــــــــم  إىل 
مقاومــــــــة  ومن 
إىل  االستبـــــــداد 
الدميقراطّيـة  بناء 
عليهــــا  حيّتـــــم 
حتّمل مسؤوليتهــا 
أمام اهلل وأمـــــــام 
فتعمــــل  الشعب، 
القـــــــوى  مبعّية 
وخمتلف  الوطنيـة 
مكّونات اجملتمـع 
على بناء مشـــروع 
وطيّن وفقا ملتطلبات 
وللمتغريات  البـالد 
احلاصلـــــــــــــة 
ـّا  ودوليـــــــ حملّيا 
لألهـــــداف  ووفقا 
االسرتاتيجّيـــــــة 
الكربى للوطــــن 

والشعب.
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وفقا ملتطلبات البالد وللمتغريات الحاصلة محليّا ودوليّا ووفقا لألهداف 
االسرتاتيجيّة الكربى للوطن والّشعب وبالتّايل فال مناص لها من إدخال 
تعديالت وإصالحات اسرتاتيجيّة عىل تنظيمها وأهدافها وبرامجها وطرق 
ال  الذي  الّطائفي  االنغالق  عن  بعيدا  الجديد  واقعها  مع  تتماىش  عملها 
يتناسب مع طبيعة املرحلة التي تتطلب وفاقا وطنيّا شامال وانفتاحا عىل 
اآلخر مهما كان توّجهه الفكري والسيايس مادام انتماؤه للوطن حاصال. 

واعية  قرارات  »عىل  القوماني  يقول  كما  النهضة  حركة  تُقدم  فهل 
الحركة، ويف مقّدمتها  أعىل سلطة يف  وديمقراطية يف مؤتمرها، بصفتة 
تغيري رؤيتها الفكرية ومزيد تطوير معجمها الّسيايس، لتواكب نصوصها 
أكثر  التونسيني  تطمنئ  وحتى  املمارسة،  يف  امللحوظ  تطّورها  النّظرية 
يتّهمونها  خصومها  يظّل  ال  وحتّى  وحداثتها،  وتونسيتها  مدنيّتها  عىل 
باالزدواجية أو بالتنازالت تحت إكراهات الواقع؟ وحتى تستفيد الحركة 
تطورات  ضوء  يف  عقود،  الثالثة  عن  يزيد  ما  بعد  الطويلة   تجربتها  من 
املشهد التونيس بعد الثورة ويف ضوء انخراطها يف إنجاح املسار الديمقراطي 
وتعّهداتها يف الداخل والخارج واستعداداتها ملواجهة استحقاقات مرحلة 

مختلفة عن سابقاتها؟«

لحركة  مدح  أو  مضت  لذكريات  رسد  الكتاب  هذا  من  الهدف  ليس 
النّهضة وذكر خصالها وإضافاتها يف الحقل الّسيايس والثّقايف والفكري 
منه  الهدف  وإنّما  واالختالف  املنافسة  باب  من  نقدها  أو  واالجتماعي 
املساهمة البسيطة - بمناسبة الذكرى 34 لإلعالن عن االتجاه اإلسالمي- 
يف إضاءة الّطريق حتّى ال يخطئه الّسالكون وهو محاولة لقراءة املايض 

والحارض السترشاف املستقبل الذي نأمل أن يكون مرشقا عىل الجميع.

الكتاب  أننا أحطنا بكّل شيئ علما وسّلطنا األضواء يف هذا  وال نّدعي 
من  أكرب  عدد  لجمع  كافيا  يكن  لم  فالوقت  جانب  كل  من  الحركة  عىل 
املساهمات ولكنّنا نعد بمواصلة الجهد لنساهم يف البناء والتعديل فالبالد 
يف حاجة ماّسة إىل الجميع حتّى نحافــظ عىل سالمة املركب واتجاهــه 

يف الطريق السّوي.

ليس اهلـــــدف من 
هذا الكتاب ســرد 
لذكريات مضــت 
حلركــة  مدح  أو 
الّنهضة وذكـــــر 
وإضافاتها  خصاهلا 
يف احلقــــــــــــل 
الّسياسي والّثقافـي 
والفكـــــــــــري 
واالجتماعــــــــي 
نقدهـــــــــــــا  أو 
املنافســـة  باب  من 
واالختــــــــــالف 
وإّنا اهلدف منـــه 
املساهمة البسيطة 
يف إضاءة الّطريــق 
حّتى ال خيطئـــــه 
وهو  الّسالكــــون 
لقـــــراءة  حماولة 
املاضي واحلاضــــر 
ف  ا ستشــــــــــر ال
الذي  املستقبــــــل 
نأمل أن يكــــون 
مشرقــــــــــا على 

اجلميع.
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)1( أنا أتذكر فأنا موجود

الذاكرة نعمة، بها يستيضء األفراد يف دروب حارضهم متجنبني أخطاء 

إنّها  الّسبل.  عليهم  تختلط  عندما  تتّحدد وجهتهم  وبها  وتعثراته  املايض 

اآلخرين.  اإليجابي مع  والتّفاعل  الّذاتي  التّوازن  به  يتحّقق  رئيس  عنرص 

هي نعمة كذلك للجماعات والّشعوب بها ترّشد الحركة بما يستقّر لديها 

من تجارب وخربات تتحّول بفضل الّذاكرة الجماعيّة املنّظمة إىل قدرة أكرب 

عىل مواجهة املعضالت املختلفة و التّقّدم يف مسريتها الحضارية.

بهذا غدت الّذاكرة مواكبة للمعرفــة والحضــارة وحافزا عىل التّقّدم 

وعنرصا فاعال يف بناء الّشخصية بما يميّز رؤية األفراد والجماعات للعاَلم 

تَجٍل  هي  الّذاكرة  أّن  يعترب  البعض  جعل  ما  هذا  معه.  تفاعلهم  وكيفيّة 

للّروح يف حني اقرتح آخر استبدال الكوجيتــو الّديكارتــي بعبــارة أدّق: 

» أنا أتذكر فأنا موجود«. 

انتقائيّة  أنّها  أّولها  إليها  التّنبيه  ينبغي  أخرى  خصائص  للّذاكرة  لكن 

أخطرها  تكون مستديمة من  أن  يمكن  فادحة  لعاهات  أنّها معّرضة  ثم 

التضّخم أو الضمور الشديدين. هي انتقائيّة يف الغالب األعّم تختار جوانب 

تريد االحتفاظ بها وتتناىس، بما لها من استقالليّة وتميّز، تفاصيل وأحداثا 

إصابتها  الّذاكرة  عاهات  من  فإّن  ذلك  جانب  إىل  عليها.  تُبقي  أن  تريد  ال 

بالتّضخم الحاّد الذي تفقد معه القدرة عىل الفاعليّة يف محيطها بما يعزلها 

الواقع ويجعلها مستغرقة يف تهيّآت ال تساعدها عىل تمثّل سليم ملا  عن 

يستجّد من أمور خاّصة أو عاّمة. كذلك شأن الّضمور الحاّد للذاكرة عند 

وعن  الحديثة  األشياء  استدعاء  عن  عجز  يف  يجعلها  والجماعات،  األفراد 

الرّتكيز الّضوري لفهمها. يف هذه الحاالت تتحّول الّذاكرة املصابة إىل عبء 

ونقمة عىل األفراد وعىل املجموعات.

نعمــــة  الذاكرة 
للجماعـــــــــــات 
بها  والّشعــــــــوب 
احلركـــة  ترّشد 
يستقـــــّر  مبـــــا 
لديها من جتـــارب 
تتحـــّول  وخربات 
الّذاكـــرة  بفضل 
اجلماعّيـــــــــــة 
إىل  املنّظمـــــــــة 
على  أكرب  قدرة 
املعضالت  مواجهة 
والّتقّدم  املختلفــة 
يف مسريتهـــــــــا.
للّذاكـــرة  لكن 
أخـــرى  خصائص 
انتقائّية  أّنها  أّوهلا 
أّنها معّرضـــــة  ثم 
فادحـــــة  لعاهات 
تكون  أن  ميكن 
ميـــــــــــة  مستد
أخطرهـــــــــا  من 
أوالضمور  التضّخم 

الشديدين.
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غري أّن ما يؤّكده الخرباء عند الحديث عن هشاشة الّذاكرة هو إمكان 

التّمارين  من  بجملة  واملبدع  املتوازن  أدائها  يف  املبّكر  لقصورها  التّصدي 

واألعمال االسرتجاعيّة تستعيد معها الذاكرة عافيتها.

تتحتّم هذه املبادرة الرتياقيّة التي تستحض خطورة الّذاكرة السويّة يف 

كّل عمليّة تراكم معريف ويف كّل بناء حضاري عند مبارشة قضيّة تاريخيّة 

كربى. هي بذلك تستدعي اإلجابة بأكثر ما يمكن من الوضوح عن جانب 

إبداع  هي  االسرتجاعيّة  املراجعة  من  الغاية  تكون  التّاريخ  من  مفصيلّ 

بدائل للتقّدم والنّهوض. مثل هذا الوضع إن كان يبدو غريبا أو مرفوضا 

ملا يتضّمنه من تناقض بني استحضار املايض بأغواره وبني حّث الخطى 

التّاريخي  االنقطاع  ُمَسـلَّّمة  سيادة  ذلك  َمرّد  فإّن  أفضل،  مستقبل  نحو 

التي ُفهمت بها الحداثة يف أوساط املثقفني العرب طوال القرن العرشين. 

عىل  منها  جانب  يف  القائمة  العالجيّة  املبادرة  هذه  إرسائه  عىل  تعمل  ما 

الّذاكرة الجماعيّة هو إعادة االعتبار للثّقافة يف عمليّة التّحديث. بناء عىل 

هذا يستعيد املايض اعتباره يف بناء حديث للمستقبل إذ تتحّول الحداثة من 

كونها قطيعة لتصبح استمرارا وقّوة تكامل بني املايض واملستقبل. ذلك ما 

ذهب إليه مثال املؤرخ هشام جعيط حني حّدد الحداثة بأنّها عملية تفكيك 

التّاريخية  القطيعة  مفهوم  يستبدل  جعله  ما  وهو   )1( مستمرة  وتركيب 

بمقولة استمراريّة الحداثة وإعادتها غري املحّددة إلطار املايض)2(   .

لذلك فال مندوحة من االلتجاء إىل الّذاكرة حني يُطرح الّسؤال الكبري املتعّلق 

طبيعتها.   يف  وبالباحث  واملعارصة  الحديثة  اإلسالميّة  الحركات  بنشوء 

مثل هذا الّسؤال الذي يتطّلب من بني ما يتطّلب استحضار شهادات عن 

لحظات التّكوين يظّل فوق ذلك سؤاال مفصليّا ألنّه يرتبط بكيفيّة تقويم 

الفكريّة  باالختيارات  مرتبط  أنّه  أي  معها  التّعامل  وطرق  الحركات  تلك 

والحضاريّة والّسياسية الالّزمة للمستقبل. نقول هذا ألنّنا عىل يقني من 

دار  عرتييس،  طالل  ترجمة  والحداثة،  الثقافة  صدام   : واإلسالم  أوروبا  جعيط،  هشام   ]1[

الحقيقة بريوت 1980 ص 60  

 Islam et politique in Table ronde du أيضا  لجعيط  وانظر   7 ص  السابق  املرجع   ]2[

.   CRESM Aix Juin 1979 ED.CERES Paris 1981
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ال مندوحــــــــــة 
من االلتجــــــــــاء 
حني  الّذاكرة  إىل 
الّســــؤال  ُيطــرح 
املتعّلــــق  الكبري 
احلركات  بنشوء 
اإلسالمّيـــــــــــة 
احلديثـــــــــــــة 
واملعاصــــــــــــرة 
وبالباحــــــــــــث 
يف طبيعتهـا.  مثل 
الذي  الّســـؤال  هذا 
استحضـار  يتطّلب 
شهــــــــــادات عن 
الّتكوين  حلظات 
ذلك  فـــــوق  يظّل 
ألّنه  مفصلّيا  سؤاال 
يرتبط بكيفّيــة 
تلـــك  تقويــــــم 
وطرق  احلركـات 

الّتعامل معها.
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بأكثر ما يمكن  تتّحدد معامله  أن  العربي اإلسالمي ال يمكن  املستقبل  أّن 

من اإليجابيّة والفاعليّة دون مساهمة الّطرف اإلسالمي. إنّه الّطرف الذي 

ظّل منذ أكثر من قرن يعتمد خطاب الهويّة أي خطاب استحضار الّذاكرة 

الجماعيّة بتمثاّلت متعّددة رافضا مقولة االنقطاع التّاريخي وموت الّذات. 

الحضاريّة  بالهزيمة  التّسليم  بمختلف وجوهه،  الذي رفض،  التّوجه  هو 

أمام اآلخر الغازي يف املايض القريب وهو لذلك سيكون مدعّوا، يف الّسياق 

املعولم، ليكون أكثر حضورا وأوفر مصداقيّة رغم تعّدد تعبرياته واختالف 

أدوات تحليله وتنّوع بدائله. 

هذا ما يجعل الحاجة متأّكدة لعمل تأريخي تقويمي لهذا التّيار الواسع 

والّدقة  املوضوعيّة  من  قدر  أكرب  عىل  تحرص  مقارنة  قراءات  باعتماد 

الغالب بني  املرتاوحة يف  املعالجات  الذي صنعته عموم  الهائل  الفراغ  مللئ 

التّحريض االستئصايل والتمجيد الّدفاعي. 

الحركات  هذه  بخصوصيّة  الواعية  املوضوعيّة  املباحث  ندرة  إّن 

الالّزمة  املهارات  ونوع  الّذاكرة  معضلة  إىل  ثانية  تحيلنا  ومستقبليتها 

ملعالجة ما يتفّرع عنها من إشكاالت. ما ذكرناه من خصوصيّات خطاب 

ال  والّسيايس  الثّقايف  لالستتباع  التّصدي  عىل  وحرصه  اإلسالميّة  الهويّة 

يمكن أن يلغي التّنبيه عىل مجاالت القصور عن إنتاج ذلك الخطاب لحلول 

ناجعة للعرص. مثل هذا املوقف النّقدي يف سعيه لتجاوز املأزق التّاريخي 

العام ال تتيحه أدبيّات إرضاء الّذات واملنافحة الحماسيّة الّرافضة للوقوف 

عىل مواطن الخلل يف الفكر واملمارسة اإلسالميني. أخطر من ذلك يتحّقق 

رغم  إنّهم  له.  املقاومني  أو  عليه  املعرتضني  الهويّة  خطاب  خصوم  مع 

للّذات  االعتبار  رّد  مع  قاطع  حدِّيٍّ  اختيار  يف  يلتقون  مشاربهم  اختالف 

واملايض ضمن مرشوع التقّدم والتّنمية. بذلك فإنّهم إذ يعّمقون الفجوة 

بتمثل  التّنموي  التّقدمي  يجّددون مرشوعهم  ال  بينهم وبني مجتمعاتهم 

ثقايف واجتماعي مميَّز ال يحّول املرجع العاملي إىل عامل استالب بل يجعل 

منه عنرص فاعلية ومعارصة.   

نشوء  مفاصل  باسرتجاع  املتعّلق  البحث  هذا  يف  إليه  أسعى  ما  غاية 

يف  هو  األوىل  الّسبع  سنواتها  طوال  فيها  شاركُت  محليّة  إسالميّة  تجربة 

جانب منه حرص عىل املساهمة يف الخروج عن مقولة القطيعة التاريخيّة 

ـّا علــــى يقني  إننـ
املستقبــــل  أّن  من 
اإلسالمــي  العربي 
ال ميكــــــــــــن 
أن تّتحدد معاملـــه 
ميكن  ما  بأكثر 
اإلجيابّيــــــة  من 
والفاعلّيـــــــــــة 
مساهمــــــة  دون 
اإلسالمــي.  الّطرف 
الذي  الّطـــرف  إّنه 
ظّل منذ أكثـــــر 
يعتمـــد  قرن  من 
خطاب اهلوّيــة أي 
استحضــار  خطاب 
الّذاكــــــــــــرة 
اجلماعيـــــــــــّة 
بتمّثالت متعــّددة 
مقولــــة  رافضـــا 
الّتارخيي  االنقطاع 

وموت الّذات.
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ورديفتها الذهنية الحرصيّة. تلك الذهنيّة التي تّدعي من مداخل مختلفة 

االنفراد بالقدرة عىل التّعامل مع الّذاكرة الجماعيّــة واحتكار الكفــاءة 

يف إنجاز البديل املستقبيل. 

سعيي هذا يتّم مع إدراكي أّن كل تذكر يظّل مختلفا بدرجة من الّدرجات 

عن الّطبيعة الضبطيّة التي تعيّـنت بها األحداث يف لحظة تحّققها  املنرصمة 

لكون كل اسرتجاع إنّما هو استعادٌة ذهنيّة تحايث الحارض بالضــرورة 

وتتفاعل مع مقتضياته ومع أفق وعيه)3( . 

للحركة  التّأسيسيّة  املقاطع   تلك  أّدعيه يف حديثي عن  أن  ما أستطيع 

اإلسالميّة يف تونس أنّها ستعمل عىل تجميع عدد من املعلومات التي عرفتها 

مبارشة مصاغة عرب بناء منهجي مثّلث:   

الذي يكون هدفه األسايس توثيق  الرّسدي  لن اعتمد عىل األسلوب   .1

الجدوى ألنّه  قليل  تقديري  املسعى يف  تتابعيّة. مثل هذا  األحداث بصورة 

لن يفيد إال ّعددا محدودا من املعتنني باملسألة وهم عىل قّلتهم سيكونون 

من القّراء الّشديدي التعّلق بالتّدقيق الَحَدثي لإلسالم الحركي. العيب الذي 

ينجّر من هذا الحرص التّوثيقي هو أنّه ال يقّدم ماّدة للتّفكري واملقارنة ملن 

عاش أو يعيش ذات اإلشكالية يف العالم اإلسالمي كما  يفّوت  قيمة العمل 

التّحلييل الرّتكيبي للمايض إزاء تضخيم للجانب الّذاتي. 

رجوعي إىل ما رسخ يف ذاكرتي أو ما يقع استحضاره منها بالعودة   .2

الّظاهرة  تقديم  عىل  تعمل  رؤية  عىل  سريتكز  املكتوبة  الوثائق  بعض  إىل 

اإلسالميّة يف تونس كما يبدو يل أنّها كانت تُعاش زمن تأسيسها. غاية هذه 

والفكريّة  النفسيّة  النّاحية  من  للتّموضع  العودة  هي  التزامنية  املقاربة 

مفرداتها  لتُقرأ  اإلسالميّة  الحركة  ظروف  عرض  قصد  الّسياق  ذلك  يف 

هي  آنذاك.  تحّقق  ملا  أقرب  تكون  التي  الّصياغة  يف  بمعانيها  وتركيباتها 

قراءة تحرص عىل تجنّب اإلسقاط بالتّأكيد عىل املطابقة الّزمنية للّظاهرة 

]3[ انظر 

Tzvetan Todorov, Mémoire du mal, Tentation du bien, Enquête sur le siécle ;

 Ed R.Laffont - Paris, 2000. 

الّظاهــــــرة  نقّدم 
اإلسالمّيـــــــة يف 
يبدو  كما  تونس 
ُتعاش  كانت  أّنها 
تأسيســــــها.  زمن 
هـــــــــــذه  غاية 
التزامنيـة  املقاربة 
العـــــــــــودة  هي 
من  للّتموضـــــــع 
الّناحية النفسّيــة 
والفكرّيـــــــــة 
الّسيـــــاق  يف ذلك 
عـــــــــرض  قصد 
ظروف احلركـــة 
اإلسالمّيـــــــــــة 
لُتقرأ مفرداتهــــــا 
تهـــــــا  كيبا تر و
مبعانيهــــــــــــــا 
يف الّصياغـــــــــة 
اليت تكون أقـــرب 

ملا حتّقق آنذاك.
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املدروسة قصد االقرتاب منها ما أمكن يف لحظات انطالقها. 

جهة  من  للتّشخيص  املتجنب  الالرّسدي  حرصها  يف  الّشهادة  هذه   .3

إنّما يعمل  والذي ال يزعم امتالك الّصورة األدق واألشمل من جهة أخرى 

عىل تجاوز التعّلق بالَحَدثي واملحيّل الّضيق من أجل رؤية يمكن أن تعني 

عىل فهم الّظاهرة التي بدت للكثريين عندئذ أنّها طارئة عابرة. ما أعنيه 

بالحرص عىل استحضار ما مىض بل  أكتفي  الّشهادة ال  أنّي يف هذه  هو 

أضيف إليه بُعدا تعاقبيّا يتيحه يل ما اكتسبته بعد ذلك من وعي ومراجعة 

إضافيني ومن تجربة فكريّة واجتماعيّة أوسع. هذا البعد التعاقبي يستفيد 

من التّدرج التّاريخي وما يحّققه من تطّور الحق يف استيعاب الّظاهرة عرب 

ابتعاد نسبي عن اإليقاع املبارش للحدث. 

هذه  ضمن  العمل  هذا  يف  طرحها  إىل  أسعى  التي  اإلشكاليّة  جماع 

التي تأّسست يف تونس  املثّلثة يتعّلق بطبيعة الحركة اإلسالميّة  املنهجية 

وخصوصيتها الفكريّة والتاريخيّة. 

عنارص  عّدة  تضافر  هو  التّحلييل  االسرتجاعي  البحث  هذا  يعتمده  ما 

متكاملة فيه: استعادة لألحداث يف بناء يراعي ما كان سائدا لدى العنارص 

املحيّل  الحراك  من  موضوعيّا  سيتّضح  ما  مع  تصّور  من  عندئذ  الفاعلة 

العنارص  أّن  هو  إليه  االنتهاء  وقع  ما  أهّم  ذلك.  بعد  اإلسالمي  والعربي 

ضمن  تتحّرك  كانت  فيها  والفاعلة  بتونس  اإلسالمية  للحركة  املؤّسسة 

تحمل  التي  الّظاهرُة  جهة  من  هناك  مرّكبة.  ثقافيّة  اجتماعيّة  ظاهرة 

اختياراتهم  بفضل  إياهم  محّولة  فيها  املنظوية  العنارص  موضوعيّا 

وأفعالهم إىل باعثني يخرجون الّظاهرة من حالة الكمون إىل حالة التّحقق 

الذي يجّسد جانبا من معاملها ويشّكل بعض مالمحها من جهة ثانية. إنّها 

الذين يصوغون عنارص  بالفاعلني  التي تتحّرك  الّظاهرة  حركة جدل بني 

متشظيّة من التّاريخ غري املنَجز بفعلهم ووعيهم املحدود املتدّرج. كانت 

اإلصالحي  الّسؤال  قدم  يف  ضاربة  محليّة  منها  جانب  يف  الّظاهرة  جذور 

كما ُطرح عىل النّخب املتعّلمة والحاكمة يف البالد التونسيّة وعرب املؤّسسة 

الناحية كانت استمرارا وعرصنة لخصوصية  الّزيتونية خاّصة. من هذه 

توازن  عرب  التونسية  للبالد  الحديثة  املسرية  صاغت  سياسية  اجتماعية 

اجتماعي دقيق تأّكد منذ بداية القرن التّاسع عرش ولم يتوّقف إالّ مع بناء 

الّدولة الوطنية القطريّة. لكّن الّظاهرة اإلسالميّة من جانب آخر تتجاوز 

وقـــع  مـــــــا  أهّم 
إليــــه  االنتهـــــاء 
العناصـــــر  أّن  هو 
املؤّسسة للحركة 
بتونس  اإلسالميـة 
فيها  والفاعلـــــــة 
تتحــــّرك  كانت 
ضمن ظاهــــــــرة 
عّيــــــــــة  جتما ا
فّيـــــــــــــــة  ثقا
 . ّكبــــــــــــة مر
كانت جـــــــذور 
جانب  يف  الّظاهرة 
حملّيـــة  منهــــــا 
قدم  يف  ضاربــــة 
الّسؤال اإلصالحـي 
على  ُطـــرح  كما 
املتعّلمــــة  الّنخب 
كمــــــــة  حلا ا و
يف البالد التونسّية 
وعرب املؤّسســـــــة 

الّزيتونية خاّصة.
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شامل  ثقايف  حراك  من  لتـتغذّى  املغاربيّة  املنطقة  وعموم  تونس  حدود 

الثّانية فهي تعبري عن  النّاحية  العربيّة اإلسالميّة. من هذه  البالد  لعموم 

الثّقايف الحضاري الذي صيغ بأشكال مختلفة عرب إشكاليّة واحدة  البعد 

تمثّلت يف عالقة الهويّة بالحداثة. من بوتقة هذه العالقة املأزومة استمّد 

الحراك اإلسالمي يف العرص الحديث جانبا هاّما من عنفوانه الذي تمثّلته 

الحركة اإلسالميّة يف تونس. 

مطلع  تونس  يف  تأّسست  التي  اإلسالمية  الجماعة  تكن  لم  كلمة،  يف 

سبعينات القرن املايض عمال ُمسقطا غريبا عن تاريخية البالد وصريورتها 

تلك  عنارص  كل  ذلك  مع  تتمثّل  لم  لكنّها  واملؤسساتية،  االجتماعية 

ثقافيّة  مواكبًة  الوقت  ذات  يف  الحركة  كانت  أخرى  جهة  من  التاريخيّة. 

العربيّة اإلسالميّة عن  البالد  الذي كان يخرتق عموم  الحضاري  للتّساؤل 

مفاهيم األصالة والّذات والهويّة وكيفية استيعابها من أجل بناء شخصيّة 

معارصة. 

)2(  الهشيم و النار

الذهن عند الحديث عن الحركة اإلسالمية بتونس يف  إىل  أّول ما يتبادر 

السيايس  االجتماعي  املناخ  ذلك  هو  التأسيس  إىل  مّهدت  التي  السنوات 

والنفيس الذي ميّز الحياة العامة يف أواخر الّستينات ومطلع الّسبعينات. 

كنّا يف حركتنا األوىل فيما بني 1970 و1975 نلتقي ونفرتق دون أن تكون 

التحليل  أدنى من  العام للبالد ودون امتالك حّد  لنا رؤية واضحة للوضع 

املتماسك ملا آلت إليه األوضاع بعد أربعة عرشة عاما من االستقالل السيايس. 

والطريقة  كالتبليغ  مختلفة  وتوجهات  حركات  مع  نتفاعل  كنّا  لذلك 

املدنية الصوفيّة مع تعاون محدود مع بعض الزيتونيني إضافة إىل قّلة من 

السلفيني القادمني إىل تونس من املغرب األقىص أو من الجزيرة العربية. 

ذلك جعل مطالعاتنا وما بدأنا نحّرره أقرب إىل متفّرقات فيها اعتماد عىل 

العناية  وبعض  فقهيّة  بمسائل  اهتمام  مع  اإلخوانية  الكتابات  بعض 

بقضايا العقيدة ورضورة تصحيحها. لم نكن نعي حقيقة الوضع الوطني 

مواقفهم  اختالف  عىل  التونسيّون  املعارضون  يكتبه  ما  نتابع  نكن  ولم 

وتوّجهاتهم. ساعد عىل هذا ما كان سائدا يف البالد نهاية الّستينات من حالة 

واإلدانة.  الفشل  إىل  التعاضد  تجربة  انتهاء  نتيجة  املعنى  وضياع  الّذهول 

كانت حصيلة التجربة التي انطلقت بخيار فوقي للسلطة غدا به الحزب 

كّنا يف حركتنا 
فيمــــــــــا  األوىل 
و1975   1970 بني 
نلتقي ونفتــــــرق 
تكـــــون  أن  دون 
لنا رؤيـــة واضحة 
للبالد  العام  للوضع 
نعـــــي  نكن  ومل 
الوضع  حقيقـــــة 
نكن  ومل  الوطين 
يكتبه  ما  نتابع 
املعارضـــــــــــون 
على  التونسّيــــون 
اختالف مواقفهـــم 
وتوّجهاتهـــــــــم. 
ساعد علـــــى هذا 
مـــا كـــان سائدا 
يف البـــــالد نهاية 
الّستينات من حالة 
الّذهول وضيــــــاع 
املعنى نتيجة انتهاء 
التعاضـــد  جتربة 
إىل الفشل واإلدانة.
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الحاكم » اشرتاكيّا دستوريّا« سنة 1964 كارثيّة عىل املستويني االجتماعي 

والسيايس. قاد التجربة برصامة فريق يقوده أحمد بن صالح الوزير الذي 

أسندت إليه صالحيّات واسعة حاول من خاللها تنفيذ أهّم ما كان قد سعى 

إليه من قبل أثناء قيادته لإلتحاد العام التونيس للّشغل من منهج تقّدمي 

االقتصاد  تجربة  لكّن  املحرومة.  والفئات  الّشغيلة  الّطبقة  عن  مدافع 

عىل  الّسلبي  مردودها  نتيجة  فاجعة  بصورة  انتهت  االشرتاكي  املخّطط 

االقتصاد الوطني وبتحالف جناح من الفاعلني الّسياسيني واالجتماعينّي 

ضّدها خاّصة بعد تعميمها عىل القطاع الفالحي. ُعزل ابن صالح يف سبتمرب 

1969 وحوكم يف ماي 1970 وصدرت ضده أحكام قاسية برز معها بقّوة 

السؤال املعرّب عن عبثيّة الوضع وعمق األزمة وهو: » من يحاكم من؟«. 

لقد  حاكمها.  التي  املجموعة  من  أضعف  املحاكمة  بعد  النّظام  ظهر  لقد 

انتقل ببساطة غريبة ودون مراجعة أو نقد ذاتي بنفس الّزعامة ونفس 

األجهزة الّسياسية إىل توّجه ليربايل مناهض للخّط التّعاضدي. كان بذلك 

يعلن أّن بقاءه يف الحكم أهّم من أّي وضوح فكري أو إيديولوجي وأوىل من 

أيّة مشاركة يف إرساء برنامج سيايس اجتماعي محّدد.

الواحد  الحزب  نظام  يجتازه  امتحان  أّول  املحاكمة  هذه  تكن  لم 

الهزات  من  جملة  سبقته  فقد  بالّسلطة  لالنفراد  الّشاقة  مسريته  يف 

اليوسفيني  تصفية  من  ابتداء  األهميّة  املتفاوتة  والّسياسيّة  االجتماعيّة 

الشغل  اتّحاد  عىل  والهيمنة  يوسف  بن  صالح  الوطني  الّزعيم  اغتيال  ثم 

ومواجهة مظاهرات القريوان مطلع 1961 وما تالها من محاولة انقالب 

محاكمة  ثم  التّونيس  الّشيوعي  الحزب  حظر  ذلك  بعد  جاء   .1962 سنة 

حركة آفاق  الطالبيّة اليساريّة يف سبتمرب 1968 إثر اضطرابات تلت حرب 

5 جوان 1967 وانتهت هذه العرشيّة القاسية باالستيالء عىل اتّحاد الّطلبة 

اليسار أن يربز فيها  التي تمّكن  الوطنيّة  املنظمات  1970 وهو من  سنة 

بقّوة. 

أتاحت هذه الّسلسلة من الّصدامات الّسياسية تصفية كّل املخالفني إالّ 

أنّها أنهكت مصداقيّة الحزب الحاكم خاّصة يف ريادته الوطنيّة واختياراته 

تحّديا  كانت  أنّها  هو  وذاك  هذا  من  األخطر  واالقتصاديّة.  االجتماعيّة 

مؤّسس  تركيزه  عىل  عمل  الذي  الحديثة  الّدولة  ملفهوم  ودوسا  صارخا 

الجمهورية. كانت مسرية انتكاس انقطـع فيهـا مسـّوغ وجـود الحـزب 

أنهكت اهلـــــزات 
االجتماعّيــــــــة 
والّسياسّيــــــــــة 
األهمّية  املتفاوتة 
املتتالية  واألحداث 
الستينــــات  خالل 
احلــزب  مصداقّية 
خاّصـــة  احلاكم 
يف ريادته الوطنّية 
واختياراتــــــــــه 
االجتماعّيــــــــة 
واالقتصادّيـــــة. 
األخطر من هـــــذا 
وذاك هو أّنها كانت 
حتّديا صارخــــــا 
ملفهـــــوم  ودوســـا 
احلديثـــة  الّدولة 
عمـــــــــــل  الذي 
تركيــــــزه  على 
مؤّسس اجلمهورية
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يف الحكم عندما تحّول مرشوعه للّدولة إىل االقتصار عىل االحتفاظ بالّسلطة 

والترّصف املطلق يف جهاز الحكم. 

تأّكد ذلك برتاجع شعبيّة الّرئيس بورقيبة يف األوساط التي كانت تدعمه 

يف صفوف املثّقفني داخل الحزب وضمن الّشباب الجامعي. لم يعد رئيس 

انقسم  بينما  إليه  املقّربني  من  حتى  نقد  من  إليه  يوّجهه  ملا  يأبه  الّدولة 

الحرص عىل  يدفعهم ظاهريّا  الحكم  لنظام  إىل موالني  الجامعي  الّشباب 

التّحديث  مرشوع  مواصلة  يريدون  لهم  معارضني  وإىل  الوطنيّة  الوحدة 

بتجذير الخيارات الّسياسية واالجتماعيّة للّدولة. من أبرز هؤالء ظهر شباب 

األمريكيّة يف  الحرب  تأييد  املاركيس مناهضا بالخصوص سياسة  اليسار 

الفيتنام وإىل جانبهم الّشباب القومي العربي الذي عارض الّسلطة الحاكمة 

ملوقفها املتخاذل من القضيّة الفلسطينيّة خاّصة والقضايا القوميّة عامة. 

رغم كل هذا ورغم أّن أنباء عن انقسامات داخل الحزب الحاكم كانت 

نُدعى  لقاءات  خالل  من  عليها  االطالع  من  نتمّكن  أحيانا  كنّا  بل  تصلنا 

إليها، غري أنّنا لم نكن ندخلها يف صلب أعمالنا. كنّا ندرك يف املناسبات التي 

للحزب  املوالني  بعض  يكتبه  ما  أو  املنشّقني  الّسياسيني  ببعض  جمعتنا 

ال  هامشيّة  مواقف  أمام  أنّنا  املتزايد،  اإلسالمي  النّشاط  من  واملحّذرين 

إليها. إىل جانب ذلك كنّا فاقدين آللية تحليل  أن نتفّرغ  تعنينا وال ينبغي 

تمّكن من تركيب العنارص التي تصلنا ضمن رؤية سياسيّة اجتماعية أو 

حتّى الرشوع يف وضع جانب من رؤية للمجتمع والّسلطة. 

أنّنا  نرى  يجعلنا  العام  للوضع  حركي  تشخيص  حول  نلتقي  كنّا 

أطراف  فيها  وليس  عليها  قيّم  ال  مستباحة  أرض  يف  للعمل  مدعـــوون 

أخرى جديّة تشاركنا يف والئهـــا.  لعل أفضل تعبري عن طبيعة رؤيتنــا 

الفتاح  عبد  الحركة  قياديي  أبرز  أحد  صاغـــه  ما  هو  املرحلة  هذه  يف 

مورو بأسلوبه الساخر مّلا سئل من قبل بعض املوالني للنّظام عن الّدوافع 

البالد  وجدنا  لقد   « مورو  قـــال  املرحلـــة،  تلك  يف  تحّركنا  كانت  التي 

يفهم  لم  الذي  املستفرسيــن  أحد  عّلق  األذان«.  فيهــا  فأقمنا  فارغة 

املقصــود من اإلجابة قائال: كيف تّدعي ذلك والحال أن األذان يُرفع عند 

كّل صـالة يف كل مسجد؟ لم يدرك املعّلق أن الشيخ مورو يقصد باستعمال 

هذا املثل الّشعبي أّن البالد أصبحت خالية من التّوجيه والّريادة لذلك توىّل 

كّنا فاقدين آللية 
ـن من  حتليل متكّّ
العناصـر  تركيب 
اليت تصلنــا ضمـن 
سياسّيــــة  رؤيـة 
عيــــــــــة  جتما ا
الشــــروع  أو حّتى 
يف وضع جانــــــب 
من رؤية للمجتمع 
والّسلطــــــــــــة. 
نلتقـــــــــي  كّنا 
تشخيــــص  حول 
للوضع  حركـــي 
نرى  جيعلنــا  العام 
مدعـــــــوون  أّننـا 
أرض  يف  للعمـــل 
قّيم  ال  مستباحـة 
فيهـــا  وليس  عليها 
أخـــــــرى  أطراف 
تشاركنا  جدّية 

يف والئهـــا.
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هو  فعال  كان  ذلك  عليها.  قيّمني  أنفسهـــم  ونّصبوا  األمر  اإلسالميّون 

الّسنوات  يف  اإلسالميّة  للجماعة  املؤّسسة  العنارص  لدى  العام  اإلحساس 

التّسيب واالستقالـــة  إالّ حالـــة من  أمامهم  األوىل. كانـــوا ال يرون 

االجتماعيـة والثقافية لذلك ال يرون حاجة إىل امتالك شبكة قراءة للواقع 

وجذوره.  إىل جانب ذلك لم يكن يف مؤّسسات املجتمــع ما يدفعهم جديّا 

إىل ذلك مّما جعلهم يعتقدون أنهم يف ِحلٍّ من االهتمام بالحراك الّسيايس 

حّدد  أسايس  مبــدأ  عىل  منصبّا  االهتمام  كان  ثم  من  االجتماعــي. 

الّشبـــاب  إليها  ينظّم  أن  وقبل  األوىل  سنواتها  يف  الحركــة  طبيعـــة 

الجامعـــي يف نهاية الّسبعينات. كان االعتقاد الّسائد لدينا بأّن املجتمع 

قد فقد ضمريه لذلك فإّن كـــّل ما يعدو االهتمام بهذه املعضلة ليس إالّ 

من قبيل الّلغـــو. يتجىّل هذا فيما نرشته مجلة املعرفة، التي كنُت مرشفا 

منذ  املجلــة  حافظْت  لقد   .1978 ربيع  يف  الّرابعة  سنتها  حتى  عليها 

1972 عىل خّط واضح فيه إهمال للخوض يف الّشــأن  صدورهــا سنة 

الّسياســي الوطني والعربــي فضال عن الّدويل. لم نُحْد عن هذا  اختيار 

إالّ يف حالة نادرة كّلـفتنا منع املجلة من الصدور سنة 1974 عندما حّررُت 

مقاال قصريا انتقدت فيه اتّفــاق الوحدة بني تونس وليبيا الذي تّم توقيعه 

يف جانفي من ذات الّسنــة )4(. مع ذلك فإّن املجّلة لم تقترص عىل مجّرد 

مقاالت تعريفيّة باإلسالم ومبادئه وبعض آدابه بل تّم تعديل هذا التوّجه 

تناول قضايا حضاريّة  األوىل رشعنا يف  للّسنة  الّرابع  العدد  تدريجيّا. منذ 

لم تكن مألوفة يف املجالت اإلسالميّة التقليديّة، من ذلك ما وقع بحثه من 

الحضارية  الوجوديّة  أزمتهم  نتيجة  اليابانيني  املفّكرين  انتحار  ظاهرة 

التي أذكاها التّوجه التّغريبي لليابان. كذلك ما وقع نرشه عند معالجــة 
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]4[ انظر مقال املجلة بعنوان الوحدة: أمل بعيد، مجلة املعرفة 1974/1394 العدد األول السنة 

الثانية ص ص 58-60. مما ورد يف املقال : إن الغرب الحانق عىل اإلسالم يف تونس حقيقة ملسناها 

ولكنه ليس سوى عقبة مؤقتة ذلك أن الغرب اصبح الرجل املريض يف هذا العرص وهو لذلك ال 

قّوة  له  لم ترتك  واالجتماعية  واالقتصادية  النفسية  والوعيد فهزائمه  التهديد  يقوى سوى عىل 

تذكر. وإن حلفاء الغرب يف تونس سوف يصبحون عبئا ثقيال عىل الرجل املريض وسوف ينشغل 

عنهم بأسقامه وينقطع الحبل الذي اعتصموا به وال يمكن لهم أن يمنعوا عودة تونس إىل الله.   

جملــة  ّحافظـــْت 
منذ  املعرفـــــــــة 
سنة  صدورهــــــا 
1972 على خــــّط 
إهمال  فيه  واضح 
للخوض يف الّشــأن 
الّسياســــي الوطين 
فضــــال  والعربــي 
مـــــع  الّدولي،  عن 
ذلك فإّنها مل تقتصر 
على جمّرد مقاالت 
باإلسالم  تعريفّية 
وبعض  ومبادئــــه 
آدابه بل مّت تعديل 
هذا التوّجــــــــــه 
تدرجيّيـــــا. فمنذ 
للّسنة  الّرابع  العدد 
شرعنـــــــا  األوىل 
قضايـــا  تناول  يف 
حضارّيـــــــــة مل 
تكن مألوفـــة يف 
اإلسالمّية  اجملالت 

التقليدّية.
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فضيحــة »الواترجايت« التي انتهت باستقالة رئيس الواليات املتّحـــدة 

ـّـة.  ـّـة والقيمي األمريكيــة » ريتشارد نيكسون« ودالالت الحدث األخالقي

تعرّب  القليلة  الحضارية  املعالجات  هذه  رغم  املعرفة  بقيت  فقد  ذلك  مع 

حتى سنة 1978 عن فكر ديني باألساس. إنّها بتنّوع مشارب الكتّاب فيها 

ظّلت تحمل تصّورا للمجتمع واإلنسان قائمني عىل عالئق دينيّة، فال ترى 

ضوابط خاّصة يف املجال الّسيايس االجتماعي وهو ما أتاح اختزال مجاالت 

املجتمع وحركيته يف البعد األخالقي الّديني. كنّا يف املجّلة ويف الّدروس نقرص 

نظرنا إىل الفكر اليساري فال نرى فيه إالّ ماديته امللحدة، كذلك كان الّشأن 

مع التّوجه القومي الذي وقعت إدانته لكونه عصبيّة لجنس جاء اإلسالم 

لتجاوزها.

األساسيّة  العناية  الّسلوكي  األخالقي  الجانب  تويّل  التي  الرؤية  هذه 

جعلت كتاباتنا ودروسنا وخطبنا تحمل فكرا سلفيّا باملعنى العام للّسلفية 

املستجدة  املشاكل  لكل  خري عالج  األصلية  نقاوته  يف  اإلسالم  تجعل  التي 

أّدى هذا  التاريخ.  بما يقتضيه من إحداث اختزاالت زمنية يف فهم حركة 

إىل إضعاف كل حّس تاريخي رغم أّن أبرز ما كنّا نتعامل معه هو التّاريخ 

اإلسالمي واإلنساني. مقابل هذا كان الطابع االختزايل للفكر الذي نعتمده 

ونرّوج له يمّدنا بطاقة للحركة والتوّسع الشديدين. 

يف  تحّلال  اعتربناه  ملا  الّشديد  انتقادنا  أوىل  التوجه يفرس من جهة  هذا 

ظاهرة  وتفّش  الفتيان  شعر  وإطالة  للفتيات  القصري  الّلباس   ( الّسلوك 

رشب الخمر وما شابه ذلك من سلوكيّات متنافية مع األخالق اإلسالميّة(. 

وتوّجهاته  وبرامجه  التّعليم  بقضيتني:  الكبري  االهتمام  جاء  لذلك  موازاة 

واألرسة وما يتّصل بها خاّصة مسألة املرأة وطبيعتها واختالطها بالّرجال 

وعملها خارج البيت. من جهة ثانية كان هذا التّوجه يجد صدى واسعا لدى 

عموم القّراء واملتابعني مّما يزيد من إقبال الّرجال والنّساء عىل الحركة.   

الّدعوّي  الخطاب  طبيعة  إىل  نعزوه  أن  يمكن  ال  اإلقبال  هذا  مرّد  لكن 

تونس  الدينيّة يف  الحياة  اعرتى  ما  ذلك  إىل جانب  نذكر  أن  بّد  ال  بل  فقط 

طوال الّسنوات من فراغ وتسطيح فكريني. كان من الّسهل عند الّدخول إىل 

املساجد والجوامع اكتشاف خطاب ديني رسمي موغل يف الوالء إىل الّسلطة 

رؤيتنـــــا اليت توّلي 
اجلانب األخالقـــي 
الّسلوكـــــــــــي 
األساسّيــة  العناية 
كتاباتنــا  جعلت 
وخطبنـــا  ودروسنا 
فكــــرا  حتمـــل 
باملعنــــى  سلفيـــا 
اليت  للّسلفية  العام 
جتعل اإلســـــــالم 
يف نقاوته األصلية 
لكل  عــالج  خري 
املشاكل املستجدة 
مبا يقتضيــــه من 
إحداث اختـــزاالت 
فهم  فــــــي  زمنية 
التاريخ  حركـــة 
أّدى هذا إىل إضعاف 
تارخيي  حّس  كل 
رغم أّن أبرز ما كّنا 
هو  معــــه  نتعامل 
اإلســالمي  الّتاريخ 

واإلنساني.
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علميّة  حركة  أليّة  فيها  أثر  ال  مقفرة  العبادة  دور  جعل  مّما  الّسياسية 

الجوامع  فضاء  من  االستفادة  من  تمّكنا  إن  غرابة  فال  لذلك  تربويّة.  أو 

واملساجد دون ممانعة بل أحيانا برتحيب القيّمني عىل املكان كّلما احتجنا 

إىل عقد لقاء خاّص أو القيام بدرس عام. أكثر من ذلك، كان عدد من خطباء 

الجوامع ال يتحّرجون من تكليف أحد شباب الحركة للخطبة يوم الجمعة 

طلبا للّراحة أو لقّلة عناية الخطيب الّرسمي بالخّطة املكّلف بها. ذلك تمثّل 

توىّل  الذي  بالقصبة  التّأسيسية يف جامع سيدي يوسف  الفرتة  يف  خاّصة 

الخطبة فيه الّشيخ-الشاب عبد الفتاح مورو أقدم وجه تونيس ساهم يف 

إبراز الحركة. لقد تمّكن يف وقت وجيز أن يستقطب عددا هاّما من املصّلني 

من بينهم موظفون يف الوزارات القريبة وتّجار من سوق الّذهب املجاور 

القريبة. ظّل يفعل ذلك طوال  الثّانوية  املدارس  للّجامع فضال عن تالميذ 

الّشعائر  إدارة  من  معارضة  أيّة  ودون  الّرسمي  اإلمام  عن  نيابة  سنوات 

الّدينية املرشفة عىل سري الّجوامع.  كنت من بني الذين تعّرفوا عىل عنارص 

من الجماعة قبل تكّونها من خالل حضور خطب الّشيخ مورو يف »سيدي 

يوسف« التي كانت تتميّز بفوائد علميّة وتماسك فكري وعمق روحي مع 

أسلوب شيق أّخاذ  وهو ما لم يعتده أحد من قبل.

قّوة  أمامنا  توّلدت  مورو  الشيخ  خطب  ومن  الجامع  املسجد  ذلك  من 

نماء لحركة ما كنّا نستطيع أن نقّدر أنّها ستنترش كالنّار يف الهشيم. 

التي  الّسياسية  الّسلطة  مفارقة  منّا، مستفيدين من  دون سعي  كنّا، 

الّسياسية  املؤّسسات واملنظمات  ألحقت بها كل  أن  بالحكم بعد  انفردت 

والنّقابية واالجتماعيّة والّشبابيّة والعلميّة والثقافيّة دون أن تتمّكن من 

إحكام إدارتها وإكسابها النّجاعة واملصداقية الالّزمتني )5(.

]5[ راجع دراسة عبد القادر الزغل:

 Zeghal Abelkader, Le retour du sacré et la nouvelle demande idéologique des jeunes 

scolarisés,  in Le Maghreb musulman en 1979, CNRS Paris 1983  

Yadh Ben Achour, Islam perdu Islam retrouvé, in Le Maghreb musulman en 1979, 

CNRS Paris 1983

مسجــــد  مـــــــن 
ومن  يوسف  سيدي 
مورو  الشيخ  خطب 
قّوة  أمامنــا  توّلدت 
ما  حلركـــة  ناء 
كّنا نستطيـــع أن 
نقّدر أّنهــا ستنتشر 
اهلشيم  يف  كالّنار 
وكّنــا، دون سعـي 
مستفيدين  مّنــا، 
من مفارقة الّسلطة 
اليت  الّسياسيـــــــة 
باحلكــم  انفردت 
أحلقـــــت  أن  بعد 
بها كل املؤّسســات 
واملنظمــــــــــــات 
تتمّكن  أن  دون 
إدارتها  إحكام  من 
وإكسابها الّنجاعة 
واملصداقيــــــــــة 

الاّلزمتني.
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)3(  إضاءات للواقع والخطاب

مّما  أكرب  ولقاءاتنا  نشاطنا  يف  بذلناها  التي  للّجهود  االستجابة  كانت 

الّسلطة  الذي صنعته  الهائل  الفراغ  نكتشف حجم  كنّا  فقد  كنّا نحسب، 

من  جانبا  يفرّس  األول  العامل  هذا  البالد.  كامل  ويف  حولها  من  الحاكمة 

طبيعة الحركة التي ظهرت بتونس من نهاية الّستينات لتصبح بعد أقّل 

من عقدين أهّم حركة معارضة يف تونس بل يف املغرب العربي كّله. 

هذا الفراغ الكبري الذي كنّا نخرتقه لنمأل بعضا من جوانبه املمتّدة أتاح 

لنا من جهة توّسعا غري متوقع، لكن الوجه اآلخر لهذا النّجاح تمثّل يف أثره 

الّسلبي عىل وجهة الحركة يف مرحلتها الثّانية عندما بدأت تخوض غمار 

الرّصاع اإليديولوجي مع الحركات اليسارية الجامعيّة. 

كان  لكنه  متواصل  توّسع  من  مّكننا  حّدا  حّدين:  ذا  فراغا  نواجه  كنّا 

نوعيّا يجعلنا قادرين عىل  تحليليّا  لكونه ال يستتبع جهدا  يعوق تطّورنا 

االستيعاب الواعي ملا كنّا نقف عليه من هشاشة مذهلة)6(. لقد مّكنت هذه 

إىل  والقيادي  التّوجيهي  املستوى  املفارقة عنارص عديدة من حركتنا ويف 

ثقة مبالغة يف ما حملناه من أفكار ودعونا إليه من طروحات. لذلك أصبح 

   

]6[ أذكر يف هذا السياق أكثر من حادثة. كانت األوىل يف باب العسل بالعاصمة مع مدير النادي 

الثقايف الذي دعانا إىل إلقاء محارضة يف ناديه و الذي كان يعاني من فقدان أية حركة شبابية 

فكرية. استمع املدير إىل املحارضة التي لم تعجبه ملا ورد فيها من نقد للحضارة الغربية فأرسل 

تقريرا إىل سلطة اإلرشاف ينبهها ملا حصل يف ناديه. فعل ذلك حماية لنفسه من جهة لكنه كان يف 

التقرير الذي أمدنا به أحد األصدقاء عرب عن تخّوفه الشديد من هؤالء » املتزمطني« ) كذا( الذين 

يستعملون الدين ألغراض أخرى والذين يتهجمون عىل الغرب بينما يستعمل أحدهم دراجة نارية 

!!. الحادثة الثانية حصلت يف صفاقس يف نادي السينما الذي كان يرشف عليه يساريون يختارون 

األرشطة التي تعرض ويديرون النقاش بعد العرض. حضت مع عدد من العنارص الشبابية من 

تالمذة املدينة للمشاهدة رشيط واملشاركة يف املناقشة. بعد تدخل أو تدخلني من جهتنا لم يحتمل 

القائمون عىل النادي أن نديل بآراء مخالفة ملا حرصوا عىل بثه يف تدخالتهم املوجًهة فانربى عنرص 

معروف هو عيل املهذبي إلسكاتنا والسخرية الجارحة بمعتقداتنا.     

خنتـــــرق  كّنـــا 
الكبري  الفـــــراغ 
الذي  اهلائـــــــــل 
السلطـــة  صنعته 
من  احلاكمـــــة 
حوهلا ويف كامل 
بعضا  لنمأل  البالد 
املمتّدة  من جوانبه 
أتاح لنا من جهـــة 
متوقع،  غري  توّسعا 
لكن الوجه اآلخر 
متّثل  الّنجـاح  هلذا 
يف أثره الّسليب على 
احلركـــة  وجهة 
يف مرحلتهـــــــــا 
عندما  الّثانيــــــة 
ختـــــــوض  بدأت 
الّصــــراع  غمــــار 
اإليديولوجــــــي 
احلركــــــات  مع 
اليساريــــــــــــة 

اجلامعّية.
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من املتعّذر بعد الّسنوات األربع األوىل القيام بأّي نقد ذاتي يفتح الباب لبناء 

فكري متناسب مع الحجم الذي أصبح للحركة. ذلك كان من أهّم أسباب 

ظهور أّول بوادر صدام داخيل سنة 1977 انتهى بعد ذلك إىل أول انشقاق 

رقابة  ظهوُر  مراجعة  كل  رفض  تجليات  أهّم  من  كانت  الحركة.  داخل 

عىل ما ننرشه يف املعرفة بلغت حّد الترّصف فيما كتبته دون إخطاري أو 

مناقشتي)7(  .  

من جهة أخرى فإّن عامل الفراغ الذي كان يساعدنا بصورة أكيدة لم 

يقع اعتباره من قبل عدد الباحثني والّدارسني الذين عالجوا الّظاهرة من 

مدخل إيديولوجي. لقد بدا لهم دون تقديم دليل أّن الّسلطة كانت تشّجع 

الحركة اإلسالمية ألنّها كانت تجد فيها حليفا تواجه به خصمها اليساري 

)8(. تتجاهل ذات املقولة ما وقع من لقاءات قليلة كنّا نُدعى  يف الجامعة 

الغالب  يف  كانت  التي  الوطنية  الّسياسية  الوجوه  ببعض  لالجتماع  إليها 

ساخطة عىل الحزب الحاكم وعىل رئيسه.  

بوجوه  لالتصال  خاص  تنظيمي  حرص  لدينا  يكن  لم  أنّه  أؤكده  ما 

عّدة شخصيات  أن  اعتقده  ما  بل  التّنسيق  أو  للتّعاون  سياسية معروفة 

التعّرف ومحاولة ربط عالقة بالحركة.  االتّصال قصد  كانت أحرص عىل 

من بني هؤالء أذكر مشاركتي يف لقاءين اثنني تّما يف فرتات متباعدة كان 

األول مع األستاذ أحمد املستريي و الثاني مع األستاذ حسني الرتيكي وهما 

وجهان انتميا إىل الحزب الدستوري لفرتة طويلة ثم استبعدا منه.

أن  عىل  حرص  الذي  لكن  املستريي  بأحمد  خاصة  عالقة  لنا  تكن  لم 

باملستريي عالقة  تربطه  الذي  بن سالمة  الدكتور حمودة  به هو  نجتمع 

وعاد   ، نبدأ  أين  من  افتتاحية   1978 مارس  الرابعة  السنة   6 عدد   املعرفة  مجلة  انظر   ]7[

سطيح.     

]8[  انظر د اعلية العالني الحركات اإلسالمية بالوطن العربي  تونس نموذجا ط 1  املغرب 

النارش دفاتر وجهة نظر  2008 ص 55. وانظر أيضا عبد اللطيف الهرمايس، الحركة اإلسالمية 

يف تونس ، بريم للنرش ط1 تونس 1985 ص 57. انظر دراسته بالفرنسية 

.L’islamisme et l’Etat en Tunisie in L’Uomo Vol VI n° ½ 1993

الّسنــــــــوات  بعد 
األربع األولـــــــــى 
للتوّســــع  ونتيجة 
املتواصـــــــــــــل 
 ، كــــــــــة للحر
املتعــّذر  من  أصبح 
نقـــد  بأّي  القيام 
الباب  يفتح  ذاتي 
فكـــري  لبنــــاء 
ســــــــــــــب  متنا
الذي  احلجــــم  مع 
للحركة.  أصبح 
كـــــان  ذلــــــك 
من أهّم أسبـــــــاب 
بـــــوادر  أّول  ظهور 
داخلـــــــي  صدام 
انتهى   1977 سنة 
ذلـــــــــك  بعــــد 
إىل أول انشقـــــاق 

داخـل احلركة.
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قرابة واتفاق يف التّوجه الّسيايس وهو ما أّدى بهما فيما بعد إىل تكوين أّول 

حزب معارض. إذا كان اجتماعنا الذي استمر ألكثر من ساعتني لم يؤد إىل 

أية نتائج ملموسة فإنّه كان كافيا إىل مزيد االقتناع بأن رجل الّدولة الذي 

اجتمعنا به له اختيارات ورؤى مختلفة عّما كنّا نحمل عندئذ من أفكار. 

ورغم أن املستريي كان وقتها مبعدا من الحزب الدستوري الحاكم بقرار 

الدين  و  السياسة  بني  العالقة  طبيعة  عن  حديثه  أن  ورغم  بورقيبة  من 

بالدين فإننا مع ذلك لم نجد فيه ما يشّجع عىل  لم يكن فيه استخفاف 

مواصلة اللقاء رغم أن اللقاء جرى يف جّو من التقدير املتبادل أمكننا أن 

نتحدث فيه عن خصوصية الحركة الدعوية والثقافية التي نرشف عليها 

وعن مخالفتنا الختيار التغريب الذي تبنته السلطة الحاكمة. 

عىل  لرتدده  نظرا  إيجابية  أكثر  كان  فقد  الرتيكي  بحسني  لقاؤنا  أما 

يقوم  التي  الجمعية  الخطب  بعض  حضوره  و  املسجدية  الدروس  بعض 

بها بعضنا. كان الرتيكي وهو املناضل الدستوري العريق أقرب يف رؤيته 

اهتماما  واملغاربي  العربي  البعد  يويل  كان  إذ  إىل مشاعرنا  بالبالد  للوضع 

كبريا كما أنّه كان فيما تناوله يستحض القضية الفلسطينية ومركزيتها 

بالنسبة إىل االختيارات السياسية الوطنية هذا فضال عن سخطه الشديد 

عىل سياسة بورقيبة القمعية مع أقرانه يف الحزب.   

بها  االتصال  وقع  ثالثة  سياسية   شخصية  املصمودي  محمد  كان 

بالتعبري  لنفسه  وكان ممن يسمح  الحاكم  الحزب  إىل  ينتمي  اآلخر  وهو 

عن مواقف نقدية الختيارات بورقيبة وله رؤية للسياسة الخارجية أكثر 

انفتاحا عىل البالد املغاربية والعربية. رغم أنّي لم أحض اللقاء إال أن املؤكد 

أنه كان كالسابقني بقصد التعارف  ولم يكن ضمن اختيار واع من جهتنا. 

ما أرجحه أن هذه الشخصيات سعت إىل اللقاء إثر تمّكن عنارص من الحركة 

إىل الهيئة اإلدارية لجمعية املحافظة عىل القرآن الكريم وسط السبعينــات 

يف انتخابات تجديد الهيئة. لقد أثار هذا األمر انتباه الكثرييــن إىل درجــة 

أن صحيفة »لومند«  الفرنسية كتبت عنه معتربة أن نجاح شباب إسالمي 

العاصمة  تونس  فرع  واستالمهم  للجمعية  املديرة  الهيئة  إىل  الوصول  يف 

مؤرش ينبغي االحرتاز منه. 

يف  النشطني  من  عدد  ذهن  ويف  ذهني  يف  رسخت  التجارب  هذه  جملة 

الحركة أنّه ال جدوى من عقد صلة تعاون مع أطراف مسيّسسة لكونها 

جنـــــاح  أثار  لقد 
صـــــــــــــــر  عنا
احلركـــــــة  من 
يف اختابات جتدبد 
مجعيـــــة  هيئة 
احملافظــــــة على 
الكريــــم  القرآن 
السبعينــات  وسط 
الكثرييــن  انتباه 
يف  السياسيني  من 
الداخل واخلــــارج 
أن  درجـــــــة  إىل 
صحيفة »لومنــد«  
كتبـت  الفرنسية 
معتربة  عنــــــــه 
جنــــــــــــــاح  أن 
يف  إسالمـي  شباب 
اهليأة  إىل  الوصول 
للجمعية  املديرة 
فرع  واستالمهـــــم 
العاصمــــة  تونس 
ينبغــــــي  مؤشر 

االحرتاز منه
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لن  وأنّها  والثّقافية  الّدعوية  غاياتنا  وتفّهم  إلينا  لالستماع  مسعّدة  غري 

تقبل منّا يف الغالب سوى التّوظيف الّظريف. 

أّن  اّدعاء  من  البعض  إليه  يذهب  ما  أستغرب  أن  إالّ  أستطيع  فال  لهذا 

»لالتجاه  األخرية  هذه  تتصّدى  حتّى  بالعمل  للجماعة  سمحت  السلطة 

الّديمقراطي اليساري الّسائد يف الجامعة«. مثل هذه املقولة تستفيد من 

قياس خاطئ عىل ما حصل فعال يف مرص والّسودان  من تسامح و تعاون 

بني النّظامني يف القطرين وبني حركة اإلخوان املسلمني.  تلك التّجارب عىل 

أهميتها كانت من جهة ظرفيّة جاءت للقضاء عىل أجنحة يسارية تمتلك 

سلطة فعليّة يف أجهزة الّدولة واإلدارة يف بداية حكم الّرئيس الّسادات ملرص. 

تّم تحالف مع حزب  النمريي فقد  الرئيس  السودان زمن  إىل  بالنسبة  أّما 

الجبهة اإلسالميّة ملواجهة أحزاب سودانية عريقة  لها نفوذ كبري كما لها 

تجربة يف الحكم مع الحرص عىل مقاومة عنارص شيوعية ويسارية ذات 

فاعلية اجتماعية يف املجال النقابي والسيايس.

من  السبعينات  ومطلع  الستينات  نهاية  التونيس  الّسياق  يف  يكن  لم 

املخاطر الحقيقيّة عىل النظام القائم ما يدفع إىل إمكان قيام تعاون ولو 

كان ظرفيا. فضال عن هذا فإنّه ليس من تقاليد الحزب الدستوري حتى 

قبل أن يصل إىل الّسلطة مهادنة أحد خصومه الّداخليني لضب خصم آخر 

أقوى. لقد كانت عالقته دائما مع املخالفني اإليديولوجيني والسياسييني 

قائمة عىل اإلقصاء واملقاومة قصد االستئصال. 

الحاكمة  الّسلطة  من  تشجيع  وجود  دعوى  من  بالبحث  أوىل  أراه  ما 

للحركة اإلسالميّة النّاشئة، هو منهج عملها الذي تبنته الحركة منذ سنة 

1972 والذي أصبح به مع عنرص »الحركة« أقدر عىل االنتشار واكتساب 

األنصار. إضافة إىل ما أبرزته آنفا عن الحديث عن عامل الفراغ الكبري الذي 

أوجده النّظام يف ظرف أقّل من عرشيتني من الحكم فلقد اختارت الحركة 

لنفسها حتى قبل الرشوع يف االنتظام أي قبل سنة 1974 رهانا أساسيّا  

ذو بعدين: رفض التّغريب و فهم جديد لإلسالم.  تواصل هذا االختيار بعد 

ذلك بصورة تصاعدية حتى 1978 مستبعدا أي توّجه سيايس مبارش يصدر 

بيانات ويعلن عن مواقف و يدخل يف تحالف مع شخصيات أو أحزاب. لقد 

ثبت لديه أن توّسع نشاطه ينبغي أن يتواصل اعتمادا عىل قاعدته الفكرية 

التي لم تزدها ترصيحات الرئيس بورقيبة يف النصف األّول من السبعينات 

احلركة  اختارت 
حتى  لنفسهـــــــا 
الشــــروع  قبـــــل 
أي  االنتظـــــام  يف 
 1974 سنــــة  قبل 
رهــانــا أساسّيـــــا  
بعديــــــــــن:  ذو 
رفض الّتغريــــــب 
جديـــــــد  فهم  و 
لإلســــالم.  تواصل 
االختيــــــــار  هذا 
بعد ذلك بصــــورة 
تصاعديـــة حتى 
مستبعــــدا   1978
سياسي  توّجه  أي 
يصـــــــدر  مباشر 
بيانات ويعلـــــــن 
عــــن مواقـــــــف 
و يدخل يف حتالف 
شخصيـــــــات  مع 

أو أحزاب.
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املستخّفة بالّدين ومن شخصيّة الّرسول عليه السالم ومن اآلداب العاّمة، 

لم تزدها إالّ قّوة وتأثريا)9( .  

مضمونه  يف  ثقايف  خطاب  عىل  األوىل  سنوات  يف  الحركة  منهج  اعتمد 

بيداغوجي يف أدائه. لقد استطاع بنجاح أن ينفذ إىل فئات عمرية مختلفة 

الكهول وعدد من  أنظار  أّما  النّسائي من عنايته.  العنرص  أن يهمل  دون 

أيّة  فيه  ترى  فال  نفعله  وما  نقوله  ما  عموم  تالحظ  كانت  فقد  الّشيوخ 

متنوعة  مدنيّة  حركية  من  عهدته  ما  مع  تواصال  فيه  ترى  إذ  غضاضة 

الباوندي  الّشيخ  به  قام  كان  ما  تستحض  الفئة  هذه  كانت  األهداف. 

لإلمالءات القرآنيّة التي اكتسح بها اإليالة التونسيّة قبل االستقالل بأقّل 

من عقدين. أقرب من ذلك ويف الخمسينات كان بعض مّمن يلتحق بحلقاتنا 

يرى فيها استمرارا لدروس الّشيخ أحمد بن ميالد أو نشاط الّشيخ محمد 

عىل  القيام  إىل  بغريهما  دفع  ما  أو  املسّكرات  ملقاومة  جمعيته  يف  عباس 

ملا  يلتزمون بحلقاتنا  الكهول كانوا  األيتام. قسم هام من  جمعية رعاية 

عرفوه من خطاب ديني اجتماعي كان قائما يف تونس يف النّصف األّول من 

القرن العرشين ثم خبا بعد االستقالل. من ثّم أمكن القول إّن  أحد »أرسار« 

قّوة الحركة اإلسالمية التي دفعت بها إىل اخرتاق املجال املسجدي الدعوي 

ـّت تميّز الحياة  يف عقد من الزمن هو العمل عىل انبعاث حيوية مدنية ظل

يف تونس طوال أجيال وتمثلت يف جمعيّات أرشف عليها بعض من شيوخ 

الزيتونة أو أعيان املدن والقرى. 

يكن  فلم  خاّصة  منه  املدريس  و  وفتيات-  فتيانا   – الشباب  عموم  أما 

إقباله تعبريا عن اهتمام بالعمل الخريي الّدعوي أو اجتماعي الثّقايف فقط. 

ما كان يحرك سواكنه هو اعتماد الحركة رهانا واضحا يسهل استيعابه. 

كان رهانا مثلث األضالع : قاعدته الخصوصية الحركية الدعوية املتّجهة إىل 

إيقاظ الضمائر بإشعار كل شخص بمسؤوليته فيما كان يراه من مظاهر 

التحّلل األخالقي والتفّكك األرسي. أما ضلعاه فهما من جهة أن » الغرب« 

]9[إضافة إىل دعوته إىل اإلفطار يف رمضان ينبغي التذكري بخطبه يف السبعينات 1974 التي 

استخف فيها بالدين وصدق الرسول يف رسالته.   

منهــــــــج  اعتمد 
احلركــــــــــــة 
األوىل  سنوات  يف 
على خطاب ثقايف 
مضمونــــــــه  يف 
جـــــــــي  غو ا بيد
وكان   أدائه.  يف 
أحد »أســــــــرار« 
احلركــــــة  قّوة 
إىل  بها  دفعت  اليت 
اجملـــــــال  اخرتاق 
الدعوي  املسجدي 
الزمن  من  عقد  يف 
علـى  العمـــل  هو 
حيويــــة  انبعاث 
مدنيـــــة ظلــــّت 
احليـــــــــاة  متّيز 
طوال  تونــــس  يف 
يف  ومتثلت  أجيال 
أشرف  مجعّيـــات 
من  بعـــض  عليها 
أو  الزيتونة  شيوخ 
أعيان املدن والقرى. 
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هو املشكلة والتغريب هو عدو الهوية ومفكك بنية املجتمع التونيس، من 

جهة ثانية ال سبيل ملقارعة مقولة » استنفاد الدين ألغراضه« إال بمفهوم 

آخر عن الدين يختلف عّما استقر  لدى املناوئني للدين وحتى للموالني له.

تتبني خصوصيّة هذا التّوجه من خالل بعض العناوين التي كنّا نحرص 

عىل تداولها بني الّشباب الذي يتّصل بنا. من هذه العناوين نذكر: » محمد 

ألكسيس كاريل، اإلنسان ذلك املجهول-  الّطرق-  أسد، اإلسالم يف مفرتق 

عباس محمود العقاد، عقائد املفكرين يف القرن العرشين- مالك بن نبي، 

أبو  الغربية-  والحضارة  اإلسالم  حسني،  محمد  محمد  النهضة-  رشوط 

الحسن الندوي، رصاع الفكرة القوميّة والفكرة اإلسالمية- محمد قطب 

جاهلية القرن العرشين. أّما ما كان يثار يف الدروس التي تفرّس فيها بعض 

آيات القرآن الكريم أو األحاديث النبوية فقد كانت يف مجملها ترسخ جوانب 

مقاصديّة وتربويّة عاّمة كانت تعيد تشكيل مفهوم اإلسالم يف منظومة 

حركية قادرة عىل معالجة تطهرييّة للنّفس تواجه بها ما يفتك باملجتمع 

من علل. مما أذكره يف هذا املجال ما كنّا نختاره للحفظ والتفسري من مثل 

آيات من سورة البقرة كقوله تعاىل: »َوِمَن النَّاِس َمن يُْعِجبَُك َقْولُُه يِف اْلَحيَاِة 

نْيَا َويُْشِهُد الّلَه َعىَل َما يِف َقْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اْلِخَصاِم ....«. أما جانب األحاديث  الدُّ

النبوية والقدسيّة، فقد كانت هي األخرى منتقاة يف ذات الوجهة الرّتبوية 

التي تكشف خبايا النّفوس وتدفع إىل مزيد من مراقبة النّفس والّسعي إىل 

أحمد:»القلوب  رواه  الذي  النبوي  الحديث  حفظ  أذكر  ذلك  من  تطهريها. 

أربعة، قلب أجرد فيه رساج يزهر فذلك قلب املؤمن وقلب أسود منكوس 

فذلك قلب الكافر« ...إىل جانبه كنّا ندرس ونحفظ نص الحديث القديس: 

»يقول ابن آدم : مايل مايل وهل لك من مالك إالّ ما أكلت فأفنيت ....« 

كنّا نكرر أيضا أشعارا وقصصا هادفة منها قول الشاعر:

يٌد بخمس ِمئني َعسجٍد ُفدئْت  

ما بالها ُقطعت يف ربع دينــار    

ِعزُّ األمانـة أغالها وأرخصها  

ذل الخيانة فافهم حكمة الباري   

احلركة  اعتمدت 
رهانا  مثلث األضالع: 
احلركية  قاعدته 
املّتجهة  الدعوية 
الضمائر  إيقاظ  إىل 
كـــــــــل  بإشعار 
مبسؤوليته  شخص 
مظاهـــــــــر  جتاه 
األخالقـــي  التحّلل 
األسري.  والتفّكك 
من  فهما  ضلعاه  أما 
جهة أن » الغرب« هو 
املشكلة والتغريب 
اهلوية  عـــــدو  هو 
بنيــــــة  ومفكك 
التونسي،  اجملتمع 
من جهة ثانيـــــــة 
ملقارعـــة  سبيل  ال 
مقولة » استنفــــاد 
ألغراضــــه«  الدين 
عن  آخر  مبفهوم  إال 
عّما  خيتلف  الدين 
استقر  لدى املناوئني 
وحتى  للديـــــــن 

للموالني له.
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كانت هذه النّصوص وغريها حني تقع يف نفوس غّضة متحّفزة إلثبات 

نفسها وتمّكنها يف  إزاء  أّوال بمسؤوليتها  شخصيتها تجعلها مستشعرة 

كان  الخطاب  هذا  مثل  واملحاسبة.  املساءلة  عىل  القدرة  من  الوقت  ذات 

مستساغا إىل أبعد حّد من الّشباب والنّساء خاّصة إذ يعطي للعنرص املقبل 

عىل النّشاط املالذ النّفيس الذي يوّفره له اإليمان إىل جانب وقوفه عىل قدم 

املساواة مع من يكربونه سنّا يف البيت أو املعهد أو الحّي. 

مّما حّقق لهذا املنهج املصداقية والتّأثري أّن كافة العنارص التي برزت 

وتوّلت تدريجيا قيادة الحركة ثّم الرّشوع يف تنظيمها ابتداء من سنة 1975 

تلتقي يف مواصفات  التأثري. كانت  تمّكنها من  التقت يف جملة خاصيّات 

نذكر منها : 

1-- تقارب يف املعدل العمري ) من 32 سنة إىل 22 سنة( 

2-- إحراز عىل مستوى تعليمي يرتاوح بني الباكالوريا والجامعة. 

3-- انتماء اجتماعي  إىل طبقة وسطى مدينية أو قريبة عهد باملدينة.

من هذا املنهج خاّصة أمكن للحركة أن تنمو وتتّسع ضمن مشهد وطني 

التي عرفتها  الثقافيّة  أو  السياسيّة  الحركيّة  مفتقدا ألهم عوامل  أصبح 

دينية مناظرة  إىل جانب غياب سلطة  بقليل  االستقالل وبعده  البالد قبل 

ذات مصداقية اجتماعية وخطاب مستقل ومعارص.

)4(  الزيتونة املتألقة غيابيا

يُرجع العديد من الباحثني املتابعني عنارَص قّوة الظاهرة اإلسالمية التي 

الّسيايس  التّعثر  إىل  العربية  البلدان  يف  والثّمانينات  الّسبعينات  بني  نمت 

القراءة  هذه  تنطلق   .)10( البالد  تلك  عرفتها  التي  االجتماعية  واألزمة 

]10[ راجع مثال  د.سهري لطفي، اإليديولوجيا اإلسالمية بني مايض وحارض املجتمعات العربية ، 

املجلة التونسية للعلوم االجتماعية عدد75/72 تونس 1983 و  أعمال الندوة الدراسية التي جرت 

يف باريس شتاء 1985 يف مركز الدراسات والبحوث الدولية CERI   تحت عنوان :

Les acteurs des mouvements islamistes , la réalité d’un phénomène du monde 

musulman.

كافــــــة  التقت 
برزت  اليت  العناصر 
تدرجييــــا  وتوّلت 
قيادة احلركة يف 
خاصّيـــات  مجلة 
مّكنتهـــــــــــــا 
ما  وهو  التأثري  من 
احلركـــة  جعل 
تنمو وتتسع ضمن 
أصبح  وطين  مشهد 
ألهــــــــم  مفتقدا 
احلركّيـة  عوامل 
السياسّيــــــــــــة 
الثقافّيــــــــــة  أو 
البالد  عرفتها  اليت 
االستقـــــالل  قبل 
إىل  بقليل  وبعده 
جانب غياب سلطة 
مناظـــــرة  دينية 
ذات مصداقيــــــة 
عيــــــــــة  جتما ا
مستقــل  وخطاب 

ومعاصر

,,
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يوازيه  ما  و  اإلسالميّة  املجتمعات  مختلف  بني  املالحظ  التنّوع  واقع  من 

املسلم  املجتمع  ضمن  لإلسالم  االجتماعيّة  الفئات  ِل  تمثُـّ يف  اختالف  من 

الواحد)11(. هذا التوّجه القائم عىل مقولة التّعدد اإلسالمي ينتهي إىل القول 

الترّشذم  بانتفاء إسالم واحد وتعّذر ظهور توّجه سيايس موّحد من هذا 

اإلسالمي وعىل  التعدد  املبالغ فيه عىل مقولة  الرّتكيز  اإلسالمي. من هذا 

الّظاهرة  بروز  لتفسري  تعتمد  التي  والّسياسية  االجتماعية  االعتبارات 

االحتجاجي  باإلسالم  تسميتها  إىل  الّدارسني  من  عدد  ينتهي  اإلسالمية 

العربيّة.   البالد  يف  مستقبيل  بديل  ألّي  فقدانها  وعىل  ظرفيتها  عىل  تأكيدا 

التي  الجديدة  االسترشاقيّة  املقوالت  بعض  جوهر  التّحليل  هذا  يستعيد 

تنتهي بها دراساتها األنرتوبولوجية للحضارة اإلسالميّة أن هذه األخرية 

ليس لها حارض أو مستقبل.   

ما تثبته أبرز أحداث مرحلة التأسيس حني تقع إعادة النظر فيها من 

الناحية الثقافية أنها تكشف فعال فقدان الشباب املؤسس لنموذج واضح 

وجاهز يف املستويني االجتماعي والسيايس أو بديل فكري محدد املعالم.  ما 

وقع إنجازه يف هذا املجال ال يعدو أن يكون محاوالت أوليّة ينقصها العمق 

الفكري والوضوح املنهجي. ذلك كان شأن كتابات من قبيل: ما هو الغرب؟ 

وكتاب طريقنا إىل الحضارة)12(  إىل جانب مقاالت عديدة ظهرت يف املعرفة 

يف سنواتها األوىل )13(   قبل أن تتحّول إىل مجلة ذات صبغة إيديولوجية.  لكن 

أبرز ما كان يميز هذه اإلرهاصات الفكرية هي عملها عىل معالجة قضية 

الهويّة ضمن رهان الوعي بالذات. من هذه الزاوية ينبغي أن نضيف الجانب 

اإلسالمية  الحركة  طبيعة  سؤال  عن  اإلجابة  عىل  قادرا  نراه  الذي  الثالث 

بتونس ومن أين استمدت جذورها وعوامل قّوتها ؟ 

31

]11[ راجع عىل سبيل املثال » إرنست غيلنر« )E.Gellner( يف كتابه  » املجتمع املسلم« ترجمة 

أبو بكر باقادر مراجعة رضوان السيد، دار املدار االسالمي، بريوت2004.

]12[ الكتاب األول كان من تأليف راشد الغنويش ومصطفى النيفر . 

]13[ انظر عىل سبيل املثال املقاالت االفتتاحية :« نحو النور« وركن »الرأي« وركن » عىل شفا 

أركان  21/15 خاصة يف  التوجه عملنا عىل مواصلته بصورة أوضح يف مجلة  جرف هار«. هذا 

»الكلمة  رشاع« و« غدا يبدأ اليوم« و« وثيقة العدد«.  

أبرز  تثبتـــــــه  ما 
مرحلــــة  أحداث 
التأسيس حني تقع 
إعادة النظر فيها من 
الثقافية  الناحية 
فعال  تكشف  أنها 
الشبــــــاب  فقدان 
لنمــــوذج  املؤسس 
وجاهـــــــز  واضح 
املستويني  فــــــي 
االجتماعـــــــــي 
والسياســـــــــــي 
فكـــري  بديل  أو 
املعالـــــــم.   حمدد 
وما وقع إجنــــــازه 
يف هذا اجملـــــــال 
ال يعدو أن يكون 
أولّيـــــة  حماوالت 
العمـــــق  ينقصها 
والوضوح  الفكري 

املنهجي

,,
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ما ينبغي أن ال نذهل عنه هو أّن لقاء عدد من الّشباب املتعّلم والجامعي 

ال يتجاوز عدده العرشين شخصا فيما بني 1969 و1972 من ذوي الّدراية 

له يف ظرف زمني قصري  أمكن  والسياسيّة  االجتماعيّة  بالعلوم  املحدودة 

فئات  إىل  تنتمي  كبرية  طاقات  اإلسالم  باسم  تستقطب  حركة  إنشاء 

مثل  البارزة.  املكانة  فيها  املتعّلم  الّشبابي  الطرف  يحتّل  مختلفة  عمرية 

هذا الصنيع الذي لم يتح ألحزاب وحركات يسارية ذات ماض وفكر أعرق 

إليه  يلتفت  لم  الذي  الثقايف  بالبعد  وأكثر جذرية ونضالية له صلة وثيقة 

االعتبار  رّد  عىل  بالرّتكيز  التّونسيون  اإلسالميون  اعتمده  بينما  هؤالء. 

للّذات. لقد انحرص اهتمام اليسار يف املسائل االجتماعية واالقتصادية ظلوا 

املنبثقة  والحكومة  الحزب  سياسة  ينتقد  طبقي  منظور  من  يتناولونها 

منه لخياراتها الربجوازية الكربى واملتوسطة وإهمالها للطبقات الفقرية. 

كان موقف اليسار التونيس ) الحزب الشيوعي – حركة آفاق ( يف إعراض 

كامل مع مقتضيات الخصوصيات الثقافيّة لتونس فهو ال يكاد يستعمل 

التّضامن  ورضورة  الفلسطينيّة  القضية  حقيقة  يقّدر  وال  العربية  الّلغة 

النّضايل مع الّشعوب العربية إضافة إىل أن رؤيته للّدين ال تتجاوز يف أفضل 

انشغاله  يتّضح هذا من  والّشوفينية.  التّعصب  اعتباره نوعا من  األحوال 

»بفراغ  اتّسامها  أيضا  هو  أدرك  التي  املحلية  الثقافية  املسألة  عن  حتى 

مفزع« وأّن مهمة املثّقف هي »خلق غذاء روحي غزير وأصيل«، رغم ذلك 

فإّن األمر لم يتجاوز لدى اليسار حّد إصدار بيان عام ال يزيد يف النّهاية عن 

الّدعوة إىل »رضورة التّفتح عىل كّل التيارات الثّقافية لكل الّشعوب ويف كل 

األزمان«)14( . من هذه الناحية ال يمكن أن نستغرب أن يفيض هذا الخطاب 

املهمل للبعد الثّقايف ولكّل ما يعيد ربط املجتمع بماضيه ضمن متطلبات 

العرص املختلفة وتحدياته إىل نخبويّة نضالية منحرسة ضمن إيديولوجية 

عاجزة عن اخرتاق الجمهور الواسع. 

]14[ عبد الجليل بوقّرة حركة آفاق من تاريخ اليسار التونيس، دار رساس للنرش تونس 1993.ص 

35؛ راجع أيضا 

Abderrahim Lamchichi , Islam et contestation au Maghreb, Ed.L’Harmattan

 Paris 1989. 

ينبغــــــــــــي  ما 
عنه  نذهل  ال  أن 
عــــدد  لقاء  أّن  هو 
املتعّلم  الّشباب  من 
واجلامعـــــــــــي 
عــدده  يتجاوز  ال 
شخصا  العشرين 
فيمـــــــــــــــــــا 
و1972   1969 بني 
الّدرايـــة  ذوي  من 
احملدودة بالعلـــوم 
االجتماعّيــــــــة 
والسياسّية أمكن 
ظـــــــــرف  يف  له 
زمين قصري إنشـــاء 
حركة تستقطب 
اإلســــــــالم  باسم 
كبرية  طاقــــات 
فئات  إىل  تنتمـــي 
خمتلفة  عمرية 
الطرف  حيتـــــــّل 
الّشبابي املتعّلم فيها 

املكانة البارزة
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مقابل هذا العجز عن استيعاب أهمية عامل الهويّة الثقافيّة والّدينية 

الحزب  طروحات  يف  نجد  نكن  لم  لليسار  تقّدمي  تحّرري  مرشوع  ضمن 

أثبتته  ما  ذلك  اعتمدناه.  الذي  بالّذات  الوعي  برهان  اهتمام  أي  الحاكم 

بانتمائها  معروفة  عنارص  مع  التّأسيسية  الفرتة  تلك  يف  لقاءاتنا  بعض 

التّاريخي إىل الحزب الدستوري. إىل جانب ذلك لم يتبنّي لنا من خطاب أكرب 

تجّمع سيايس وطني يف البالد عندئذ ما يحملنا عىل مراجعة مواقفنا من 

العمل الّسيايس.  تواصلت ثقتنا يف طبيعة خطابنا الّديني بأفقه الحضاري 

الّدفاعي ولم نر جدوى لربط ِصالت تفاعل حقيقي مع التّيار الحداثي عموما 

والّدستوري خصوصا. لذلك اكتنفت نظرتنا الحركيّة للحزب الحاكم نسبة 

عالية من الغموض لم تزدها املواقف االستخفافية من اإلسالم  التي دأب 

الرئيس بورقيبة عىل اإلعالن عنها يف تلك الفرتة إالّ شّدة، فلم يظهر لدينا 

أّي داٍع للتّوصل إىل تعميق رؤيتنا للحزب أو تمتني صلتنا به أو بجانب من 

عنارصه. األهم من هذا هو أنّنا لم نكن نشعر أّن للحزب رؤى سياسيّة أو 

عمق فكري أو دافع ثقايف ديني يحملنا عىل مراجعة تصّوراتنا أو يدفعنا إىل 

تعميق وعينا الّسيايس. لقد التقى لدينا يف تلك الفرتة إزاء الحزب عنرصان: 

سخٌط عىل مواقف الرئيس بورقيبة ملا يعلن عنه من مواقف استهجان من 

الّرسمي مع فقدان ألي  اإلسالم والعروبة وضحالٌة يف الخطاب السيايس 

تماسك فكري و ثقايف لدى النخب الحاكمة.   

الشخصية  وأبحاثي  عالقاتي  خالل  من  بعد  فيما  إليه  توصلُت  ما 

ساعدني عىل تجاوز حالة التعميم والغموض التي ساهمت بقدر كبري يف 

جاء  وإن  الوضوح  هذا  لكن  الحداثي.  للتّوجه  التنظيمي  تجاهلنا  موقف 

متأخرا وبعد أكثر من عرش سنوات من انقطاعي عن الحركة اإلسالمية 

فإنّه يمكن أن يفيدنا اليوم يف ما نحن بصدده من تفسري الصدى الواسع 

الذي لقيته الحركة اإلسالمية يف صفوف عدد هام من التونسيني طيلة عقد 

السبعينات من القرن املايض. 

 أهّم ما احتفظ به اليوم من موقف النّخب الحزبية يف الفرتة التي تأّسست 

فيها الحركة يعود إىل ما اطلعُت عليه يف وثيقة رسميّة صادرة عن الحزب 

االشرتاكي الدستوري، سنة 1967 سّجلت مداوالت أبرز النّخب الّدستورية 

يف  ثقتنا  تواصلت 
خطابنــــا  طبيعة 
بأفقــــــــه  الّديين 
الّدفاعي  احلضاري 
جــــــدوى  نر  ومل 
لربط ِصـــــــــالت 
حقيقــــي  تفاعل 
احلداثي  الّتيار  مع 
والّدستوري  عموما 
خصوصـــــــــــــا 
لدينا  التقى  الذي 
عنصــــــران:  إزاءه 
مواقف  على  سخٌط 
بورقيبـــة ملا يعلن 
مواقف  من  عنـــه 
من  استهجــــــــان 
والعروبــة  اإلسالم 
يف  وضحالــــــــٌة 
السياسي  اخلطاب 
فقدان  مع  الّرمسي 
ألي متاسك فكري 
و ثقايف لدى النخب 

احلاكمة

,,
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حول موضوع اإلسالم و قضايا العرص)15( . من هذه الوثيقة التي تبدو يل 

عىل درجة عالية من األهميّة يتبنّي أن قسما هاّما من نخب الحزب عندئذ 

كانت تعترب اإلسالم مكّونا أساسيا للّشخصية الوطنية وعنرصا من عنارص 

الفاعلية يف العرص الحديث.  

ما تؤكده أّوال مداوالت ذلك الّلقاء بني عدد من املثّقفني البارزين وكبار 

الفقهاء بأبرز رجال الفكر و األدب و التّوجيه يف تونس عند مناقشة قضيّة 

»اإلسالم ومقتضيات النهضة الحديثة« أّن ما كان يثري سخطنا من مواقف 

الرئيس بورقيبة لم يكن موصوال بما أعلنه غالبيّة املتدّخلني عىل اختالف 

مشاربهم. لقد ثبت من مداوالت الجلسات التّسع التي ابتدأت ربيع سنة 

1967 وانتهت صيَف ذات الّسنة أن مشاغل الفكريّة واإليديولوجيّة للنّخب 

الحاكمة يف البالد التونسيّة هي يف غالبها األعم ال ترى تناقضا بني رضورات 

التحديث يف تونس وبني الخصوصيات الثقافية والّدينية للمجتمع. أكثر من 

متدخل أّكد هذا املعنى معتربا أن اإلسالم ليس موضع تهمة وأن الّدين ليس 

مجرد عقيدة تجسد »الّصلة بني املرء وخالقه فقط بل هو أيضا مجموعة 

من القيم األخالقيّة التي تؤثر يف سلوك الفرد وعالقته بالجماعة التي ينتمي 

إليها وباإلنسانية جمعاء وهو أيضا مجموعة من القيم الحضارية يدين 

بها من قوي إيمانه« )16(  .

كان هناك رأي مغاير عرّبت عنه أقلية محدودة من الحارضين وبدرجات 

مختلفة من القطع )17( جمعت بينها الدعوة إىل الواقعية مع تساؤل منكر 

ومقتضيات  اإلسالم  االشرتاكية،  الدراسات  لجنة  مداوالت  الدستوري،  االشرتاكي  الحزب   ]15[

النهضة الحديثة، منشورات قسم التوجيه وتكوين اإلطارات نسخة مرقونة 1967-1966.

املداوالت  انظر وثيقة  األوىل،  الثالثة  الجلسات  تناوله يف  ملا وقع  الطاهر قيقة يف تلخيصه   ]16[

الجلسة الرابعة ص 1.  

]17[  انظر مثال موقف عبد القادر املهريي خاصة يف الجلسة األوىل والتي قال فيها بالخصوص 

رّدا عىل مداخلة الحبيب بلخوجة التي افتتحت بها املداوالت: ال يمكن يل شخصيا أن ال أتساءل 

عما إذا كان يف اإلسالم هذه املبادئ التي نوه بها فلماذا ترك الشعوب التي تدين به يف حالة تخلف 

هي  فهل  اإلسالم[  ]يف  موجودة  املبادئ  هذه  كانت  »إذا  يواصل  ..ثم  املستعمر«  عليها  ويستويل 

بارزة للعيان تفرض نفسها أم يجب البحث عنها ضمنيا وإذا كانت بارزة ملاذا لم يدع إليها رجال 

الدين؟ ...الجلسة األوىل ص  14 وراجع موقف محمد فنرت الجلسة الثالثة ص 5 واملنجي الشميل 

يف الجلسة السابعة ص3 . 

تلك  يف  ننتبه  مل 
أّن  إلــــــــى  الفرتة 
املشاغل الفكرّية 
جّية  لو يو يد إل ا و
احلاكمة  للّنخب 
يف البالد التونسّية 
هي يف غالبها األعم 
بني  تناقضا  ترى  ال 
التحديث  ضرورات 
وبني  تونـــــس  يف 
اخلصوصيـــــــات 
والّدينية  الثقافية 
 . للمجتمـــــــــــع
إذ تعترب أن اإلسالم 
ليس موضع تهمــة 
ليس  الّديــــن  وأن 
عقيـــــــدة  جمرد 
»الّصلة  جتســـــد 
وخالقه  املرء  بني 
أيضا  هو  بل  فقط 
جمموعة من القيم 
اليت  األخالقّية 
سلوك  يف  تؤثر 
وعالقته  الفرد 

باجلماعة
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إلمكانية تجّدد اإلسالم وقيمه. لذلك تراوحت طرق تعبري هؤالء بني قائل 

بضورة الرّتكيز عىل أولويّة التّقدم والتّنمية أساسا وبني معلن عن رضورة 

إىل األصل ) أي احرتام اإلسالم( أو  الرجوع  إّما  تحديد موقف بني أمرين 

أن  يمكن  كيف  يتساءل  أن  لإلنسان  يمكن  ال   « أنه  ذلك  التقّدم،  تحقيق 

أن  ينبغي  ما  أخرى«)18(.  ناحية  من  الوراء  إىل  وينظر  ناحية  من  يتقّدم 

يالحظ أّن كل مداخالت هذه األقليّة املمثلة للخّط العلماني طوال املداوالت 

التي  األخرى  املداخالت  عموم  عكس  اإلطالة  عن  والبعد  بالحذر  اتّسمت 

توّزعها توجهان أحدهما حداثي متصالح مع الذات )19( والثاني تقليدي 

يف  وخطورته  الوطنيّة  الحركة  طور  يف  بأهميته  مذكرا  الّدين  عن  ينافح 

مرحلة تحقيق التنمية والتقدم)20(. ما ساعد هذين التّوجهني أّن القسم 

الثاني من املداوالت دار إثر أحداث حرب جوان 1967 والتي أحدثت صدمة 

جّذرت مواقف غالبيّة املتدّخلني بينما رأى فيها اآلخرون مصيبة تستدعي 

الرّصامة الفكرية وواقعيّة النّظر عند وضع االختيارات الكربى )21( .  

انتهيُت عند النظر يف هذه الوثيقة إىل أمرين لم نكن قادرين يف مرحلة 

لخطاب  واألكيد  الواضح  الحضور  أولهما  إليهما:  االنتباه  عىل  التأسيس 

]18[  املرجع السابق 

 ]19[  انظر مواقف حسني املغريبي والشاذيل الفيتوري وعبد الكريم املراق ومصطفى الفاريس 

ومحمد الطالبي والطاهر قيقة وزكرياء بن مصطفى وعبد الوهاب بوحديبة ومحمد بن عمارة 

وعبد العزيز بلحسن وعبد السالم امللويل والحبيب الشاوش ومحمد السوييس وعمر بن عمر .   

]20[ انظر مواقف الحبيب بلخوجة والفاضل ابن عاشور والحبيب املستاوي. 

التي قال فيها من بني ما قال إن » االنكماش ودراسة  العزيز إدريس  ]21[  انظر مداخلة عبد 

الحسابات  ضبط  تعليم   « هو  العرب  إليه  ينتبه  أن  ينبغي  ما  وأّن  كافيني«  غري  فقط  العربية 

واملقارنات والخروج إىل األفق البعيد ولو برتك املعنويات واللغة العربية يف بعض األحيان«   الجلسة 

1967 ص 7  وانظر تعقيب رئيس الجلسة أحمد بن صالح الذي صحح  السادسة يف 13 جوان 

له موقفه بتذكريه بموقف األطباء التونسيني الذين قرروا الذهاب إىل مرص واألردن وسوريا أثناء 

الدكتور  العربية مستشهدا خاصة بما قام به  البعض منهم ال يعرف شيئا من  الحرب رغم أن 

زهري السايف الذي ال يدل حتى مظهره الخارجي عىل أنّه تونيس مع ذلك فإن » حماسه البارد الذي 

ينفع املؤمنني«  أدهش وزير الصحة املرصي   ص 7. 

هناك  كـــــــــان 
ثالث  توجهـــــات 
للنخبة احلاكمة 
أّوهلا  الستينات  يف 
متصالـــح  حداثي 
والثانـــي  الذات  مع 
عن  ينافح  تقليدي 
مذكرا  الّديـــــن 
طور  يف  بأهميته 
الوطنّية  احلركة 
وخطورتـــــــــــه 
يف مرحلة حتقيق 
والتقـــدم  التنمية 
أقلّيـــــــة  والثالث 
للخـــــــّط  ممثلة 
أّنه  ترى  العلماني 
لإلنسان  ميكن  ال 
كيف  يتساءل  أن 
يتقّدم  أن  ميكن 
وينظر  ناحية  من 
الـــــــــــــوراء  إىل 

من ناحية أخرى
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الهوية اإلسالمي يف صفوف النخبة املثقفة للحزب الحاكم عندئذ. ثانيهما 

أن جانبا مما كنّا نتداوله يف الحركة عن رضورة تجديد فهم اإلسالم ملواجهة 

تخلف املسلمني كان يقول به خاصة ممثلو التوجه التقليدي داخل الحزب. 

من هاتني املالحظتني يمكن القول إن الذي ساعد دعوتنا بقّوة هو أننا 

الزيتونة  مؤسسة  أرستها  مختلفة  بعنارص  معبئ  فضاء  يف  نتحّرك  كنّا 

طوال  مستمّرة  والنفيس  واالجتماعي  الثقايف  النسيج  يف  فاعليتها  وظّلت 

األجيال.  هذه الحقيقة التي طاملا ذهلنا عنها هي التي أمّدت حركتنا رغم 

كاف  وعي  عىل  نكن  لم  وأثر  بطاقة  السبعينات  يف  إمكانياتنا  محدودية 

بهما جعلتنا كأننا نغرف من بحر بينما كان املخالفون من دعاة التحرر 

أداء  ضعف  عن  أّما  الصخر.   يف  ينحتون  كأنهم  عنها  إلعراضهم  اليسار 

الحزب الحاكم رغم ما بيّنته تلك الوثيقة النادرة من الحضور البارز ملقولة 

التواصل مع املايض ورفض االنقطاع التاريخي، فإن مرّد ذلك الضعف هو 

تفكك صف الزيتونيني فيه من جهة و ضبابية رؤيتهم ملرشوع النهضة من 

جهة ثانية هذا فضال عما أّدى إليه االنفراد بالسلطة من تراكم لألخطاء 

واالنحرافات مما أضعف مصداقية الحزب بصورة كبرية يف صفوف الشباب 

املتعلم خاصة.      

عند قراءة ما أعلن عنه بعض الحارضين يف تلك املداوالت لرشح تخّلف 

املسلمني وإرجاع سببه إىل العادات والتقاليد الطارئة والعاهات االجتماعية 

والذهنية، عند قراءة مثل هذه التدخالت فإنّه ال يسعني إالّ أن استحض 

نظائر لها فيما سنكتبه بعد ذلك بأقل من خمس سنوات دون أن نكون 

اللقاء. لقد كتبنا وكررنا يف مجلة املعرفة بأن  عىل اطالع بما قيل يف ذلك 

حالة املسلمني املرتدية ليس حّجًة عىل اإلسالم بل إن اإلسالم هو الحجة 

عليهم وأن معضلتنا هي يف » إهمال حقيقة اإلسالم ومبادئه العليا«.

األهّم من هذا هو أن جانبا آخر مما قيل يف تلك املداوالت يف نهاية الستينات 

كنّا نحن يف فرتة التأسيس لم نبلغه بعد بل توّصلنا إليه يف فرتات الحقة من 

الثمانينات خاصة دون أن تكون لنا صلة بقائليه داخل الحزب. من ذلك 

ما سّجله بعض املشاركني من أنّه ال وجه للحديث عن اإلسالم بمعزل عن 

املسلمني، ذلك أن اإلسالم باملسلمني وال يمكن تصّور مسلمني دون إسالم. 

متجاوزا  كان  ُفتّوته  فرتة  يف  اإلسالم  أن  هو  الجديل  التالزم  هذا  يؤكد  ما 

ساعــــــد  الذي  إن 
بقــــــــّوة  دعوتنا 
هو أننـــــا كّنــــا 
فضــاء  يف  نتحّرك 
بعناصــــــر  معبئ 
أرستهــــا  خمتلفة 
الزيتونة  مؤسسـة 
وظّلت فاعليتهـــــا 
يف النسيج الثقايف 
واالجتماعـــــــي 
مستمّرة  والنفسي 
األجيـــــال.   طوال 
احلقيقــــــة  هذه 
اليت طاملــــــا ذهلنا 
اليت  هـــــــي  عنها 
حركتنـــا  أمّدت 
حمدوديــــة  رغم 
يف  إمكانياتنــــا 
بطاقة  السبعينات 
وأثر مل نكن على 

وعي كاف بهما.
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أّما  لهما.  ومتجاوزا  وقضاياه  عرصه  مستوعبا  كان  املسلم  ألّن  لألحداث 

يف حالة الّضعف والرّتاجع فإّن املسلمني ال يواكبون املدنيّة الحديثة وإنّما 

يزامنونها من بُعد فال يكون اإلسالم بذلك » الّدافع واملحّرك لها«. 

مجلة  يف  والتّسعينات  الثّمانينات  يف  نسّجله  أصبحنا  املعنى  هذا  مثل 

معالجة  إىل  للوصول  سعيا  واملواقف  الكتابات  من  غريها  ويف   21/15

املعضلة املؤّسساتية يف اإلسالم وهي التي تجعل أصحاب الحّل والعقد من 

املسلمني ال يواجهون القضايا املستجدة من فهم مختلف للتّقدم ال يعرض 

عن إدراج الثقايف واالجتماعي داخل رؤيته.  

ما ينبغي إثباته يف نهاية املطاف هو أن التدابر الذي ساهم فيه أكثر من 

طرف بني اإلسالميني والحداثيني بمختلف توجهاتهم أضاع فرصا عجيبة 

لنمو الوعي وتحصني املجتمع والدولة يف آن. ما ينبغي الوقوف عنده من 

أجل مستقبل أفضل هو أن املثقف قبل أن يكون علمانيا أو ليرباليا أو قوميا 

أو إسالميا فهو يحمل ذاكرة تاريخيّة ال يمكن أن ينفصل عنها وإن كانت 

ذاكرته تلك، ككل ذاكرة، انتقائية بالّضورة. من ثّم فإن أسوأ الحلول هو 

الحّل الذي يعتمد الّرؤية الكليانية التي تّدعي أنها قادرة، بمفردها، عىل بناء 

النموذج األمثل مقصية بذلك كل الفرص للقاء النخب بمختلف توجهاتها 

ذاكرة كل طرف عند  الرؤى وإيقاظ ما تغاضت عنه  للمناقشة وتنسيب 

بناء موقفه من الدين أو من اللغة أو من مؤسسات املجتمع والدولة.

محصلة كل هذا هو أن االختيارات الكربى التي ال تعتمد حوارا حقيقيا 

إنسانيتها، مهّددة  أو  تقدميتها  كانت درجة  أيا  تظل،  فعلية  أو مشاركة 

بالالّفاعلية واالنتكاس ألنّها لم تنجم عن وفاق. هذا املعنى املستفاد من 

املعنى  لكن  الهويّة،  خطاب  حداثيّة  مثّقفة  نخبٌة  فيها  استبعدت  تجربة 

الهوية  عن  مقارباتهم  يف  يصدرون  الذين  إىل  بالنسبة  حتّى  قائما  يبقى 

من  كنظرائهم  أنّهم،  يذكروا  أن  بد  ال  هؤالء  الدينيّة.  واألصالة  الثقافيّة 

الّديمقراطية، ال  أو  العدالة االجتماعية  أو  القومية  الوحدة  املثّقفني دعاة 

يمكنهم أن يتمّلصوا إن وصلوا غدا إىل مراكز القرار والّسلطة من قوانني 

االجتماع اإلنساني وضوابط الحياة الّسياسية املدنية.  
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الذيـــــــــن  على 
يصــــــــــــدرون 
يف مقارباتهــــــــم 
اهلويــــــــــة  عن 
واألصالة  الثقافّية 
الدينّيـــــــــــــة. 
أن يذكروا أّنهــم، 
ئهـــــــــم  ا كنظر
املثّقفيـــــــــن  من 
الوحـــــــدة  دعاة 
القومية أو العدالة 
االجتماعيــــــــة 
أو الّدميقراطيـــة، 
ميكنهـــــــــم  ال 
إن  يتمّلصوا  أن 
مراكز  إىل  وصلوا 
والّسلطــــة  القرار 
قوانيـــــن  مــــــن 
اإلنساني  االجتماع 
احليـــاة  وضوابط 

الّسياسية املدنية.
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يف الذكرى الرابعة والثالثني لإلعالن عنها:
»حركة النهضة من الدعوة إىل السلطة«

بقلم : الهادي بريك
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وهو  والّراوي  املؤرخ  يحتاجه  رسدي  بعد  فهو   : األبعاد  ثالثي  التاريخ 

بعد درايس بحثي يحتاجه الّدارس والباحث اللتقاط دروس وعرب وعظات 

وينبذ  تجربة  كل  من  االيجابيات  يلتقط  مستقبل  أو  حارض  لبناء  تصلح 

سلبيّاتها وهو بعد سنني سببي يحتاجه النّاظر املتدبّر املتأّمل الستنباط 

الحقبة  تلك  حكمت  التي  القوانني  واستخراج  العلل  واستكشاف  الّسنن 

التّاريخية ألداء تلك املجموعة أو ذلك الكيان. يتّجه هذا املقال إىل هذا البعد 

الثّالث محاوال استقراء النّواميس التي حكمت تجربة »حركة النّهضة« يف 

تجربتها املمتدة بني 1969 و2015 أي زهاء أربعة عقود ونصف. ال أنكر 

تأثّري الكبري جّدا بصاحب املدرسة الّسننية يف العمران اإلجتماعي السيايس 

العالمة »إبن خلدون« عامال عىل التقاط الّسنن التي وّجهت الحركة ـ أّي 

حركة وأّي أداءـ  إذ أنّه ال ريب يف أّن الكتاب العظيم املقّدسـ  القرآن الكريم 

ـ إنّما خّصص لذلك البعد النّصيب األكرب، فما من قّصة قّصها وما من مثل 

الفقه  يف  املاضية  الّسنة  استنباط  إلينا  يطلب  وهو  إالّ  علينا  أعاد عرضه 

العمراني الكفيل بإحصاء قوانني النّهضة وقوانني االنحطاط سواء بسواء. 

ناهيك أّن الحقل القصيص منه احتل أزيد من ثلثه والثّلث كثري كما أخرب 

الّصادق املصدوق عليه الّسالم. اإلعتبار بالّسنن الحاكمة إذن هو مقصد 

القرآن الكريم، فمن تنكب ذاك فما له منه من حظ إال حظ التسيل.

)1( مرحلة البحث عن الهوية

 .1981 ربيع  حتى   1969 صائفة  من  الحركة  يف  املرحلة  هذه  امتدت 

عنوان هذه املرحلة التي غّطت عقدا ونيفا من تجربتها هو : »مقاومة املّد 

العاملاني الكاسح« سواء بوجهه الّسلطوي متمثاّل يف املدرسة البورقيبية 

الّلحاق   : نفسه  بانيها  أسماه  ملا  كّلها  بأجهزتها  الّدولة  سّخرت  التي 

بركب األمم املتقدمة وفرنسا هي أمنا الحنون فيما يعترب الدين واللسان 

العربي ـ أحيانا بالجملة وأحيانا بالتّفصيل ـ عائقني يف وجه تلك الّرسالة 

الّشيوعي  املّد  هناك  كان  الّدولة  وبجانب  الجامعة.  اإللحاقيّة  التغريبيّة 

مرحلــــة  امتدت 
اهلوّية   عن  البحث 
يف احلركــــــــة 
 1969 صائفة  من 
 .1981 ربيع  حتى 
عنوان هذه املرحلة 
عقدا  غّطـــت  اليت 
ونيفا من جتربتهــا 
ملّد  ا مة و مقا « : هو
العاملاني الكاسح« 
بوجهــــــــه  سواء 
متمّثال  الّسلطــوي 
املدرســــــــــة  يف 
قيبيــــــــــة  ر لبو ا
أو بوجهه الّشيوعي 
كســــــــــي  ر ملا ا
تعبرياته  مبختلف 
يوجه  كان  الذي 
الطالبي  التفكري 
يف اجلامعـــــــــة 
ويهيمن على اجلزء 
األكرب من النخبة 

الفاعلة واملؤثرة.
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ويهيمن  الجامعة  يف  الطالبي  التفكري  يوجه  تعبرياته  بمختلف  املاركيس 

البورقيبيّة  أّن  صحيح  واملؤثرة.  الفاعلة  النخبة  من  األكرب  الجزء  عىل 

والّشيوعيّة املاركسيّة نقيضان بسبب االنقسام الحاّد الذي كانت تخضع 

أّوال، ثم  القطبيّة بني املحور والحلفاء عسكريّا  الثّنائية  أيّام  له أوروبا يف 

بني املعسكر اإلشرتاكي الّشيوعي واملعسكر الرأسمايل اللربايل ثانيا. ولكن 

الّدولة  بآلتي  تونس  يف  ويتنّفذ  ينفذ  أن  بشّقيه  الغربي  املّد  يمنع  لم  ذلك 

والنّخبة معا. تسارعت تحّوالت الحركة يف هذه املرحلة، فمن دعوة فرديّة 

إىل بعض الّشعائر الّدينية من مثل الّصالة إىل فكرة االنتظام تحت سقف 

»الجمعيّة القوميّة للمحافظة عىل القرآن الكريم«، ثم من هذه إىل توّخي 

األثناء  ويف  ـ   1973 سوسة  لقاء  ـ  والتبليغ«  »الّدعوة  جماعة  أسلوب 

الجزائر  الخلدونية يف  املدرسة  نبي« وريث  انفتاح عىل مدرسة »مالك بن 

واعتماد كذلك للّسالح اإلعالمي املكتوب ـ املعرفة وغريها مّما سيلحق بها 

أو يعّوضها ـ. ثم اهتداء إىل رضب من رضوب التّنظم الجمعياتي الرّسي 

املغلق وانتشار محتشم يف الجهات واملناطق، ولكن بالنّخبة نفسها وليس 

بغري النّخبة. كان هناك انفتاح كذلك عىل الّدعوة املسجديّة العاّمة وتأثيث 

اإلسالمي  الخطاب  اعتبار  من  بّد  وال  املساجد،  خارج  الّشعبية  للمناشط 

الّديني الجديد كل الجّدة. يف أثناء ذلك بلغت البورقيبيّة يف بعدها الّسيايس 

الفردي أوجها إذ » إنتخب« بورقيبة ألّول مّرة يف حياته ويف حياة الّزعامات 

العربيّة مطلقا رئيسا مدى الحياة يف مؤتمر صفاقس 1975 وبدأ االنشقاق 

الّليربايل بخروج صهر بورقيبة »حسيب بن عمار« و»املستريي« وغريهما 

1977 ونشوء بدايات صدامات  ونشوء حراك حقوقي ألّول مّرة يف تونس 

عنيفة مع الّدولة : الخميس األسود 26 جانفي 1978 وانتباه الحركة ألّول 

مّرة إىل املضغة النّقابية العّمالية ودورها اإلصالحي بعدما كانت القضيّة 

ومازالت  املاركيس.  الّشيوعي  التّفكري  عىل  حكرا  اإلقتصاديّة  اإلجتماعية 

نكبة األّمة يف 1967 تلقي بظاللها الكثيفة عىل املشهد العربي واإلسالمي 

لتنهي   1980 قفصة  أحداث  جاءت  ثم  يس«  بي  »البي  إذاعة  خالل  من 

الحقبة الّرأسمالية الّليربالية التي قادها املرحوم »الهادي نويرة« من بعد 

يتّهم فيها بورقيبة أحمد بن  التي  التّعاضدية اإلشرتاكية  الّسياسة  فشل 

1969. الحاصل األكرب هنا ـ قبل الخلوص إىل إحصاء  صالح بفرضها يف 

القوانني ـ هو أّن الحركة يف مرحلتها املبكرة األوىل شهدت تحّوالت محّلية 

واقليمية ودولية كربى ولم تكن سوى متابعة لها مهتّمة بها بل رسيعة 

حتّوالت  تسارعت 
هذه  يف  احلركة 
املرحلة، فمن دعوة 
فردّيـــة إىل بعض 
الّشعائر الّدينيـــة 
من مثل الّصالة إىل 
االنتظــــام  فكرة 
سقـــــف  حتــــت 
احملافظة  مجعّية 
القـــــــــرآن  على 
الكريـــــــم«، ثم 
إلــى توّخي أسلوب 
مجاعة »الّدعـــوة 
«ويف  لتبليــــــغ ا و
على  انفتاح  األثناء 
»مالك  مدرســــــة 
بـــن نيب« واعتمـاد 
اإلعالمــي  الّسالح 
املكتوب)املعرفة( 
ثم اهتداء إىل ضرب 
الّتنظم  ضروب  من 
الّسري  اجلمعياتي 

املغلق.
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التأقلم معها. يف صائفة 1979 كان مؤتمرها التأسييس األول وكان قانونها 

اإلسالم.  إىل  الّدعوة  إىل  تهدف  الجماعة  أّن  األول  يقول يف فصله  األسايس 

والتّلمذي وجزء غري يسري من  الّطالبي  الحقل  يف  عدديّا  وإنداح وجودها 

ليالحق  التّنظيم نسبيّا  توّرم  الغربيّة ومع  الّلوثات  الربيئة« من   « النّخبة 

ذلك اإلندياح، انشكف بالكّلية تقريبا ـ أواخر 1980 ـ  مّما أرغم بورقيبة 

ألّول مّرة عىل الترّصيح يف أفريل 1981 عىل أنّه ال مانع من وجود تنظيمات 

أوسع  أّول  إعالن  إىل  الحركة  ذلك وأضطّرت  الوطنيّة وغري  حزبيّة برشط 

استفتاء قاعدي يف تاريخها هل تعلن عن نفسها حزبا سياسيّا أم ال وكان 

اإلنتصار للتّحزب ساحقا تجاوز الثّلثني، فكان أّول مؤتمر استثنائي عقب 

ترصيح بورقيبة، وكان اإلعالن يف 6 جوان 1981 يف سابقة لم تشهدها األّمة 

أبدا البتّة، إذ ألّول مّرة يف التّاريخ تعلن حركة سياسيّة إسالميّة عن تبنّيها 

غري املرشوط للّديمقراطية وقبولها بالقانونيّة مّما أربك بورقيبة حّقا رغم 

دهائه الّسيايس وحنكته وخربته، بل أربك اإلعالن كيانات إسالميّة سابقة 

ولكن يف االتّجاه املعاكس.

القوانني الحاكمة لهذه املرحلة التأسيسية األوىل:

قانون التفكري املزدوج متعدد األبعاد. 

املقصود بهذا القانون هو أن النّخبة األوىل املؤّسسة ـ الغنويش بصفة 

ثم  دمشق  إىل  القاهرة  من  الفكريّة  وتجربته  الفلسفيّة  بخلفيته  خاّصة 

إىل باريس ـ لم تكن أسرية التّحنط الرّتاثي أي التّدين التّقليدي األدنى إىل 

األسطورة والخرافة. وكان من املرقوب أن يلّون الغنّويش الحركة بالّلون 

الغربي وفاء لتخّصصه الفلسفي أو بالّلون األسطوري وفاء لرتاث كثيف 

من » اإلصالح« الذي لم يكد يتجاوز األرضحة والقبور.كان اإلنتقال رسيعا 

من الّدعوة الفرديّة إىل املجتمع املدني ـ جمعية املحافظة ـ ثم إىل الّدعوة 

الجماعيّة املفتوحة ثم إىل التّنظم الذي خلص إىل مؤتمر تأسييس وقانون 

املرقوبة  اآلثار  إىل معالجة  ثم  األيام  تلك  وهو تطّور مدني كبري بمقياس 

بالطريق  ذلك  وكان  اإلعالن  أي  املرحلة،  تلك  يف  انكشاف  وأكرب  أّول  عن 

الّديمقراطي الّداخيل بل خضع االستفتاء إىل الّديمقراطية الّشعبية األفقيّة 

انتهت  ثم  األيام.  تلك  لذلك يف  يرتّب  الفقري كان مسؤوال  الواسعة، والعبد 

يعلن  قانوني  علني  سيايس  حزب  يف  االنتظام  إىل  املؤّسسة  األوىل  الحقبة 

اإلنتقـــــال  كان 
الّدعوة  من  سريعا 
الفردّيــــــــــــــة 
اجملتمـــــــــع  إىل 
مجعيـــة  ـ  املدني 
إىل  ثم  ـ  احملافظة 
اجلماعّية  الّدعوة 
ثم  املفتوحــــــــة 
الذي  الّتنظم  إىل 
مؤمتر  إىل  خلص 
وقانون  تأسيســـي 
مدني  تطـــّور  وهو 
مبقيــــاس  كبري 
إىل  ثم  األيام  تلك 
اآلثار  معاجلــــــة 
أّول  املرقوبــــة عن 
انكشـاف  وأكرب 
املرحلــة،  تلك  يف 
أي اإلعالن وكـان 
بالطريـــــــق  ذلك 
طـــــــي  ا ميقر لّد ا

الّداخلي.
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تبنّي الّديمقراطية ويقّدم وثائق اعتماده لدى وزارة الّداخلية. 

بني  يجمع  األبعاد  متعدد  مزدوجا  عقال  سوى  يعكس  ال  العمل  ذلك 

املتأبي  الواقع  التاريخ مرآة نفيد منها وبني  الثابتة وبني  الدين يف هويته 

للتأثري والتأثر  القابلية  التجاهل. هو عقل  أو  العنف  عن اإلصالح بأدوات 

الذي حكم  القانون األول  واألخذ والعطاء واإلقتباس واإلسترياد. ذلك هو 

املرحلة األوىل من تجربة الحركة. إذ رسعان ما تجاوزت الحركة الرصاع 

الفكري املحتدم حامي الوطيس بينها وبني رجال املد الشيوعي املاركيس 

لئال ينحبس ذلك الرصاع يف الحقل النخبوي وترتهن البالد بمستقبلها له 

وملآالته. 

)2( مرحلة التأثري السيايس والتأهل للحكم

1988. هي مرحلة قصرية زمنيا  1981 حتى  املرحلة من  إمتدت هذه 

ولكنها مرحلة اإلزدهار األقىص يف تاريخ الحركة. الذين ال يحسنون قراءة 

هذه املرحلة يمطرونها باإلدانة بسبب أنها ثمرة محنة 1981 وآئلة إىل محنة 

1987. تلك هي القراءة الرّسدية التي أحاول تجنّبها قدر اإلمكان. عرفت 

هذه املرحلة باإلشعاع الفكري للحركة إذ تقحمت فيه مساحات التجديد 

ومناطق التحديث من أبوابه العريضة حتى وضعت يف سنوات معدودات 

القضية العقدية األصولية املعروفة بعالقة النص بالواقع واملصلحة يف عداد 

التاريخ إذ أنجزت أكثر ورقاتها ووثائقها نصاعة من مثل الرؤية الفكرية 

والنهضة  التغيري  برشوط  اإلصالحية  واإلسرتاتيجية  األصويل  واملنهاج 

أنه  أظن  ال  ثقايف كبري جدا  ثمرة جهد فكري  ذلك  وبمراحلهما وكان كل 

لها  تتيح  نفسها  الحركة  أن  أظن  ال  كما  معارصة  إسالمية  لحركة  أتيح 

الزاهر ذاك وبذا سجلت الحركة نفسها  القابلة أن تعود إىل عهدها  األيام 

األرس  هاجرة  بحق  إجتهادية  تجديدية  تحديثية  حركة  ـ  األيام  تلك  يف  ـ 

التقليدي  إال أن تعود إليه مرة أخرى. حدثان كبريان ساهما يف اإلنتشار 

الحركة موقفها  التي تناولت فيها  الندوة الصحفية  الدويل للحركة وهما 

التغيري  ومناهج  والالئكية  والتشيع  والعنف  واملرأة  والرتاث  الغرب  من 

معتدال  تناوال  فكان  ذلك  وغري  اإلسالمي  الشمول  وفكرة  اإلصالح  وطرق 

يف  أخواتها  أغرى  ولكنه  الحركة  عىل  باإلنقضاض  وأذياله  الغرب  يغر  لم 

الرشق خاصة ـ دون الغرب اإلسالمي ـ عىل عدها شيئا جديدا غري مألوف 

فال هو مرحب به وال هو مطرود. كما سنت الحركة يف هذه املرحلة قانون 

الثانيـــــة  املرحلة 
هـي   )1988-1981(
التأثري  مرحلــــــة 
والتأهل  السياســي 
للحكم وقد عرفت  
باإلشعاع الفكري 
كـــــــــــة  للحر
فيــــه  اقتحمت  إذ 
التجديد  مساحات 
التحديث  ومناطق 
أبوابـــــــه  مـــــن 
وسجلت  العريضة 
نفسها  احلركـــة 
ـ  األيام  تلك  يف  ـ 
حركة حتديثية 
يــــــــــة  يد جتد
إجتهاديـــــــــــة 
األسر  هاجرة  حبق 
لتقليــــــــــــدي   ا
إليـــه  تعود  أن  إال 

مرة أخرى.
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املحاسبة والتقويم داخلها ليضحى من بعد ذلك تقليدا ماضيا مطردا ال 

يقوى مستبد فيها عىل إلغائه أو تجاهله. ومما كان للحركة ظهريا يف تلك 

وكانت   1983 عام  من  ديسمرب  أواخر  يف  اندلعت  التي  الخبز  ثورة  األيام 

الحركة قد تعرضت ملحنة أخرى قاسية يف أوائل ذلك العام نفسه ـ جانفي 

1983ـ مّما اضطر أمينها العام »حمادي الجبايل« لإلعالن عن نفسه وعن 

مكتبه. وبدا العّد التّنازيل لبورقيبة جليّا واضحا، إذ طرد القذايف مئات اآلالف 

من العملة التّونسيني انتقاما من بورقيبة الذي نجح يف تطويق محاولته 

االنقالبية يف عام 1980 يف قفصةـ  كان ذلك عام 1985ـ  وربما عاد االنتقام 

املوايل  العام  ويف   .1974 عام  جربة  يف  الوحدوية«   « التجربة  إجهاض  إىل 

االحتقان  زاد  االغتيال مّما  إىل  الفلسطينيّة  أبرز قيادات فتح  أحد  تعّرض 

الّشعبي ونشأ »اإلتّحاد العام التونيس للطلبة« برتتيب من الحركة نفسها 

تقويما  الحركة  يف  األولويّات  مرشوع  أعمال  واكتملت  الّطالبي  شّقها  يف 

ودراسة واسترشافا ليؤول األمر إىل أّول مؤتمر مضموني كبري يف الحركة 

يف األيام الخمسة األخرية من العام نفسه 1986، ويف تلك األثناء عاد الشيخ 

الغنويش برمزيته الّسياسية تلك إىل التدريس يف املساجد وحصل ثاني أكرب 

التي  عصاه  أّن  بورقيبة  ليكتشف  ـ   1986 صائفة  الزهروني  ـ  انكشاف 

لم تكن غليظة مع هؤالء بالحّد الكايف والقايس ال بد من تجديدها فكانت 

حملة اإلعتقاالت الواسعة بدء من 9 مارس 1987 ثم لتتطور إىل محاكمة 

غري دستورية لقيادة الحركة ـ محكمة أمن الدولة ـ ثم إىل أحكام لم ترق 

لبورقيبة الذي طالب بإعادتها إلعدام زهاء عرشين رأسا وكانت مناسبة 

لتحرك أوروبي غربي إلنقاذ بورقيبة من بورقيبة نفسه وترتيب إعتالء بن 

عيل قطعا للطريق أمام اإلسالمينّي الذين اعتقلت منهم الّسلطة عرشات 

نفسه  الّدويل  الوضع  أربك  مّما  وعسكرية  أمنيّة  أسالك  إىل  املنتسبني  من 

وطرح أسئلة ربما مازال بعضها يعتمل يف النفوس إىل يوم النّاس هذا دون 

أجوبة شافية كافية.

القوانني الحاكمة لهذه املرحلة املهّمة:

قانون التسيّس والتّسييس.

املقصود بهذا هو أن الحركة لم تكن واعية يف الجملة بامتدادات أوسع 

استفتاء قاعدي حول اإلعالن عن نفسها، فهل يكون ذلك تالفيا لضبة 

الذي  وعميقا؟.  كبريا  وسياسيّا  فكريّا  تحّوال  يكون  أو  ماحقة  بوليسيّة 

ثانـــــــــي  حصل 
ـ  انكشاف  أكرب 
صائفة  الزهرونــي 
ـ ليكتشف   1986
عصاه  أّن  بورقيبة 
اليت مل تكــــــــن 
هــؤالء  مع  غليظة 
باحلّد الكـــــايف 
من  بد  ال  والقاسي 
فكانت  جتديدها 
اإلعتقاالت  محلة 
بــــــــدء  الواسعة 
 1987 مارس   9 من 
لتتطـــــــــــور  ثم 
إىل حماكمة غري 
دستورية لقيـــادة 
احلركــــــــــــة 
مل  أحكام  إىل  ثم 
ترق لبورقيبة الذي 
بإعادتهــــــا  طالب 
زهـــاء  إلعــــــدام 

عشرين رأسا.
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يهّمنا هنا هو أّن ذلك اإلستفتاء آل بالحركة إىل أن تكون حركة سياسيّة 

واملنهاج  اإلسالميّة  والّصفة  املعارصة  بني  يجمع  ـ  سياسيّا  حزبا  بل  ـ 

الكافية  الّدماء  ضّخ  الذي  الجماهريي  والثّقل  الّدويل  واإلشعاع  الوسطي 

ـ  اإلشرتاكيني  الديمقراطيني  حركة  ـ   1981 عام  املستريي  أحمد  لنجاح 

املحفل  التي نظمها بورقيبة تسويقا لوجهه يف  الترّشيعية  اإلنتخابات  يف 

الدويل فهو يعتقل »املتطرفني« ولكنّه يتوافق مع »الديمقراطيني« . تقحمت 

الحركة الباب الّسيايس والنّقابي والّشأن العام بنشاط حثيث ودأب كبري 

وجديّة ومثابرة وكان رصيدها القيمي يمكنها رغم ذلك كّله من الّصمود 

واملقاومة يف حمالت إستئصالية كربى من مثل 1981 و1983 و1984 أي 

الّرصيد  ذلك  وكان   1987 وأخريا  الحركة  فيها  ساهمت  التي  الخبز  ثورة 

القيمي والّشعبي مسؤوال عىل نجاحها يف القائمات املستقّلة يف انتخابات 

بالواجهة  عهده  لتدشني  عيل  بن  املخلوع  نّظمها  التي   1989 أكتوبر   2

الديمقراطية وليس صحيحا أّن األمر كان مقصودا به منذ البداية مؤامرة 

للكشف عن الّرصيد الّشعبي للحركة، حتى لو كان ذلك آئال بالنتيجة وليس 

بالتّخطيط واإلضمار. قانون التّسيّس والتسييس أكسب الحركة انفتاحا 

غري محدود عىل الواقع بكل محيطاته بل كانت املحن عوامل مساعدة عىل 

نشوء ذلك القانون نفسه يف الحركة مّما جعلها حزبا سياسيّا ينافس عىل 

الّسلطة وعىل فعاليات املجتمع املدني وينخرط يف العملية بذكاء ديمقراطي 

ناهيك  والحقوق.  للحريات  التّمكني  ألجل  العقائدي  الخصم  مع  وتوافق 

أو ماركيس واحد تقريبا يف تونس لم يندد  أنه لم يتخلف فصيل شيوعي 

بإعتقاالت 1981 وال حتى 1987. ذلك هو معنى التسيس والتسييس.

)3( مرحلة املقاومة دون الوجود يف مناخ دويل عاصف جدا

أواخر  يف  والكرامة  الحّرية  ثورة  حتى   1989 من  املرحلة  هذه  امتدت 

2010. هي أطول مرحلة من املراحل الثاّلث التي خضعت لها الحركة. هل 

الّسلطة وخاّصة يف  كانت الحركة مؤّهلة سياسيّا لتجنّب الصدامات مع 

نفسه  ببورقيبة  أودى  الذي  األخري  الّصدام  البورقيبي سيّما  العهد  أواخر 

وولج بالبالد يف مرحلة من تاريخها لم تمر بها من قبل ويندر جدا أن يكون 

الّسياسة  بمثلها من حيث حّدة ورشاسة  أو إسالمي مّر  بلد عربي واحد 

التي انتهجها املخلوع سواء فيما يتعّلق بالهويّة اإلسالميّة أو فيما يتعّلق 

بالحّريات أو فيما يتعّلق بالعدالة اإلجتماعية أو حتّى باملوقف من القضية 

الّتسيـــــّس  قانون 
لتسييــــــــــس  ا و
احلركة  أكسب 
غري  انفتاحــــــــا 
الواقع  حمدود على 
حميطاته  بكــل 
بل كانت احملــــن 
عوامل مساعــــدة 
ذلك  نشــــوء  على 
نفســــــه  القانون 
يف احلركــــــــة 
مّما جعلها حزبــــا 
ينافـــــس  سياسّيا 
على الّسلطة وعلى 
اجملتمع  فعاليـــات 
وينخــــرط  املدني 
العمليـــــــــة  يف 
بذكاء دميقراطي 
مع  وتوافـــــــــــق 
العقائدي  اخلصم 
ألجل الّتمكيـــن 
للحريات واحلقوق.
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الفلسطينيّة. املتّفق عليه يومها هو أّن رحيل املعسكر اإلشرتاكي الشيوعي 

بعناوين  »قوربتشوف«  قاده  الذي  اإلصالح  أيدي  عىل   1989 أواخر  يف 

الربوسرتويكا والقالسنوست كان أهّم محطة يف القرن امليالد املنرصم إذ 

تجاوز مداه وتأثريه حتّى الثورة اإليرانية نفسها التي سبقته بعرش سنوات 

قيادة  تقريبا تحت  كّلها  األرض  دوليّة جعلت  تلك محّطة  فحسب. كانت 

واحدة هي الواليات املتّحدة األمريكيّة أي الخيار املوايل لالحتالل اإلرسائييل 

بالكّلية واملعادي بالّضورة للمصالح العربيّة واإلسالميّة. ال أحد يزعم من 

اإلسالمينّي يف تلك األيام ـ داخل تونس وخارجها ـ أنّه كان يمتلك بحوزته 

الّذهنية عىل حّد أدنى من تصور ملآالت األوضاع. كان هناك فقر مدقع يف 

انقالب  مثل  بأحداث جانبية جّدا من  أننا غررنا كثريا  الجانب سيّما  هذا 

 1987 بعامني  ذلك  قبل  »حماس«  وميالد   1989 جوان   30 يف  الّسودان 

إليه من مدريد  أن يحيل  1978 وما يمكن  داود  إتفاقيات مخيم  وأنسينا 

1991 وأوسلو 1993 ووادي عربة 1994 إذ كانت وال تزال الرّسة العربية 

هي فلسطني فهي املحرار األصدق ملن يدرك محرار الّسياسة الدولية وآثار 

املنابع هدية من محفل ماسوني  1897. هنا جاءت خّطة تجفيف  بازل 

أمريكي إىل تونس ومرص وبالخالصة فإّن العالم » الحّر« انتصب رشطيّا 

الحركات  يظّل  كان  الذي  الرويس  الّدب  تخّلصه من  بعد  األرض من  فوق 

التّحررية يف العالم الثالث والعالم العربي. تلك هي الّلحظة التي لم يلتقطها 

» الرادار« العربي واإلسالمي فكانت الكارثة التي جعلت الحركة ـ وغريها 

املنايف. هنا نجحت  أو  الّسجون  أتون  ممن ينهج نهجها االحتجاجي ـ يف 

عيل  بن  املخلوع  آلة  وجه  يف  الّصمود  تفعيل  أولهما   : أمرين  يف  الحركة 

وثانيهما تفعيل اآللة الحقوقيّة واإلعالمية والسياسية لتحرير تكتل داخيل 

وخارجي مناهض لسياسة بن عيل سيّما أنه لم يحسن التقاط الّرسالة 

الغربية : وأد اإلسالميني خّط أخض ولكن اإلبقاء عىل حّد من الديمقراطية 

الخّطني لك مساحة  العاملانيّة والليربالية خّط أحمر وما بني  يف األوساط 

سباحة حّرة. 

القوانني التي حكمت هذه املرحلة الطويلة واألخرية:

قانون الثبات عىل النهج الديمقراطي السلمي.

الّسلمية  طبيعتها  استعادت  ما  رسعان  الحركة  أن  هو  بهذا  املقصود 

لدى  جّدا  مفّضال  زبونا  وظهرت  وممارستها  خطابها  يف  الّديمقراطية 

العالـــــــم  انتصب 
» احلّر« شرطّيـــــا 
فوق األرض من بعد 
الّدب  من  ختّلصه 
الروسي الذي كان 
احلركـــات  يظّل 
الّتحرريــــــــــــة 
الثالــــث  العامل  يف 
العربـــــي.  والعامل 
تلك هي الّلحظـــة 
يلتقطهــــا  مل  اليت 
العربـــي  الرادار«   «
واإلسالمـــــــــــي 
الكارثة  فكانت 
اليت جعلـــــــــــت 
ـ وغريها  احلركة 
نهجها  ينهج  ممن 
االحتجاجـــــــي ـ 
يف أتـــون الّسجون 

أو املنايف.
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تجفيف  دبّابات  اشتغلت  الحّر«.   « العالم  يف  املشتغل  الحقوقي  الّطاقم 

واشتغلت  معروفة  غربيّة  وبإرساليات  نفسه  العربي  الخليج  يف  املنابع 

 1917 عام  منذ  أصال  املقبور  اإلسالمي  الوجود  ضّد  العسكريّة  الّدبابات 

سجون  يف  األقىس  التّعذيب  واشتغل  املستقّلة  اإلسالميّة  الجمهوريات  يف 

البالد أرضا وعرضا  بن عيل وقىض من قىض وهم بالعرشات واستبيحت 

يربحه  ال  جحره  يف  موجود  كّل  واختبأ  األحمق  الجور  ليايل  وعسعست 

وجاءت كارثة سبتمرب 2001 لتزيد الّطني بّلة ولتعلن أّن اإلسالم هو رديف 

اإلرهاب بالتّمام والكمال ال يستثنى من ذلك مسلم وال عربّي، ولكن طال 

األمد عىل مسلسل االستبداد األعمى فما أنجز عدالة وال وحدة وال حريّة وال 

كرامة وال ديمقراطيّة وغارت أذيال أمريكا يف أوحال كثرية من أفغانستان 

حتّى العراق وتأّججت املقاومة يف فلسطني وبدا للنّاس كّلهم أّن الرّشطي 

ذلك  أرحام  من  بخطامها.  يتفّرد  وهو  حتفها  إىل  األرض  يقود  األمريكي 

الّظالم املدلهم ولدت الثّورة لتكون بعثا قريبا يف الّدنيا للمقبورين واملظلومني 

واملقهورين. جاءت الغريبة يف جربة عام 2002 فعجز املخلوع عن حسن 

اهتبالها من بعد ما تبنّي للغربيني سواد ملّفه الحقوقي وظهرت الحركة 

حزبا سياسيّا سلميّا ديمقراطيا مكافحا من أجل الحّرية وتوّحدت كلمة 

املناضلني من كّل مرشب يف تونس عام 2005 وبدأ العّد التّنازيل للمخلوع 

نشأت  بنقردان.  ثم  املناجم  أحداث  جاءت  ثم  ورسيع  سحيق  انحدار  يف 

الجزائرية  »الفيس«  مثل  من  القمع  تتحّمل  لم  كثرية  إسالميّة  حركات 

وعىل هامشها »الجيا« املسّلحة واملخرتقة قطعا ونشأت القاعدة بزعامة 

بن الدن بل نشأت » فيت« تونسيّة عىل هامش النّهضة نفسها وأصبحت 

لعنته. ذلك  الجهاديّة هي موضة اإلسالم االحتجاجي والّديمقراطية هي 

النّهج  عىل  الثّبات   : األخرية  مرحلتها  يف  النّهضة  حكم  الذي  القانون  هو 

الّدين  بإسم  يحتجون  مّمن  غريها  به  كفر  زمن  يف  الّسلمي  الديمقراطي 

واإلسالم وكان الخيار مّرا قاسيا عىل النّفوس ولكّن البالد أغىل أن تتوّرط 

فيما توّرطت يف الجزائر. 

)4( مرحلة السلطة التوافقية املشرتكة

وهي املمتّدة بني انتخابات 23 أكتوبر 2011 حتّى أواخر 2013. إذ فازت 

زهاء  ـ  املشاركني  النّاخبني  أصوات  من  باملائة   40 زهاء  بنسبة  الحركة 

مليون صوت ونصف املليون ـ وأدارت الحكومة مع رشيكني هما التّكتل 

ثبتت حركــــــة 
النهج  على  النهضة 
الدميقراطــــــــي 
السلمــــي يف زمن 
غريهــــا  به  كفر 
حيتجــــــون  مّمن 
الّديـــــــــن  بإسم 
بالرغــــم  واإلسالم 
اشتغــــــــــال  من 
األقســى  الّتعذيب 
يف سجــــــــــــون 
حيــــــث  علي  بن 
قضى من قضـــــى 
بالعشـــــرات  وهم 
البالد  واستبيحــت 
أرضا وعرضــــــــا. 
مّرا  اخليار  كان 
الّنفوس  قاسيا على 
البـــــــالد  ولكّن 
تتـــوّرط  أن  أغلى 
توّرطـــت  فيمـــــا 

يف اجلزائر.
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الّديمقراطي بزعامة رئيس املجلس التّأسييس الّسابق الدكتور مصطفى بن 

جعفر وحزب املؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الّرئيس الّسابق الّدكتور 

املنصف املرزوقي. ثم اضطّرت الحركة إىل االنسحاب من الحكومة بسبب 

الهجمة الرّشسة غري املسبوقة التي شنّتها قوى إيديولوجيّة معروفة ظّلت 

خاليات  عقود  امتداد  عىل  للحركة  اإلسالمي  املرشوع  مع  مرير  رصاع  يف 

الحكومة  إلرباك  للّشغل  التّونيس  العام  باإلتّحاد  القوى  تلك  استقوت  إذ 

وفرض االستقالة واالنسحاب بل ربّما إىل إعادة إنتاج الّسيناريو املرصي 

أو السيناريو الّسوري وكالهما مخيف مجحف يف حّق ثورتنا وبالدنا، ولم 

يكن من بّد أمام الحركة إالّ أن تنحني للعاصفة التي ال يبعد أن تكون عربية 

خليجيّة من جانب ودوليّة من جانب آخر، وكان من العسري جّدا أن تحتفظ 

مناخ  الّدولة يف  تقود  التي  اإلسالميّة هي  والحركة  لها  بآخر رمق  الثّورة 

انتقامي من الثّورات العربيّة وهنا جاء تحكيم القاعدة األصولية الشهرية: 

أّن الوصول إليها  تحّمل الّض األصغر ـ الخروج من الّسلطة بالّرغم من 

السيناريو  استعادة  األكرب وهو  الّض  لدفع  ـ  االقرتاع  كان عرب صناديق 

املرصي أو السوري أو حتى اليمني أي بيع البالد رخيصة ألطماع دوليّة 

معروفة تنفذها بالوكالة عنها مجموعات عرقية أو إرهابية.

هل يمكن أن نطلق عىل هذه املّدة القصرية مرحلة وهل يمكن أن نخضع 

مهّمة  أسئلة  هي  واملراجعة؟  واملحاسبة  واملساءلة  للتّقويم  املرحلة  تلك 

ولكن تختلف فيها املقاربات عىل كّل حال. ال مناص لنا بالّرغم من قرص 

املّدة من تناول بعض جوانب التّجربة. 

أ ـ هناك إتفاق عام بل غدا إجماعا موثقا عىل أّن النظام العربي القديم 

ـ نظام ما قبل الثّورة ـ نظام رشس وقوّي وعريق ويحظى بلفيف غزير 

وكثيف من الّرجال واملصالح يف آن معا بما يجعل منه واقعا مشهودا راسخا 

العربي ـ  الهوى  أّن  للثّورة رضبات موجعة جّدا سيّما  استطاع أن يوّجه 

الخليجي بصفة خاّصة خاصة قبل وفاة امللك الّسعودي الّسابق ـ والهوى 

الّدويل ـ ويف جزء كبري منه ليس هو سوى متعّهد بحماية أمن إرسائيل ـ 

ال يرحبان ال بثورة وال بحكم إسالمي من باب أوىل وأحرى وال حتّى بحكم 

ديمقراطي يستغّله اإلسالميّون أو الوطنيّون للوصول إىل الّسلطة. الّرسالة 

الّدولية هي أنّه عندما وقع اإلذن للعسكر املرصي باالنقالب ضّد الرّشعي 

ال تفريط يف الحّق اإلرسائييل وال يف التّوازنات الّدولية الّسائدة اعتبارا للضخ 

احلركة  اضطّرت 
مـن  االنسحاب  إىل 
بسبـب  احلكومة 
الّشرســة  اهلجمة 
اليت  املسبوقة  غري 
شّنتهـــــــــــا قوى 
جّيــــــة  لو يو يد إ
يف  ظّلــت  معروفة 
مع  مرير  صـــــراع 
اإلسالمي  املشـروع 
على  للحركــــة 
عقـــود  امتـــــداد 
خاليات إذ استقوت 
القــــــوى  تلـــــك 
العــــام  باإلحّتـــاد 
للّشغل  الّتونســـي 
احلكومة  إلرباك 
االستقالة  وفــرض 
واالنسحاب بل رمّبا 
إنتــــاج  إعادة  إىل 
املصـري  الّسيناريو 
السيناريــــــــو  أو 

الّسوري .
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البرتويل العربي ولغريه من املصالح التي ال تضمنها ال الثّورة وال اتّجاهات 

وطنيّة وال إسالميّة. لم يكن أمام تونس سوى التقاط الّرسالة إذ ال يساوي 

 : يقول  املتنّفذ  الّدويل  الّشاهد  وكأّن  تقريبا  يشء  أّي  مرص  بجانب  ثقلها 

»إيّاك أعني وإسمعي يا جارة«. 

ب ـ هناك كذلك اتّفاق عام بل غدا اجماعا عىل أّن الحكومة النهضويّة 

ـ الجبايل ولعريض ـ لم تكن تتمتّع بالّشجاعة الّسياسية الكافية لتفتح 

ملفات التحقيق والفساد واملحاسبة ولو لعرشات الّرموز القديمة التي ظّلت 

لعقود طويالت تنخر املال العام أو تسفك دماء التّونسيني والتّونسيات. ظّل 

هذا امللف حارقا ال يقدم عليه إالّ من يلعب بالنّار كما يقولون. الّسؤال هو: 

الّسياسة صحيحة متوافقة مع ما كان سيحدث يف مرص  هل كانت تلك 

وسوريا واليمن وليبيا وغريها أم ال؟. هل كانت تلك الّسياسة ترقب مثل 

ذلك االنهيار املريع يف الثّورة العربية أم ال؟ أم هو خفقان قلب وارتعاش 

يد وترّدد وعجز وضعف. هناك كلمتان ال بّد منهما : أولهما أّن الرّتدد بلغ 

حّده الذي ال يغتفر يف الّسياسة من مثل العجز حتّى عن اقتياد رجل النظام 

القديم بلطيف إىل املساءلة ولو يف مقهى بل ولو يف بيته وملّدة يرتّشف فيها 

القهوة الّلذيذة التي تطهوها له وزارة الّداخلية بنفسها. يجد ذلك يف زمان 

مازالت فيه أزالم النّظام البايد مرتّدة يف جحورها ولم يكن املطلوب نصبا 

للمشانق وال اعداما للنّاس وال تجاوز لحقوق اإلنسان والزجا بكّل من هّب 

ودّب يف متابعات وال حتّى إحالة ملّفات باملئات إىل القضاء وال أيّا من ذلك 

ولكّن املطلوب لم يتجاوز حركات سياسيّة أمنية قضائيّة قصرية صغرية 

يف  والّسيايس  املايل  الفساد  رموز  أكرب  من  فحسب  مثال  عرشة  تستهدف 

العهد البايد. الكلمة الثّانية هنا هي أّن تلك الّسياسة التي اتسمت بالرّتدد 

والخوف والّضعف إىل حدود كبرية جّدا أثبتت أنّها كانت عىل حّق وذلك عندما 

إنهارت الثّورة يف مرص. ولكن هذا ال يربّر ذاك أبدا إذ لم يكن املواطن يرقب 

مشانق وال انتقامات وال تتبّعات باآلالف ولكن يرقب أّي حركة سياسية 

تعيد إليه اعتباره. صحيح أّن القضاء كان فاسدا ألنّه قضاء بورقيبة وبن 

عيل، وصحيح أّن القوى األمنيّة بأكثر فصائلها هي هي وأّن الدولة العميقة 

تشتغل كأّن شيئا لم يكن .. كل ذلك صحيح ولكّن القائد الثّوري املعتدل ال 

بّد له من حركات تعيد إىل الثّورة وإىل الثّائرين ولو بصيصا من األمل. سيّما 

أن كّل ذلك يقع قبل الّزلزال املرصي. أي قبل الّرسالة الّدولية والعربية. 

كذلــــــك  هناك 
عــــــام  اّتفــــــاق 
بل غـــــدا امجاعا 
على أّن احلكومة 
ّيـــــــــــة  لنهضو ا
ـ اجلبالي ولعريض 
تتمّتع  تكن  مل  ـ 
بالّشجاعـــــــــــة 
الّسياسيــــــــــــة 
لتفتح  الكافيـــة 
ملفــــات التحقيق 
واحملاسبة  والفساد 
لعشـــــــــرات  ولو 
الّرموز القدميـــــة 
لعقـــود  ظّلت  اليت 
تنخـــــر  طويالت 
املال العام أو تسفك 
الّتونسيني  دمـــــاء 

والّتونسيات.
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جـ  وكذلك كان  هناك اتّفاق عام وإجماع موثق بأّن القوى التي تستهدف 

الحكومة النّهضوية ـ أي القوى الّداخلية تحديدا القوى اليساريّة متدثّرة 

باملنظمة النقابية وبلفيف آخر واسع من األحزاب واملنّظمات والجمعيّات 

والهيئات وغريها مّما تكون يف عهد املخلوع أي يف غيبة الخصم اإلسالمي 

العنيد وأدوات النّظام العميق أي اإلدارة واألجهزة األمنية بل لك أن تقول 

الّدولة كّلها سوى املخلوع وعرشات من أزالمه إلخ ..ـ  مللمت صفوفها أمام 

الّداهم وتوّحدت واعتصمت برسالة واحدة عنوانها : ال  الخطر اإلسالمي 

سبيل لحكم إسالمي حتّى لو كان ديمقراطيّا منتخبا معتدال توافقيا بل 

حتى لو آلت البالد إىل االنقالب ضّد الثّورة وضد أهداف الثّورة بل حتّى لو 

آلت البالد إىل الحالة املرصيّة أو الّسورية. هذا صحيح ولكن كّل ذلك ال يربّر 

الضعف الذي صاحب التّجربة خاّصة يف شهورها األوىل أي عندما لم يتبلور 

بعد ال املآل املرصي وال حتى حركة االعتصامات والتّعويقات بالجملة التي 

تستهدف الحكومة النّهضوية. 

صحيحة  وبقراءة  مبكرا  كعادته  الّرسالة  التقط  التونيس  املواطن  ـ  د 

ولذلك راجع رأيه يف شهور معدودات يف شأن أيّهما أصلح بالبالد : النهضة 

العواصف  من  هادر  محيط  يف  طريقها  تشّق  وهي  حتى  جّربها  التي 

والّزوابع املدعومة خارجيّا وعربيّا أو النّظام القديم املتدثّر بأسمال جديدة. 

ولسان  النهضة  القديم عىل  النّظام  وقّدم  راجع موقفه  التّونيس  املواطن 

حاله يقول : نظام قديم يف مناخ ثوري متعثّر يضمن يل األمن ويبعد عني 

الّشبح املرصي والّسوري والّليبي حتّى إن لم أستأمنه عىل مايل وقوت عيايل 

يديها وبصدقها ولكن لضعفها من جهة  أقر بطهارة  خري يل من نهضة 

ولتبّدل املوازين ـ مرص خاصة وسوريا ـ من جهة أخرى ال تضمن يل األمن 

واإلستقرار. صحيح أنّه رّشح النّهضة ثانيا ولكن ال معنى لذلك من بعد 

حكم مبارش للنّهضة ومن بعد ما تبنّي أّن بناة نداء تونس هم بناة التّجمع 

الّدستوري الّديمقراطي بل بناة حزب بورقيبة نفسه. 

القوانني التي حكمت هذه املرحلة القصرية جدا

املواطن  أّن  أي  أوال.  الّشعبي  املخيال  يف  النضالية  املركزية  قانون  هو 

التّونيس الذي انتخب النّهضة وبفارق كبري وهي ال تكاد تقّر برجليها عىل 

النضال  أّن  .. يحرش يف ذهنه  أزيد من عقدين  األرض من بعد تغييب دام 

يف  دوما  مقّدم  عامل  والقهر  الجور  سياسات  ضد  واإلجتماعي  الّسيايس 

عام  اّتفـــاق  هناك 
بأّن  موثق  وإمجاع 
القوى اليت تستهدف 
احلكومــــــــــة 
يـــــــــــة  لّنهضو ا
أمام  صفوفها  مللمت 
اإلسالمـــي  اخلطر 
وتوّحـــدت  الّداهم 
برسالة  واعتصمت 
عنوانــها:  واحــدة 
حلكــم  سبيل  ال 
لو  حّتـــى  إسالمي 
دميقراطّيــا  كان 
معتــــدال  منتخبا 
حتى  بل  توافقيا 
البــــــــالد  آلت  لو 
ضّد  االنقالب  إىل 
الّثورة وضد أهداف 
الّثورة بل حّتـــــى 
إىل  البالد  آلت  لو 
املصرّيــــة  احلالة 

أو الّسورية
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يقول  التي  وهي  واألمم  واملجتمعات  الّشعوب  هي  تلك  للحكم.  الرتشيح 

فيها عليه الّسالم :»النّاس كإبل مائة ال تكاد تجد فيها راحلة«. إذ تبحث 

الّشعوب عن الّرواحل الذين يتزّعمون مشهد الكفاح والنّضال واملقاومة. 

أّما مماحكات النّخبة املحبوسة داخل الجدران ويف بطون الكتب فهي أمور 

ال يعريها النّاس يف جملتهم العاّمة كبري اهتمام. 

هناك قانون آخر إسمه : أولويّة األمن واإلستقرار عىل كّل يشء. صحيح 

أّن األمن الغذائي ال يقّل مطلبيّة وإلحاحيّة عن األمن الّسيايس واإلجتماعي 

ولكن الثّاني هو أبو األول ووالده وليس العكس. اضطربت األمور فاختار 

املواطن التونيس األمن الّسيايس أي حكومة تنتمي إىل طائفة قديمة تعرف 

وليس حكومة تحرص عىل حقوق  ذلك  والّسجن وغري  والتنكيل  البطش 

يف  مفسدا  حقوقه  عىل  تحرص  الذي  اإلنسان  ذلك  كان  لو  حتّى  اإلنسان 

أن  تقول  أن  لك  واالضطراب.  الفوىض  إىل  بأرسها  الّدولة  يعّرض  األرض 

النّهضة كانت يف تجربتها القصرية تلك ضحية منظمات إرهابيّة دوليّة من 

مثل »داعش« ومن يف حكمها. ذلك هو كوكبنا اليوم ما يجد يف أقىص رشقه 

ال بّد أن يؤثر يف أقىص غربه. 

هناك قانون آخر إسمه : القيادة والّضعف أمران ال يلتقيان يف املخيال 

من  هنا  دعك  رشيكا.  ال  قائدا  يكون  أن  إاّل  القائد  عىل  وما  الّشعبي 

ونعملها  مبدأ  الّديمقراطية  نقبل  أنّنا  يكفينا  إذ  إليها  وما  الّديمقراطية 

سياسة ولكن ما ينبغي أن نترّصف ترصفا ديمقراطيّا بمثل ما يترصف 

الحّكام يف أملانيا مثال. كل يشء نسبي يف هذا الكون الفسيح. الناس يلتّفون 

ويتبعون القائد الّشجاع الجريء وال يضريهم تهّوره كثريا لو تهور ـ املثال 

حول  من  ينفضون  ولكنّهم  محسوبا.  تهّورا  سيما  ـ  هتلر  مع  األملاني 

القائد الضعيف الذي يشعرون أنّه رشيكهم بكل معاني الرّشاكة يف القيادة 

التّاريخي  املوثق  يف  يشء  وهناك  األدبي  املوثق  يف  يشء  هناك  ال.  والحكم. 

الّشجاع  القائد  يف  يثقون  الناس  أّن  هو  العميل  التّاريخي  املوثق  العميل. 

الظروف  كانت  مهما  شهدائهم  لدماء  وينترص  ثورتهم  لهم  يحمي  الذي 

من حوله مدلهمة ولكن الذي يشكو ويكثر من الّشكوى ويرشكهم يف كل 

كبرية وصغرية ويقدم لهم صورة مائعة قوامها أّن الثّورة صنعت ولكنّنا 

عىل وشك إيقافها أو لسنا مؤهلني يف وجه العواصف الهوجاء أن ننقذها 

.. مثل ذلك القائد حتى لو قيل أنّه ديمقراطي مليون مّرة فهو ال يستهوي 

أولويـــة  قانــــون 
العدل  على  األمن 
الشعيب  املخيال  يف 
الّنظـــــــــر  بغض 
تنظيــرات  عـــــن 
يــــــــــن  ملفّكر ا
سييــــــــن  لّسيا ا و
واقعي  قانون  هو  إذ 
الّناس  عقل  يقطن 
عاّمـــــــة.  بصفة 
جــــاءت  ولذلـــك 
العـــادل  تنظريات 
املستبد يف تارخينا 
تقديم  وتنظريات 
على  املفضـــــــول 
الفاضـل وتنظريات 
والغلبة  الّشوكـة 
كثري.  وغريهـــــا 
املدّون  دومــا  هناك 
واملعيـــش  صحفّيا 

عملّيا

,,
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الناس أن يعيدوا ترشيحه وتكليفه. مثاله مثل قائد الطائرة عندما تتعرض 

لعواصف هوجاء فإذا كان الطيار يرشك الركاب يف كل كبرية وصغرية ويبث 

فيهم الهلع فلن ينال شفاعتهم حتى لو نجا بهم إذ مهمته آئنذ هي اإلنقاذ 

وليس الترشيك. صحيح أن اإلنقاذ يمكن أن يكون بالصورة التي إنتهجتها 

هذا  سوري.  أو  مرصي  مصري  من  البالد  حماية  أي  النهضوية  الحكومة 

صحيـح وهو موقف مقــدر محرتم دون ريب ولكــن ال يخلو من ضعف 

إذ هناك بدائل أخرى أو بديل آخر عىل األقل.  

الخاتمة

قوانني ثالثة حكمت النّهضة يف تجربتها عىل امتداد أربعة عقود ونصف.

1 ـ قانون العقل املزدوج متعّدد األبعاد جامعا بني الّدين وبني الواقع. 

2 ـ قانون التّسيّس والتسييس بحسبان الّدولة آلة التّأثري األكرب يف واقعنا. 

3 ـ قانون اإلصالح الّسلمي الّديمقراطي صربا عليه صرب من يمسك بالنّار 

بني يديه.

4 ـ قانون النّضالية ودوره يف حيازة الثّقة الشعبيّة.

عن  النّظر  بغض  الشعبي  املخيال  يف  العدل  عىل  األمن  أولوية  قانون  ـ   5

النّاس  عقل  يقطن  واقعي  قانون  هو  إذ  والّسياسيني  املفّكرين  تنظريات 

بصفة عاّمة. ولذلك جاءت تنظريات العادل املستبد يف تاريخنا وتنظريات 

كثري.  وغريها  والغلبة  الّشوكة  وتنظريات  الفاضل  عىل  املفضول  تقديم 

هناك دوما املدّون صحفيّا واملعيش عمليّا. 

6ـ  قانون خصومة القيادة مع الّضعف. قائد ضعيف ال مكان له يف مجتمع 

لحظات  هناك  والعدالة.  التّحرر  إىل  يتوق  وهو  عقودا  القهر  تحت  رزح 

تاريخية يخوض فيها القائد الشجاع غمار اإلنقاذ من بعد إجراء تشاورات 

هنا. األفقية  الشعبية  الديمقراطية  تنفع  وال  جدا  مكيفة  ولكن  مضيقة 

ومن هنا جاءت مقولة أهل الحل والعقد يف تراثنا السيايس.

تلك هي القوانني التي حكمت التجربة فكانت وقاية دون بلوغ إخفاقات 

الحركة ـ وهي كثرية وكبرية ـ أن تنال من هويتها أو وحدتها أو منهاجها 

اإلصالحي أو إدارتها الداخلية لتميل يف إتجاه الفردية أو وطنيتها.

ثالثــــــــة  قوانني 
الّنهضـة  حكمت 
يف جتربتهـــا على 
امتداد أربعة عقود 
نت  فكــا ، نصف و
وقاية دون بلــــوغ 
إخفاقـــــــــــــات 
احلركــــــــــــة 
ـ وهــــــي كثرية 
تنال  أن  ـ  وكبرية 
هويتهــــــــا  مــن 
وحدتهـــــــــــا  أو 
منهاجهـــــــــــا  أو 
حــــــــي  صال إل ا
أو إدارتها الداخلية 
لتميـل يف إجتـــاه 
الفرديــــــــــــــة 

أو وطنيتها.
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من جماعة رّسيّة إىل حزب يف الحكم

حركة النهضة تتطّور سياسيّا وترتّدد فكريّا

بقلم : محمد القوماني
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)االتجاه  النهضة  حركة  لتأسيس  والثالثني  الرابعة  الذكرى  تحّل 

اإلسالمي سابقا( يوم 06 جوان 1981 وهي تستعّد لعقد مؤتمرها العارش 

يف األشهر القليلة القادمة، الذي يُنظر إلية باعتباره محّطة هاّمة، إن لم 

تكن فارقة يف تاريخها، بعد تجربة يف الحكم لم تكن سهلة، ويف ظّل تقّلبات 

إقليمية وأوضاع تونسية صعبة وبالغة التعقيد، وأمام انتظارات كربى من 

التي تشّكل أهم طرف سيايس وطنيا وتجربة مميّزة عربيا  هذه الحركة 

يف  وديمقراطية  واعية  قرارات  عىل  النهضة  حركة  تُقدم  فهل  وإسالميا. 

الفكرية  رؤيتها  تغيري  وعىل  الحركة،  يف  سلطة  أعىل  بصفتة  مؤتمرها، 

تطّورها  النظرية  نصوصها  لتواكب  السيايس،  معجمها  تطوير  ومزيد 

امللحوظ يف املمارسة، وحتى تطمنئ التونسيني أكثر عىل مدنيّتها وتونسيتها 

بالتنازالت  أو  باالزدواجية  يتّهمونها  خصومها  يظّل  ال  وحتّى  وحداثتها، 

تحت إكراهات الواقع؟ وحتى تستفيد الحركة من تجربتها الطويلة  بعد 

ما يزيد عن الثالثة عقود، يف ضوء تطورات املشهد التونيس بعد الثورة ويف 

ضوء انخراطها يف إنجاح املسار الديمقراطي وتعّهداتها يف الداخل والخارج 

واستعداداتها ملواجهة استحقاقات مرحلة مختلفة عن سابقاتها؟

 ربّما يتفاجأ أنصار حركة النهضة وخصومها عىل السواء، حني أقول أّن 

هذه الحركة التي الحقها االستبداد  عىل فرتات مختلفة من تاريخ تونس 

الفكري وأربك مسارها  القانوني وشّوه تطّورها  املعارص ومنع تنّظمها 

السيايس وألحق أذى كبريا باملنتسبني إليها، كانت لها مساهمة فّعالة يف 

النضال من أجل ديمقراطية الحكم، رغم أن بيانها التأسييس لسنة 1981 

خال من أّي ذكر للديمقراطية ومن أّي استعمال ملعجم الحداثة السياسية يف  

التعاقد واملواطنة واملساواة وحقوق اإلنسان وغريها. وربما تزيد مفاجأة 

53

احلركـــــة  هذه 
الحقهــــــــــا  اليت 
االستبـــــداد  ومنع 
القانونـــي  تنّظمها 
تطّورهــــــا  وشّوه 
وأربــــك  الفكري 
مسارها السياســـي 
أذى  وأحلــــــــــق 
باملنتسبني  كبريا 
هلا  كانـــت  إليها، 
فّعالــــة  مساهمة 
من  النضــــــال  يف 
دميقراطيــة  أجل 
رغم  احلكـــــــم، 
أن بيانها التأسيسي 
 1981 لسنـــــــــة 
ذكر  أّي  من  خال 
ومن  للدميقراطية 
ملعجم  استعمال  أّي 
السياسية  احلداثة 
يف  التعاقــــــــــد 
واملساواة  واملواطنة 
اإلنســـان  وحقوق 

وغريها
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املجلس  يف  األغلبيّة  لها  كانت  التّي  النّهضة  حركة  أّن  أؤّكد  حني  هؤالء 

لسنة  الثانية  الجمهوريّة  دستور  يف  صادقت  والتّي  التّأسييس،  الوطني 

التّكفري،  دعوات  ومنع  والّضمري  املعتقد  لحريّة  الّدولة  كفالة  عىل   2014

وتخّلت عن مطلب إدراج »الرّشيعة اإلسالميّة« مصدرا  للترّشيع التّونيس، 

ما زالت وثيقة رؤيتها الفكريّة ومنهجها األصويل، املعتمدة منذ مؤتمرها 

خالف  من  بتكفري  واضحا  ترصيحا  فيه  ما  تتضّمن   1986 سنة  املنعقد 

فهما معيّنا للعقيدة اإلسالمية؟ كما تتضّمن الوثيقة تحديدا ملنهج أصويل 

يف فهم أحكام الرّشيعة وتطبيقها، ال يخلو من تكفري مبّطن ويتعارض مع 

القوانني يف بالدنا؟ وتلك املفارقات من  الّدستور وما جرت به  ما تضّمنه 

أوّكد دواعي التّغيري والتّطوير الفكري والّسيايس.

يف الّسياق التّاريخي للّرؤية الفكريّة الحاليّة لحركة النّهضة

تجتمع عوامل مختلفة، نرى من املهّم الوقوف عليها، لتوضيح دواعي 

لحركة  األصويل«  واملنهج  الفكريّة  »الّرؤية  عىل  تركيز  من  إليه  نذهب  ما 

االتّجاه اإلسالمي بتونس سابقا وحركة النّهضة حاليّا، يف تحديد املرجعيّة 

إىل  الحاجة  وعىل  خطابها،  واتّجاهات  بتونس  النّهضة  لحركة  الفكريّة 

تغيريها، بتغرّي الّسياق التّاريخي الذي صيغت فيه.

املايض  القرن  ستّينات  نهاية  بتونس  اإلسالمي«  »العمل  فمؤّسسو 

أو  الجامعة،  التخّرج من  كانوا عموما شبابا حديثي  السبعينات،  وبداية 

طالّبا بها بعد، ولم تكن لهم أدبيّات منشورة تحّدد مرجعيّتهم الفكريّة. 

حدود  إىل  انطالقها  منذ  البداية،  يف  تسمى  كانت  كما  »الجماعة«  أّن  كما 

فكري،  إنتاج  أصحاب  أو  ُكتّاب  صفوفها  بني  يربز  لم  الثمانينات،  نهاية 

عدا حاالت محتشمة للّشيخ راشد الغنويش وللّدكتور عبد املجيد النجار، 

تدّعمت خالل الفرتة األخرية بصورة الفتة)1(.  كما لم تصدر عن الحركة 

)التّنظيم(  أدبيات فكريّة ذات بال. وهذا ما يخلق صعوبة يف اعتماد مراجع  

معيّنة لتحديد الخصائص الفكريّة للحركة اإلسالميّة بتونس يف نشأتها.

]1[ صدر لكل منهما عدد هام من الكتب  خالل العقدين األخريين أثناء إقامتهما بالخارج بصفة 

الجئني سياسيني منذ نهاية الثمانينات.

الّنهضة  حركة  إّن 
هلا  كانــــــت  اليّت 
األغلبّية يف اجمللس 
الّتأسيسي،  الوطين 
واليّت صادقـــــت يف 
اجلمهورّية  دستور 
 2014 لسنة  الثانية 
على كفالة الّدولة 
املعتقـــد  حلرّيـــة 
والّضمري ومنــــــــع 
الّتكفري،  دعـــوات 
مطلــب  عن  وختّلت 
»الّشريعـــة«  إدراج 
مصدرا  للّتشريــــع 
زالت  مــا  الّتونسي، 
رؤيتهــــــــا  وثيقة 
الفكرّية ومنهجهـا 
األصولي، املعتمــدة 
مؤمترهـــــــــا  منذ 
 1986 سنة  املنعقد 
فيـــــه  ما  تتضّمن 
واضحـــــا  تصرحيا 
خالف  من  بتكفري 
فهما معّينا للعقيدة 

اإلسالمية.
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,,



55

(3)

اإلصالح 03
2015

كتاب

املؤّسسة  النّواة  الحركيّة، خاضت  النّاحية  فإنّه من  ثانية،  ومن جهة 

للعمل اإلسالمي تجارب مختلفة )2( عكست حالة من الرتّدد والبحث عن 

الّطريق. فقد سلكت يف سنواتها األوىل نهج »جماعة التبليغ والّدعوة« ذات 

األصول الباكستانية)3(، كما عملت لفرتة أخرى ضمن »جمعية املحافظة 

»اإلخوان  تجربة  استنساخ  الحقا  وحاولت  الكريم«)4(،  القرآن  عىل 

التأثّر خالل ثمانينات القرن املايض، بالثّورة  املسلمون« بمرص، ثم كان 

اإلسالميّة يف إيران وبالفكر االجتماعي إلخوان الّسودان  وبتجارب اليسار 

التّونيس بالجامعة)5(.  

الّرموز  وتعّدد  مسبقا،  ُمحّددة  حركيّة  أو  فكريّة  مرجعيّة  غياب  إن 

كانت  علم«،  »مشائخ  وجــــود  وعدم  تكوينهم  واختالف  املؤّسسني 

عوامل لم تخل من إيجابية، إذ ساعدت عىل اتّسام »االتّجاه اإلسالمـــي« 

وتنوع  االجتهادات  وتعّدد  الفكــــري  التحّرر  من  بها  بأس  ال  بدرجة 

الخطابـــات، يف صفوف القيادات، خاصة يف العمل الطالبي بالجامعــة. 

كما ساعدت عىل انفتاح  »اإلسالميني« بتونس، عىل كتابات من مرجعيّات 

متنّوعة، بغرض االستفادة منها أو يف إطار الرّصاع مع مخالفيهم. لكن 

هذه العوامل ذاتها، تخلق صعوبة يف تحديد الخصائص الفكريّة للحركة 

بصفتها تنظيما سياسيّا، بناء عىل خطاب جامع أو أدبيات ُملزمة.

]2[  انظر صالح الدين الجوريش، اإلسالميون التقدميون يف تونس، ص27، مركز القاهرة لحقوق 

اإلنسان، القاهرة، 2000  

]3[ جماعة تعتمد الوعظ والدعوة املبارشة للناس يف أماكن وجودهم املختلفة وتتجنب الخوض يف 

املسائل السياسية  والخالفية.  انظر، سلسلة قطوف النهضة4 ، حركة النهضة: املسرية واملنهج، 

ص7، جوان .2012 

]4[ جمعية تونسية معرتف بها، تعمل داخل املساجد، ال تتجاوز أهدافها ما تدل عليه تسميتها 

من اهتمام بتحفيظ القرآن الكريم ومتعّلقات هذا الهدف. 

]5[ انظر احميدة النيفر، شهادة عن سنوات التأسيس، ضمن كتاب »من قبضة بن عيل إىل ثورة 

 ،2011 للدراسات والبحوث، ط1 فيفري  املسبار  السيايس يف تونس«، مركز  الياسمني: اإلسالم 

دبي، اإلمارات العربية املتحدة.

مرجعية  غياب  إن 
يـــــــــــــة  فكر
أو حركيـــــــــة 
مسبقــــا،  حُمّددة 
الرمـــــــوز  وتعّدد 
املؤسسني واختالف 
وعدم  تكوينهــم 
وجود »مشائــــــخ 
علم«، كانـــــــت 
ختـــــل  مل  عوامل 
من إجيابيـــــــــة، 
ساعـــــــــــدت  إذ 
على اّتسام »االجتاه 
بدرجة  اإلسالمي« 
ال بأس بهــــــــا من 
الفكـــري  التحّرر 
االجتهادات  وتعّدد 
اخلطابــات،  وتنوع 
صفــــــــوف  فــي 
القيادات، خاصـــة 
الطالبي  العمل  يف 

باجلامعة.

,,

,,
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(3)
ويبدو أن انضمام »الجماعة اإلسالميّة« يف تونس إىل »جماعة اإلخوان 

يسّمى  بما  العالقة  غموض  ظّل  يف  األقّل،  عىل  فكريّا  بمرص،  املسلمني« 

يُبن عىل  انضماما مترّسعا ولم  املسلمني«، كان  الدويل لإلخوان  »التّنظيم 

دراسة معّمقة لتجربة هذه الحركة. رغم أّن حضور فكر اإلخوان املسلمني 

يف الّساحة التونسيّة وصدى دعوتهم يف الّصحافة ويف الخطابات تعود إىل 

املسلمني«  الشبّان  »جماعة  خالل  من  وخاصة  االستقالل،  قبل  ما  فرتة 

بتونس )6( .

تعامل مؤّسسو »الجماعة اإلسالميّة« مع »اإلخوان« من موقع االنبهار 

واالستهالك وليس من موقع النّقد واالستئناس. وقد شّكلت كتابات أعالم 

من اإلخوان املسلمني عىل غرار الّشهيد سيد قطب وشقيقه محمد قطب 

ومؤلفات الّشهيد عبد القادر عودة واألستاذ فتحي يكن، ماّدة أساسيّة يف 

تكوين الجيل األّول من املنتمني للحركة اإلسالميّة بتونس. لذلك كان نقد 

الفكر »اإلخواني« يف مقّدمة مواضيع الخالف الذي عرفته الجماعة مبّكرا 

التقدميّون«)7(.   »اإلسالميّون  بمقتضاه  تأّسس  تنظيمي  تصدّع  إىل  وأدى 

اإلسالمية،  الجماعة  مؤّسيس  أحد  وهو  النيفر،  احميده  الدكتور  وكان 

أّول من بدأ  بنقد اإلخوان املسلمني عىل إثر لقاء تعّرف خالله عىل األستاذ 

القاهرة الحقا  إىل  محمد قطب مبارشة  يف زيارة عمرة ملّكة، قبل سفره 

الكتابات  بعض  عىل  إّطالعه  ثم   قريب،  من  اإلخوان  حركة  عىل  للتعّرف 

الناقدة لإلخوان )8(.  

ترّكز نقد »اإلسالمينّي التقدمينّي« عىل النّزعة »األخالقويّة« لدى الجماعة 

نقد  حساب  عىل  الروحيّة  وباملسائل  الفردي  بالّسلوك  الخطاب  واهتمام 

رضورة  إىل  دعوا  كما  االجتماعيّة،  باألبعاد  واالهتمام  والّدولة  املجتمع 

مؤسســـــو  تعامل 
»اجلماعـــــــــــة 
اإلسالميـــــــــة« 
»اإلخـــــــوان«  مع 
من موقع االنبهــــار 
وليـس  واالستهالك 
من موقع النقــــــد 
واالستئنــــــــاس، 
وقــــد شّكلــــت 
كتابات أعالم من 
املسلمني  اإلخــوان 
الشهيد  غـرار  على 
قطـــــب  سيــــــد 
حممد  وشقيقــــه 
ومؤلفـــــات  قطب 
القادر  عبد  الشهيد 
واألستــــــاذ  عودة 
يكــــــن،  فتحي 
ماّدة أساسيــــــــة 
يف تكويـــــــــن 
جليــــــــــــــــل  ا
املنتمني  مــن  األّول 
كـــــــــــة  للحر

اإلسالمية بتونس.

,,

,,

]6[ راجع بحوت الدكتور محمد ضيف الله يف الغرض.

الدين  صالح  السابق.  باملرجع   1989 منذ  توقفت  التي  التجربة  هذه  عن  تفاصيال  انظر   ]7[

الجوريش، اإلسالميون التقدميون يف تونس، مركز القاهرة لحقوق اإلنسان، القاهرة، 2000.

]8[  اإلسالميون التقدميون يف تونس، ص ص 29ـ33 وص44.
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ثابتا  صحيحة،  وسنّة  قرآن  من  وحيا  بصفته  »اإلسالم«  بني  التّفريق 

وملزما،  وبني »الرّتاث اإلسالمي« بصفته اجتهادا برشيّا مرتبطا بظروفه 

ولدورها،  للمرأة  اإلسالمينّي  نظرة  ونقدوا  املتعاقبة.  لألجيال  ملزم  وغري 

ليشمل  النّقد  وامتّد  الفنون،  وسائر  املوسيقى  من  الّسلبي  وموقفهم 

املوقف من الثّقافة الغربيّة ومن الحداثة والّديمقراطية وحقوق اإلنسان 

يف  التاريخيّة  ولغياب  للرّشيعة  املقاصدي  والفهم  بالنّقل  العقل  وعالقة 

فهم النّصوص ... وقد عكست مجلة »املعرفة« آنذاك جوانب من بداية هذا 

التحّول الفكري، أكتفي بإحالتني يف هذا الّسياق لداللتهما العميقة. فقد 

انتقد الدكتور احميده النيفر عىل سبيل املثال »اإلّمعية« والتبعيّة يف الفكر 

والسلوك و »املشيخية« يف القيادة، إذ يذكر أّن »اإلّمعية تعني تربية نموذج 

يكون  أن  عىل  عاجز  ولكنه  املجتمع  يف  السائد  الفساد  عن  بعيد  برشي 

متحّررا داخل الجماعة. فهو مسحوق قبل االنتماء ومسحوق بعده. لقد 

كانت للرسول صىل الله عليه وسلم القيادة ولكنه لم يحّطم شخصيات 

من  مظهر  وهذا  واحدة.  إّمعة  يصنع  ولم  اإلمارة  له  وكانت  الصحابة. 

مظاهر صدق نبّوته وعظمته الكامنة يف الّدعوة إىل اللّه. أّما يف عرصنا فقد 

كّون كّل قائد/شيخ باسم مبدأ اإلمارة »مدرسة« طبعها بطابعه وفكره 

ومزاجه، ووراءه أتباع مهزومون يف الغالب، متمّردون ومنشقون أحيانا، 

منحرفون حتما بعد وفاته« )9(.

وكتب صالح الّدين الجوريش مشّددا عىل الحاجة إىل املراجعة الجذريّة 

»إّن نقدا ذاتيّا ال بّد أن يحصل. إّن قداسة وهميّة ال بّد أن تزول عن تاريخنا 

وعن أنظمة وحركات وشخصيّات أفرزها نضالها الّطويل من أجل تحّول 

جاّد. إّن رؤية جديدة لقضايا النّاس وللعالقات االجتماعيّة ال بّد أن تظهر، 

وأّن مواقفا من الفرد واملرأة واملجتمع وامللكيّة والحضارة ال بّد أن توّضح 

وتعّمق. باختصار إّن روحا جديدة ال بّد أن ترسي فينا وإن فكرا جديدا ال 

بّد أن يطرح من قبلنا ومن داخل صفوفنا«)10(. هذا النّقد الذي بدأ ذاتيّا، 

نقـــــــــد  ترّكز 
مييـــــــن  سال إل ا «
التقدميـيــــــــن« 
النزعـــــــــة  على 
 » ّيــــة قو خال أل ا «
لدى اجلماعتـــــة 
اخلطـــاب  واهتمام 
الفـــردي  بالسلوك 
الروحية  وباملسائل 
على حســـاب نقد 
اجملتمع والدولــــة 
باألبعـاد  واالهتمام 
االجتماعيـــــــة، 
كما دعـــــوا إىل 
التفريــــق  ضرورة 
بني »اإلســـــــالم« 
وحيـــــــا  بصفته 
من قرآن وسنــــــة 
صحيحة، ثابتـــــا 
وملزمــــــــا،  وبني 
اإلسالمي«  »الرتاث 
اجتهــــادا  بصفته 
مرتبطتــــا  بشريا 
ملزم  وغري  بظروفه 

لألجيال املتعاقبة.

,,

,,

]9[ احميدة النيفر، مقال »دعوه ينئ«، مجلة املعرفة، العدد 4، السنة 4.  

]10[ صالح الدين الجوريش، مقال »حوار يف الصميم«، مجلة املعرفة، العدد 2، السنة 5 
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تنظيمي،  وانشقاق  تصدّع  إىل  انتهى  ما  رسعان  الجماعة،  داخل  من  أي 

ليتواصل النّقد ويتعّمق من موقع املنافسة و الّضغط من الخارج )11(.  

كان للنّقد الذي بارشه »اإلسالميّون التقدميّون« بشكل واسع، ألدبيّات 

صفوف  يف  وخاّصة  األّم  الجماعة  داخل  الواضح  أثره  املسلمني،  اإلخوان 

إيران  يف  اإلسالميّة  الثّورة  انتصار  عّزز  وقد  بالجامعة.  اإلسالمي  االتّجاه 

واإلّطالع عىل بعض  أدبيّات أعالمها،  هذا املنحى النّقدي، خاّصة فيما يتّصل 

بضعف االهتمام باملسائل االجتماعيّة واالقتصاديّة)12(، وفتح املجال لبدائل 

مختلفة، حتى أّن الّشيخ راشد الغنويش صار يصف فكر اإلخوان  يف تلك 

املرحلة »بالتّقليدي« إذ يذكر يف سريته الّذاتية أنّه »جاءت الثّورة اإليرانيّة يف 

وقت مهّم بالنّسبة إلينا، إذ كنّا بصدد التمّرد عىل الفكر اإلسالمي التّقليدي 

الوافد من املرشق والذي يخترص الرّصاع يف املجتمع يف بعد واحد«)13(. وكان 

الغنويش  الّشيخ  وصفه  كما  املرشق«  من  الوافد  »الفكر  أو  اإلخوان  نقد 

بداية اكتشاف الحركة اإلسالميّة بتونس النبتاتها عن الواقع الذي نشأت 

فيه والذي تريد تغيريه.

التي  اإلصالح  حركة  يف  فكرها  بتونس  اإلسالميّة  الجماعة  تؤّصل  فلم 

عرفتها تونس منذ القرن التّاسع عرش. كما لم يكن لجامع لزيتونة وألعالمه 

من املصلحني خاّصة، من أمثال الّشيخ سالم بوحاجب والّشيخني الطاهر 

والفاضل بن عاشور أّي أثر عىل الحركة، رغم سبق الّشيخ عبد العزيز بن 

ميال أواسط الّستينات إىل محاولة بعث حركة إحيائيّة بتونس ورغم وجود 

سالمة  القادر  عبد  املرحوم  أمثال  نشأتها  يف  للجماعة  داعمني  زيتونينّي 

صاحب مجلة »املعرفة« ومديرها والّشيخ محمد الصالح البيفر، املدّرس 

الثورة  انتصار  عّزز 
اإلسالميـــــــــــة 
واإلّطالع  إيران  يف 
بعــــــــــض   على 
أعالمهـــا،   أدبيـات 
النقــــدي،  املنحى 
فيمــــــــا  خاّصة 
بضعـــــف  يّتصل 
باملسائــل  االهتمام 
االجتماعيــــــــة 
واالقتصاديـــــــة 
نقــــد  فكـــــان 
اإلخوان أو »الفكر 
املشرق«  من  الوافد 
وصفــــه  كمــــا 
الغنوشــــي  الشيخ 
بداية اكتشـــاف 
احلركــــــــــــة 
بتونـس  اإلسالمية 
النبتاتهــــــــــــــا 
الواقــــــــــــع  عن 
الذي نشأت فيـــــه 
تريـــــــــد  والذي 

تغيريه.

,,

,,

ومحمد  الجوريش  الدين  صالح  صياغة:  التقدميني،  لإلسالميني  النظرية  املقدمات  انظر   ]11[

القوماني وعبد العزيز التميمي، دار الرباق للنرش، تونس 1989.  

]12[ تّم اإلقرار بتلك التأثريات الحقا، انظر عىل سبيل املثال بيان الذكرى 19 للحركة النهضة سنة 

2000، سلسلة قطوف النهضة 1، صص 97،98، جوان 2012.  

]13[  السرية الذاتية، الغنويش وأطوار من نشأة الحركة اإلسالمية بتونس، موقع الشيخ راشد 

الغنويش ، عىل االنرتنيت
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بجامع الزيتونة. وكالهما كانا الحقا ضمن الهيئة التأسيسيّة لـ»حركة 

»لم  أنّه  الغنويش  راشد  الّشيخ  يذكر  إذ   .1981 سنة  اإلسالمي«  االتجاه 

بل  الّزيتونة  جامع  ثمار  من  تونس  يف  املعارصة  اإلسالميّة  الحركة  تكن 

لم يكن للجامع دور يذكر يف نشأتها«)14(. وربّما عملت الحركة عىل تاليف 

هذا االنقطاع أو االغرتاب عن البيئة املحليّة وحاولت وصل نفسها بإرث 

البالد وخاصة جامع الزيتونة بداية من نهاية الثّمانينات، من خالل بعض 

قادتها  بعض   مؤّلفات  خالل  من  أو  الحركة  لطالب  الجامعيّة  البحوث 

خاّصة النّجار والغنويش. وصار تبنّي رموز الحركة اإلصالحيّة التونسيّة 

أكثر وضوحا وحضورا وبروزا يف بيانات حركة النّهضة نهاية تسعينات 

القرن املايض ويف خطاب قياداتها بعد الثورة )15(. 

ويمكن القول أّن اإلسالمينّي يف أغلبهم كانت عالقاتهم ضعيفة بالثّقافة 

التّونسيني  املحّلية وبتاريخ تونس املعارص وبأعالمها وخاصة بمؤلفات 

من  اإلسالميّون  اتخذه  الذي  الحاّد  املوقف  ولعّل  الحديث)16(.  الجيل  من 

الّرئيس الحبيب بورقيبة ومن النّخبة الحاكمة التي ُوصفت بـ »املتغّربة« 

و»املعادية لإلسالم«، والتي كانت تتبنى الرتاث اإلصالحي،  زادت يف تغذية 

هذا االنقطاع عن البيئة املحليّة.

إن الّضغط الذي مارسه »اإلسالميّون التقدميّون« والتصدّع التنظيمي 

العرشين، واالنسحابات  القرن  الجماعة يف نهاية سبعينات  الذي عرفته 

إىل عوامل أخرى  الثمانينات، إضافة  الحركة خالل  املتالحقة لكوادر من 

أهّمها تأثريات الثّورة اإلسالميّة بإيران بقيادة اإلمام الخميني، والتّجربة 

الّسياسية الرباغماتية للحركة اإلسالميّة بالّسودان بقيادة الّدكتور حسن 

عملت احلركـــة 
تالفــــــــــي  على 
االنقطاع  هـــــــذا 
االغتــــــــــراب  أو 
احمللية  البيئة  عن 
وصــــــل  وحاولت 
نفسها بإرث البــالد 
وخاصة جامــــــع 
الزيتونة بداية من 
الثمانينـات،  نهاية 
بعــــض  خالل  من 
اجلامعيـة  البحوث 
احلركــة  لطالب 
أو من خــــــــــالل 
بعــــــض   مؤلفات 
قادتهــــــــــــــــا. 
وصار   تبيّن رمـــــوز 
احلركــــــــــــة 
اإلصالحيـــــــــة 
أكثر  التونسيـــة 
وحضــورا  وضوحا 
يف  وبـــــــــــروزا 
حركة  بيانـــات 
نهايــــة  النهضــة 

التسعينـــات 

,,

,,

]14[ راشد الغنويش، السرية الذاتية )مرجع مذكور سابقا(.  

]15[ يبدو الرتكيز واضحا عىل تبيئة حركة االتجاه اإلسالمي بتونس يف األدبيات الرسمية للحركة 

بعد التقييم املنجز بالخارج خالل املؤتمر السادس سنة 1995 وهو ما عكسه بيان الذكرى 15 

يف 6 جوان 1996 وما تاله من بيانات يف السنوات الالحقة خاصة يف البيان املطول جوان 2004.  

الثقايف لإلسالميني: اغرتاب الخطاب وشكال نية التحول«، مجلة  ]16[  انظر مقالنا »املرشوع  

21/15، العدد12، تونس 1985
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الرّتابي وبعض أفكاره النّقدية، والرّصاع االجتماعي بني النّقابيني والّسلطة 

بتونس يف تلك الفرتة، السيما أحداث 26 جانفي 1978، والّضغوطات التي 

مارسها اليسار التّونيس عىل اإلسالمينّي بالجامعة وإحراجهم بنقد تجربة 

االقتصاديّة  خياراتهم  عن  اإلفصاح  إىل  دفعهم  يف  أو  املسلمني  اإلخوان 

واالجتماعيّة وتحليلهم للوضع الّدويل واإلقليمي، وانفتاح الّشباب اإلسالمي 

عىل الكتابات النّقدية يف الفكر العربي املعارص، خاصة خالل فرتة الفراغ 

أو  قياداته  اعتقال  بعد  اإلسالمي  االتجاه  عرفها  التي  والفكري  الّسيايس 

فرارها إىل الخارج مطلع الثّمانينات، وتوّسع عدد املنتسبني أو املتعاطفني 

العنارص  التّكوين والتّطلعات، هذه  الحركة وانضمام كوادر مختلفة  مع 

مجتمعة شّكلت ضغطا  قويّا عىل قيادة الحركة لبلورة فكرها، وخاّصة 

االتّجاه«،  املسائل األساسيّة، حتّى ال يحصل »انحراف يف  لتوضيح بعض 

أو ينسب إىل الحركة »ما ليس من صميم فكرها«، سواء بدافع الّرغبة يف 

التّطوير ومواجهة التّحديات أم بدافع النّيل منها وتشويهها.

وربّما كانت العنارص األكثر تقليديّة يف القيادة واألشّد تأثريا يف التنظيم، 

للحركة. وهي  أحرص عىل صياغة وثيقة جامعة تكون مرجعيّة فكريّة 

الوثيقة التي أقّرها املؤتمر العام للحركة يف ديسمرب 1986، أي بعد سنتني 

1984، واكتملت صياغتها يف مطلع   القيادة من الّسجن سنة  من خروج 

1987 ونرشت الحقا  تحت عنوان  »الرؤية الفكريّة واملنهج األصويل لحركة 

االتّجاه اإلسالمي بتونس«)17(. 

هذه الوثيقة الفكريّة الّرسميّة  الوحيدة تقريبا، التي أقّرها مؤتمر وتّم 

نرشها للعموم، أعّدت أصال لضبط الحالة التنظيميّة بوضع أساس جامع 

لالنتماء، وأيضا لتكون منطلقا ملن يريد الوقوف عىل الخصائص الفكريّة 

ملواقفها  متعمد  تشويه  ألّي  اجتنابا  الحركة،  لهذه  النظريّة  والخلفيّات 

يف  »نرسم  فيها  التي جاء  مقّدمتها  تؤّكده  ما  تقل. وهو  لم  ما  بتقويلها 

»الرؤية الفكرية 
األصولـــي  واملنهج 
حلركة االجتـــاه 
بتونـس«  اإلسالمي 
الوثيقـــــــــة  هي 
الفكريـــــــــــة 
الوحيدة  الرمسية  
أقّرهـا  اليت  تقريبا، 
نشرهــا  ومت  مؤمتر 
للعموم، أعــــــّدت 
أصــــال لضبـــــط 
التنظيمية  احلالة 
جامع  أساس  بوضع 
لالنتماء، وأيضــــا 
منطلقـــا  لتكون 
ملن يريد الوقـــوف 
على اخلصائــــص 
الفكريـــــــــــة 
واخللفيـــــــــــات 
النظرية هلـــــــذه 
احلركة، اجتنابـا 
ألي تشويه متعمد 
ملواقفها بتقويلها ما 

مل تقل.

,,

,,

]17[ ـ نرشها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي وقّدم لها، دار الصحوة للطباعة والنرش، ط1، 

لندن، نوفمرب 1987. ونرشتها حركة النهضة بعد الثورة ضمن »سلسلة قطوف النهضة« 2 سنة 

2012 دون ذكر املطبعة.  
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نلتقي  معالم  تكون  حتى  لحركتنا  واألصوليّة  العقائديّة  األسس  ييل  ما 

حولها ونجعلها منطلقا نبني عليه عقيدتنا ونتفاعل به مع الواقع فكرا 

وممارسة )...( ونحن نقّدر أّن هذه األسس العقائديّة واألصوليّة، حقيقة 

بأن تستنهض همم الكاّفة للتّفاعل معها بكل رشد وإيجابيّة وللتّعامل 

من خاللها معنا ككيان واضح األسس محّدد املعالم« )18(. 

الحركة وال من  الالّزم، ال داخل  الوثيقة باالهتمام  ولنئ لم تحظ هذه 

يف  بدأت  التي  والّسلطة،  الحركة  بني  الّصدام  حالة  نتيجة  املتابعني،  قبل 

مّما  فإّن  بن عيل،  وامتدت عىل كامل فرتة حكم  البورقيبي  العهد  نهاية 

يعّزز تركيزنا عليها كماّدة أساسيّة يف تحديد الخصائص الفكريّة لحركة 

جّدد  بالخارج،   2007 ماي  يف  املنعقد  الثّامن  املؤتمر  أّن  هو  النّهضة، 

التّمسك بها. إذ جاء يف البيان الختامي أنّه »جّدد املؤتمرون  التزام حركة 

النّهضة بالهويّة التي حّددتها وثائقها الّسابقة، والتي تعني االعتماد عىل 

املرجعيّة اإلسالميّة وما يعنيه من تقيّد يف جميع تصّوراتها ومواقفها بما 

هو معلوم من الّدين بالّضورة ُمضمنَّا يف النّصوص الرشعيّة القطعيّة مع 

التّوسع يف غريها من الّظنيات باالجتهاد برشوطه املعتربة«)19(.  وتأتي هذه 

اإلشارة يف عالقة غري خافية بما أثارته النّصوص الفكريّة حول املساواة 

بني الجنسني وحول حّرية املعتقد الّصادرة عن »هيئة 18 أكتوبر للحقوق 

والحريّات بتونس« آنذاك، والتي كانت حركة النّهضة أحد مكوناتها، من 

انتقادات من قبل بعض كوادر الحركة الّرافضني ملنحى هذه النّصوص ومّلا 

البعض  رأوا فيها من تنازالت تحت ضغط بقيّة املكونات، وهو ما عّده 

نوعا من »املالحقة الفكريّة« التي تُمارس عىل الحركة من  طرف اليسار،  

الّسلطة)20(.  كما تّمت  التي تعرضت لها من طرف  بعد املالحقة األمنيّة 

هـــــــذه  حتظ  مل 
باالهتمام  الوثيقة 
الالزم، ال داخــــــل 
احلركــــــــــــة 
قبــــــــــل  من  وال 
املتابعني، نتيجـــة 
الصـــــــدام  حالة 
بني احلركـــــــة 
لسلطـــــــــــة،  وا
اليت بـــــــــــــدأت 
العهــــد  نهاية  يف 
البورقييب وامتــدت 
كامــــــــل  على 
حكـــــــــم  فرتة 
بن علــــــــــــــي. 
حّتى جاء املؤمتـــر 
املنعقــــــد  الثامن 
يف مـــــــاي 2007 
باخلــــارج، ليجّدد 
التمسك بها وهــــو 
البيــــــان  أبرزه  ما 

اخلتامي للمؤمتر.

,,

,,

]18[ نكتفي بوضع ما نقتطفه من الوثيقة بني ضفرين، دون اإلشارة إىل الصفحة، نظرا لصغر 

حجم الوثيقة بما ييرّس العودة إليها ولكثرة الشواهد للتوضيح.  

]19[  انظر نص البيان عل موقع حركة النهضة باالنرتنيت.  

]20[  انظر ورقتنا بعنوان »حركة 18 أكتوبر: نجح اإلرضاب وتعثرت الحركة«، بورشة العمل 

التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يومي 19 و 20 ماي/أيار 2007 بعنوان » أّي 

مستقبل لحركات التغيري الديمقراطي يف العالم العربي؟«. منشورات املركز 2008 
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طباعة وثيقة »الّرؤية الفكريّة واملنهج األصويل لحركة النّهضة التّونسية« 

الحركة توزيعها  النّهضة«)21( وتوّلت  الثّورة، ضمن سلسلة »قطوف  بعد 

مع أدبيّات أخرى، دون أن يشري املؤتمر التّاسع املنعقد سنة 2012، وهو 

أّول مؤتمر علني للحركة بعد االعرتاف القانوني بها، إىل اعتمادها أو التّخيل 

عنها رسميّا.

الوثيقة  هذه  تطوير  إىل  الحاجة  عىل  نشّدد  جميعها،  االعتبارات  لهذه 

بمناسبة املؤتمر العارش، فقد زالت أسباب وضعها، وقد تجاوزتها الحركة 

يف املمارسة وإن ظّل بعض قياداتها وأنصارها ينظرون إليها بصفتها نّصا 

مرجعيّا جامعا. كما نرّكز بدرجة أقّل عىل البيان التّأسييس لحركة االتجاه 

الّذكرى،  هذه  بمناسبة  الحقا  الّصادرة  والبيانات   1981 سنة  اإلسالمي 

يف تحديد مالمح الخطاب الّسيايس ومعجمه، الذي يبدو هو اآلخر ُمفّوتا 

وبحاجة إىل التحيني والتّطوير )22(.  

خطاب سيايس جديد لحركة النهضة ورهانات مختلفة

بدءا  اإلسالمي،  التّيار  سائر  غرار  عىل  بتونس،  اإلسالمي  االتّجاه  نشأ 

رّد  سياق  يف   ،1928 سنة  بمرص  املسلمون«  »اإلخوان  جماعة  بتأسيس 

فعل ثقايف واضح عىل تيار »العلمنة« يف الفكر العربي الحديث الذي كان 

العلمانيّة،  باسم  املجتمع  من  وحتى   الدولة  من  اإلسالم  إبعاد  يستهدف 

وتأثّرا بالتجربة األوروبية الحديثة يف »الرصاع مع الكنيسة«.  فكانت دعوة 

اإلسالميني إىل »أسلمة املجتمع والدولة« تحت عناوين مختلفة عىل غرار 

أّن »اإلسالم دين ودولة وعقيدة ورشيعة ومصحف وسيف ونظام شامل 

للحياة«. وغلبت عىل املرحلة األوىل الدروس باملساجد واملقاالت عرب مجّلة 

املعرفة. وكان مصطلح »الّدعوة« املحبّذ يف استعمال اإلسالمينّي،  يختزل 

االجتــــــــــاه  نشأ 
بتونس،  اإلسالمي 
على غرار سائـــــر 
التيار اإلسالمــــي، 
بـــدءا بتأسيـــــس 
مجاعة »اإلخــوان 
املسلمون« مبصـــر 
 ،1928 سنـــــــــة 
فعــل  رّد  سياق  يف 
ثقايف واضــح على 
تيار »العلمنـــــة« 
يف الفكـــــــــــر 
احلديث  العربـــي 
كتــان  الــــــذي 
يستهـــدف إبعــاد 
الدولة  من  اإلسالم 
وحتى  من اجملتمـع 
باسم العلمانيــــة، 
بالتجربــــة  وتأّثرا 
بيـــــــــــة  و ر و أل ا
احلديثـــــــــــــة 
يف »الصــــــــــراع 

مع الكنيسة«.

,,

,,

]21[ »الرؤية الفكرية واملنهج األصويل لحركة النهضة التونسية«، سلسلة قطوف النهضة عدد2، 

جوان 2012.  

]21[  انظر بيانات ذكرى التأسيس ، سلسلة قطوف النهضة1 ، ص 22 جوان 2012.
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استعادة النّموذج النّبوي وما يعنيه ذلك من اغرتاب تاريخي ومن »تكفري 

والبحث عن  العفويّة  العمل  بالجاهليّة. وغلب عىل  املوصوف  للمجتمع« 

الّذات، ولم ينعقد املؤتمر التّأسييس إالّ بعد عرشيّة من العمل سنة 1979، 

كان  الذين  اإلسالمي(،  )اليسار  التقدمينّي«  »اإلسالمينّي  انشقاق  إثر 

وجودهم مرّكزا بالعاصمة أساسا، لتنتقل تجربة الجماعة من العفويّة 

إىل التنّظم والعمل ضمن هيكلة مضبوطة بقانون أسايس.   

األمنيّة،  للمصالح   1980 ديسمرب  يف  »الجماعة«  تنظيم  انكشاف  بعد 

ملتزمة«  و»أرسة  مفتوحة«  »أرسة  من  الرّسية  هيكلته  عكست  والذي 

...وتسميات املسؤولني من »أمري« وعامل« و»وكيل« ... تقليديّة الجماعة 

وانشدادها إىل الرّتاث، جاء القرار بإعالن »حركة االتّجــاه اإلسالمـــي 

يف 6 جوان سنة 1981 والتّقدم بطلب التّأشرية القانونيّة. ولم يمنع ذلك 

حجمها  من  النّظام  انزعاج  بعد  خاّصة  الحقا  الحركة  محاكمة  اإلعالن 

وانتشارها الرّسيع يف املعاهد الثانويّة والجامعة )23(.   

ـ  اإلسالمي  العالم  »يشهد  نّصه  ما  التّأسييس  البيان  مطلع  يف  ورد 

وبالدنا جزء منهـ  أبشع أنواع االستالب والغربة عن ذاته ومصالحه. فمنذ 

التّاريخ الوسيط وأسباب االنحطاط تفعل فعلها يف كيان أّمتنا وتدفع بها 

إىل التّخيل عن مهّمة الّريادة واإلشعاع، طورا لفائدة غرب مستعمر وآخر 

لصالح أقليّات داخليّة متحّكمة انفصلت عن أصولها وصادمت مطامح 

اإلسالم،  هو  كّلها  األطوار  هذه  طوال  األّول  املستهدف  وكان  شعوبها. 

محور شخصيتنا الحضاريّة وعصب ضمرينا الجمعي«)24(. وهكذا كانت 

تمهيدا  الثقايف،  والتنّوع  الفكريّة  بالتّعّددية  إيذانا  اإلسالمي  التّيار  نشأة 

للتعّددية الّسياسية. وكانت شموليّة الخطاب اإلسالمي جزءا من شموليّة 

الخطابات األيديولوجيّة عموما.

بعد انكشــــــاف 
»اجلماعة«  تنظيم 
 1980 ديسمرب  يف 
األمنيـة،  للمصاحل 
والذي عكســــت 
هيكلتــــــــــــه 
من  السريــــــــــة 
»أسرة مفتوحـــة« 
و»أسرة ملتزمـــة« 
...وتسميـــــــــات 
مـــن  املسؤوليــــن 
»أمري« و »عامـــل« 
 ... و»وكيـــــــل« 
تقليدية اجلماعة 
هــــــــــا  وانشداد
إىل الرتاث، جــــــاء 
القرار بإعــــــــالن 
االجتــاه  »حركة 
اإلسالمــــــــــــي 
سنة  جوان   6 يف 
والتقــــــدم   1981
التأشرية  بطلـــــب 

القانونية.

,,

,,

]23[ انظر قطوف النهضة 5، االتجاه اإلسالمي وبورقيبة، محاكمة من ملن؟، جوان 2013.  

]24[ انظر نص البيان التأسييس، سلسلة قطوف النهضة 1، بيانات ذكرى التأسيس، ص 11 ، 

جوان 2012



03اإلصالح64
2015

كتاب

(3)
لم تكن الّديمقراطيّة من أولويّات اإلسالمينّي  وال من معجمهم، تماما 

مثل اليسارينّي والقومينّي من منافسيهم، وال حتّى من ثوابت خطاب الحكم 

البيان  لرشح  الصحفية  النّدوة  يف  الغنويش  راشد  الّشيخ  ذكر  فقد  آنذاك. 

التّأسييس أّن »حركة االتّجاه اإلسالمي ال تؤمن بحكم إسالمي ثيوقراطي« 

ولكنّه  ديمقراطيّا  تصّورا  ليس  الحكم  لنظام  »تصّورنا  أّن  أضاف  لكنّه 

تصّور شوري«)25(. وكان املرشوع الّسيايس واملجتمعي للجماعة »الرسيّة« 

قبل ذلك يتمحور حول مطلب ُمبهم يف تطبيق »الرّشيعة اإلسالميّة« وإقامة 

»البديل اإلسالمي«. ولذلك ال عجب أن يخلو البيان التّأسييس للحركة من 

أّي استخدام ملصطلح الّديمقراطية وملفردات املعجم الّسيايس الذي صار 

يشّكل الخطاب الّسيايس لحركة النّهضة خالل الّسنوات األخرية وخاصة 

بعد الثورة )26(.  فقد كان »اإلسالم« هو »املستهدف األّول« كما ينّص البيان 

التّأسييس، وليست الحريات وحقوق اإلنسان عىل سبيل املثال، كما صارت 

تعرّب عنه البيانات األخرية. وكان الهدف هو »إعادة االعتبار لإلسالم فكرا 

وثقافة وسلوكا وإعادة االعتبار للمسجد...« )27(  وليس بناء الّديمقراطية 

وتحقيق التّنمية كما يُقال اليوم.

دخلت حركة النّهضة يف مواجهة مفتوحة مع النّظام نهاية حكم بورقيبة 

ومّهدت الطريق النقالب 7 نوفمرب 1987. ثم كانت املواجهة الثانية واملحنة 

القمع  درجات  أقىس  الحركة  عىل  سّلط  الذي  عيل  بن  حكم  مع  الكربى 

وسياسة االستئصال حتى أنهى وجودها تنظيميّا بالّداخل وانتقلت قيادة 

الحركة رسميّا إىل الخارج )28( ولم تبدأ الحركة يف استعادة عافيتها نسبيّا 

معّمقا  تقييما  أقّر  الذي    1995 باملهجر سنة  الّسادس  بعد مؤتمرها  إال 

ملسار الحركة ووقف عىل أخطائها يف املواجهات غري املحسوبة ونرش ذلك 

تكـــــــــــــن  مل 
الدميقراطيـــــــة 
من أولويــــــــــات 
اإلسالمييـــــن  وال 
من معجمهم، متاما 
اليساريني  مثـــــل 
والقومييـــــــــــن 
من منافسيهـــــــم، 
وال حّتى من ثوابت 
احلكــــم  خطاب 
ولذلــــــــك  آنذاك 
خيلو  أن  عجب  ال 
التأسيســـي  البيان 
أّي  من  للحركة 
استخدام ملصطلــح 
الدميقراطيـــــــة 
املعجــــم  وملفردات 
السياسي الذي صار 
يشّكل اخلطــاب 
حلركة  السياسي 
خــــــالل  النهضة 
األخرية  السنـــوات 
وخاصــــــــــــــة 

بعد الثورة.

,,

,,

]25[ نفس املرجع ص 20.    

تأسيس  بوثيقة   1981 جوان  يف  التأسييس  البيان  مقارنة  يف  السابق  املرجع  نفس  انظر   ]26[

النهضة سنة 1987 والقانون األسايس لحركة النهضة سنة 2011.

]27[ البيان التأسييس، نفس املرجع ص12

]28[ انظر، سلسلة قطوف النهضة4 ، حركة النهضة: املسرية واملنهج، ص10، جوان .2012
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الحقا يف كتاب أبيض بعنوان »البيان الّشامل« )29( وكان ذلك املؤتمر إيذانا 

بنقلة نوعيّة يف املعجم الّسيايس والخطاب والعالقات والّسياسات.

تّمت  إعادة موقعة الحركة اإلسالميّة يف بيئتها التونسيّة يف هذا البيان، 

الوطني والنّقابي كما  التّأكيد عىل صلتها بحركة اإلصالح والنّضال  وتّم 

الفضاءين  عىل  الّسيايس  الفضاء  لهيمنة  »كان  أنّه  إىل  اإلشارة  تّمت 
الّدعوي والثّقايف النتائج السلبيّة عىل مسرية الحركة وتطّور الّصحوة«)30(

وربّما ينسحب هذا التّقييم عىل مرحلة الثّمانينات والّدخول االضطراري 

اإلقرار  تّم  بل  الّسياسية.  املواجهة  يف  ثّم  الحزبي  املعرتك  يف  واملستعجل 

بالّدخول  اسرتاتيجيتها  ملخالفة  الحركة  استدراج  »وقع  أنّه  بوضوح 

 1987 مواجهتي  أثناء  اتّخذت  حيث  تجنّبها،  حاولت  لطاملا  مواجهة  يف 

الّدولة  لعنف  تصّديا  التّعبوية  لتحّركاتها  مجاال  الّشارع  من  و1991 

الفرديّة  املبادرات  ببعض  للقيام  الشبّان  بعض  اضطّر  كما  وغطرستها، 

تمثّلت أساسا يف استخدام املولوتوف رّدا عىل مداهمات البوليس وإطالق 

الّرصاص واالعتقال العشوائي والتعذيب حتى املوت«)31( وتّمت الّدعوة يف 

التّناحر والتّصادم  الوطنيّة »والتّخيل عن ثقافة  املصالحة  إىل  البيان  هذا 

واإلقصاء« وذكر البيان أّن الحركة »تجّدد تأكيدها عىل طبيعتها الّسياسية 

واعتمادها  الخطاب،  يف  أو  االسرتتيجيّة  يف  ازدواج  ألي  ورفضها  املدنيّة 

املنهج العلني الّسلمي يف التغيري، ورفضها استعمال العنف وسيلة لحسم 

الرّصاعات الّسياسية والفكريّة ومنهجا للوصول إىل الّسلطة أو التّمسك 

جديدة  مرحلة  بدء  عىل  تأشري  واضح  هو  كما  التّقييم  هذا  )32(ويف  بها« 

أو تبيّنت  وقطع مع سياسات أو ممارسات أملتها سياقات مخصوصة 

بياناتها  يف  عموما  التّطور  هذا  الحركة  تابعت  وقد  الّسلبية.  عواقبها 

للّسنوات الالّحقة.

مل تبدأ احلركــة 
يف استعادة عافيتها 
نسبيــــــــا إال بعد 
مؤمترها الســـادس 
  1995 سنة  باملهجر 
تقييمـــا  أقّر  الذي 
معّمقا ملســـــــــار 
ووقـــف  احلركة 
أخطائهـــــــا  على 
املواجهــــــــات  يف 
احملسوبــــــة  غري 
ونشر ذلك الحقـــا 
أبيض  كتاب  يف 
بعنوان »البيــــــان 
الشامــــــــــــــل« 
املؤمتر  ذلك  وكان 
بنقلة  إيذانــــــــا 
املعجم  يف  نوعية 
واخلطاب  السياسي 
ت  قــــــــــا لعال ا و
والسياســــــــــات 

حلركة النهضة.

,,

,,

]29[ انظر أهم ما يف هذا التقييم يف البيان املطّول يف الذكرى 15 للتأسيس، بيانات ذكرى التأسيس 

، سلسلة قطوف النهضة1، من ص 57 إىل ص 90،  جوان 2012.  

]30[ بيانات ذكرى التأسيس ، سلسلة قطوف النهضة1 ، ص 62، جوان 2012 .  

]31[  نفس املرجع ،صص 62،63، جوان 2012.  

]32[  نفس املرجع ، ص84، جوان 2012
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االندماج  عىل  بحرصها  بدءا  النّهضة  لحركة  الّسيايس  الخطاب  تطّور 

يف  املبارشة  غري  مشاركتها  بعد  القانوني  وضعها  وتطبيع  الّسيايس 

االنتخابات الترّشيعية لسنة 1989، وتغيري إسمها من » االتّجاه اإلسالمي« 

فهم  حسب  األحزاب  قانون  إىل  الخضوع  يف  رغبة  النّهضة«  »حركة  إىل 

النّافذين يف الحكم آنذاك والحصول عىل االعرتاف القانوني. ولكّن التّطور 

الكبري حصل بصفة خاّصة من خالل مراكمة الوعي بالقمع  الذي تعّرضت 

له الحركة ونضالها ضّد االستبداد،عىل غرار ما ورد ببيان ذكرى التّأسيس 

يف 2008 » بعد محاكمات سياسيّة يف صائفة 1981 ومنذ تلك الّسنة إىل حّد 

اليوم والحركة ال تخرج من محنة إالّ لتسّلط عليها أخرى وكل هذه املحن 

الّسيايس  العمل  والحّق يف  الحّريات  القضيّة وهي قضية  ذات  تدور حول 

واالجتماعي والثّقايف«)33(. وعرب هذا االستثمار يف الّديمقراطية واملشاركة 

يف الحركة الحقوقيّة والّسياسية التي مّهدت لثورة 17 ديسمرب 2010/ 14 

جانفي 2011، وأيضا عرب وعي الحركة املتنامي بإكراهات املحيط اإلقليمي 

والّدويل، الذي كان غائبا أو ضعيفا إىل حّد كبري إىل نهاية الثّمانينات، وكذلك 

الحكم  ثّم يف  املعارضة  املخالفني، يف  املشرتك مع  العمل  من خالل تجربة 

الحقا، سلكت حركة النّهضة طريقها إىل النّضج الّسيايس وطّورت معجمها 

الّسيايس وممارستها. 

تجارب  من  باستفادتها  األخرية  الّسنوات  خالل  النّهضة  حركة  أقّرت 

غريها وخاّصة استفادتها من النّقد الذي مارسه اإلسالميّون التّقدميون، 

رغم ما سبّبه الخالف معهم ثم انشقاقهم من خطر عىل استمرار الحركة. 

فقد ورد يف بيان 6 جوان 1997 تعليقا عىل ذلك الخالف »ومع أّن هذا األمر 

قد حسم يف مؤتمر 1984 بنّص الرؤية األصوليّة لحركة االتّجاه اإلسالمي، 

فأغلق هذا الباب الذي كاد يطيح بالحركة واقترصت الخسارة عىل بضعة 

الّداخيل هو من  الرّصاع  قل  أو  الحوار  لذلك  اإليجابي  الوجه  أّن  إالّ  أنفار، 

األهميّة التي ال يسوغ إغفالها )...( فكان لهذا التّمييز بني اإلسالم والفكر 

االستثمــــــار  عرب 
يف الدميقراطيـــة 
واملشاركـــــــــة 
يف احلركــــــــة 
قيـــــــــــة  حلقو ا
والسياسيــــــــــة 
للثورة،  مهدت  اليت 
و عرب وعـــــــــــي 
املتنامي  احلركة 
احمليط  بإكراهات 
والدولي،  اإلقليمي 
غائبــا  كان  الذي 
حّد  إىل  ضعيفا  أو 
نهاية  إىل  كبري 
الثمانينــــــــــات، 
جتربة  خالل  ومن 
املشرتك  العمـــــل 
املخالفيـــــــن،  مع 
يف املعارضـــــــــة 
احلكـــــم  يف  ثم 
الحقــــا، سلكت 
حركة النهضـــة 
طريقها إىل النضج 
وطــّورت  السياسي 
السياسي  معجمها 

وممارستها

,,

,,

]33[ نفس املرجع ص 159
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الحركة  فكر  تحرير  يف  معترب  آخر  أثر  واملتطّور  الثّابت  بني  اإلسالمي 

وانعتاقه من ربقة التّقليد وتأهيله للتّفاعل االيجابي مع تحّديات البيئة 

وحّرية  اإلنسان  وحقوق  الّديمقراطية  قضيّة  مثل  وقضاياه  والعرص 

قوى  ضّد  الدويل  والرّصاع  االجتماعيّة  والعدالة  املدني  واملجتمع  املرأة 

الهيمنة وكذلك قضية التّجزئة يف أّمتنا وما تتطلبه من دعم لكل مسعى 

وحدوي«)34(.  ويف بيان 6 جوان 2004 تّمت اإلشارة إىل أّن الحركة اإلسالميّة 

املعارصة بتونس تابعت ما بدأه شيوخ الّزيتونة، بل ذكر البيان ألّول مّرة 

التّاسع عرش هي  القرن  أّن »أهّم وثيقة إصالحيّة إسالميّة أفصح عنها 

»أقوم املسالك...«بإمضاء الوزير خري الّدين وإن كانت يف الحقيقة ثمرة 

الّزيتونة«)35(.  وعلماء  اإلدارة  رجال  بني  جماعي  وفكري  إصالحي  جهد 

البالد من حوار  ما كانت تشهده  2006، وعىل خلفيّة  6 جوان  بيان  ويف 

فكري وسيايس بعد إرضاب18 أكتوبر 2005 والذي شاركت فيه عنارص 

من حركة النّهضة مع آخرين من أطياف سياسيّة واديولوجيّة مختلفني 

الحرصي  للتّوزيع  أنّه »كما ال مجال  التنصيص بوضوح عىل   تّم  عنها، 

الّديمقراطية  بصفات  لالستئثار  أيضا  مجال  فال  اإلسالميّة،  لصفات 

واملطالب،  املشاريع  بتلك  وصال  لنا  أّن  نّدعي  فنحن  والوطنيّة.  والحداثة 

وال تناقض عندنا بني اإلسالميّة والّديمقراطية وبني اإلسالميّة والحداثة 

لبس فيه يف  تغرّي ال  إزاء  والوطنيّة«)36(. فنحن هنا  اإلسالميّة  فضال عن 

املوقف ويف املعجم مقارنة ببيان التّأسيس، فحركة النّهضة ال تحتكر صفة 

اإلسالميّة كما عربت عن ذلك منذ 1981، وإنّما ترى نفسها عىل أرضيّة 

»للتّحديث  مخصوصة  صيغة  عن  تعبري  هي  بل  والّديمقراطيّة،  الحداثة 

عىل أرضيّة العروبة واإلسالم« يف رصاع مع رؤية مقابلة »للتّحديث عىل 

أرضيّة التّغريب والتّبعية« كما تبلور ذلك يف وعي قيادات من الحركة وتّم 

2010 وأفصحت بوضوح  التّعبري عنه يف وثيقة تّمت صياغتها يف أواخر 

ما  التّونسيّون  عنه  يعرفه  عّما  الجديدة مختلفة  النّهضة  أّن حركة  عىل 

حركــــــة  أقّرت 
خــــــالل  النهضة 
األخرية  السنـــوات 
تهـــــــــا  د ستفا با
غريها  جتارب  من 
تغرّي  وحــــــــدث 
يف  فيـــــه  لبس  ال 
املعجم  ويف  املوقف 
ببيـــــــان  مقارنة 
فهــــــي  التأسيس، 
صفة  حتتكر  ال 
اإلسالمية كمـــا 
عربت عن ذلــــــك 
منذ 1981، وإنــــا 
ترى نفسهــــا على 
أرضية احلداثــــة 
 ، طيــة ا ميقر لد ا و
بل هـــي تعبري عن 
خمصوصة  صيغة 
»للتحديــــــــــث 
على أرضيـــــــــة 
العروبة واإلسالم«.

,,

,,

]34[ نفس املرجع ص 98.  

]35[ نفس املرجع ص 130.  

]36[ نفس املرجع ص 151
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قبل 1991 )37(. ويف بيان 6 جوان ، بعد الثّورة، أّكدت النّهضة هذا التّطور 

املّطرد يف وعيها وخطابها فشّددت عىل »التزامها بمقّومات الّدولة املدنية 

شعبي  قبول  من  تستمّده  ما  غري  لرشعيتها  سند  ال  التي  الّديمقراطية 

أّكدت  كما  نزيهة.  تعّددية  انتخابات  عرب  االقرتاع  صناديق  عنه  تفصح 

قاعدة املواطنة واملساواة بني الجنسني أساسا لتوزيع الحقوق والواجبات 

كتأكيدها ملبادئ الحّرية والّديمقراطيّة وحقوق اإلنسان«)38(.  

مغازلة   عن  خاّصة  األخريتني  الّسنتني  خالل  النّهضة  حركة  تخّلت 

يف  اإلسالميّة،  الراديكاليّة  والجماعات  الّسلفي«  »للتّيار  داخلها  أطراف 

تخّلت  كما  العلمانينّي،  ومواجهة  الرّشيعة  تطبيق  مطلب  حول  التوّحد 

عن نهجها يف القطيعة الّسياسية مع املنظومة القديمة من الدستوريني 

الّسنة األوىل من  الذين كانت ترفض مجرد الجلوس معهم خالل  خاّصة، 

والرّشاكة  الوطني  التّوافق  املدافعني عن  أهم  من  لتصبح  الرّتويكا،  حكم 

الّسياسية التي ال تقيص أحدا. وكشفت قيادة النّهضة عن مرونة سياسيّة  

بالغة ودرجة عالية من املناورة، حتى ضّحت بخروجها من الحكم من أجل 

البالد  وإنقاذ  الّسيايس  التّشنّج  وخفض  ديمقراطي  دستور  عىل  التّوافق 

من سيناريوهات العنف، وسط أوضاع عربيّة مضطربة. وصار بناء الّدولة 

اإلنسان، عنوان املرشوع  الحريّات وحماية حقوق  الّديمقراطية وضمان 

الّسيايس لحركة النّهضة وليس إقامة الّدولة اإلسالميّة وتطبيق الرّشيعة. 

ويف أحسن األحوال لم يعد التّعارض قائما بني األمرين. كما صارت الحركة 

تتبنّى االنتخابات التّعدديّة والحّرة والّشفافة أساسا وحيدا لرشعيّة الحكم 

الّديمقراطي، ولم تعد تفّكر باملغالبة و»الغلبة« واإلطاحة باالستبداد بأيّة 

الّسابقة  املرحلة  يف  للّدكتاتورية  الّرافضة  القوى  أغلب  غرار  وسيلة، عىل 

املمارسة  ويف  الّسيايس  املعجم  ويف  الخطاب  يف  مهّم  تطّور  وهذا  للثّورة. 

يتطّلب تأصيال وتناغما مع الّرؤية الفكريّة.

الدولـــة  بناء  صار 
الدميقراطيـــــــة 
وضمان احلريـــات 
ومحايـــــــــــــة 
اإلنسان،  حقـــوق 
املشروع  عنــــــوان 
حلركة  السياسي 
النهضــــة. وصارت 
تتبنى االنتخابــات 
يـــــــــــة  لتعدد ا
واحلرة والشفافـــة 
أساسا وحيــــــــدا 
لشرعية احلكــم 
الدميقراطـــــــي، 
وهذا تطـــــّور مهّم 
يف اخلطــــــــــاب 
ويف املعجـــــــــــم 
السياســـــــــــــي 
ويف املمارســــــــة 
تأصيــــال  يتطّلب 
وتناغمــــــــــــــا 
الرؤيـــــــــــة  مع 

الفكرية.

,,

,,

]37[ انظر، سلسلة قطوف النهضة3 ، حركة النهضة )2010(: األرضية الفكرية ونظرية العمل 

ومالمح املرشوع، تونس2013.

]38[ بيانات ذكرى التأسيس ، سلسلة قطوف النهضة1 ، ص 170، جوان 2012.
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يف تغيري التّعاطي مع العقيدة اإلسالمية

العقائدي  الفكريّة واملنهج األصويل« يف محورها  »الّرؤية  تنّص وثيقة 

عىل أّن العقيدة هي »األساس الذي تنساب منه بقية التّصورات واألفكار 

واألحكام« وأّن ذلك يقتيض »بناءها عىل اليقني الذي ال يرتقي إليه احتمال 

وال يداخله ظّن«، هذه العقيدة »نستقي أركانها من القرآن الكريم والّسنة 

املتواترة ونستقي فروعها من ظواهر الكتاب املعّضدة بما صّح من أحاديث 

نبويّة مجتمعة«. لكن كيف يمكن أن تكون العقيدة يقينيّة »ال يرتقي إليها 

وترتيب  تأويل وترجيح  أي  استيقاء من نصوص،  احتمال« وهي مجّرد 

واجتهاد؟ وكيف اليقني يف ظواهر الكتاب ويف أحاديث نبويّة تبقى ظنيّة 

الثّبوت مهما كانت املقاييس؟ وأخريا ما هي النّتائج العمليّة يف الّسياسة 

واملجتمع املرتتّبة عن فكر يعتقد أنّه » يقني« وحّق ال يأتيه الباطل من بني 

يديه وال من خلفه!؟

العمليّة  وتداعياتها  النظريّة  دالالتها  تتّضح  العاّمة  األسئلة  هذه 

أكثر، بالتوّقف عند بعض أركان العقيدة الستّة حسب الوثيقة. ونكتفي 

لالختصار بركن اإليمان بالّله تعاىل عىل سبيل املثال)39(، الذي  يقتيض أن 

»ال يبقى يف العقل أقل شبهة أو ريبة يف وجود الله« وأن »ال يوصف بما 

الكوني  للوجود  املباينة  ُمباين تمام  املخلوقات« وأن »وجوده  توصف به 

ذاتا ووضعا« وأن نؤمن »بما وصف به نفسه من غري تحريف وال تعطيل 

النّصوص  ألفاظ  »فإن  وعليه  تشبيه«.  وال  تمثيل  وال  تكييف  غري  ومن 

املفيدة للتّشبيه ال تفهم  عىل ظواهرها بل نضعها يف إطار التّنزيه املطلق«. 

ويف رشح هذا الّركن أفكار وتعابري مبهمة وأخرى نعرتض عليها . فماذا 

يعني أالّ يكون يف عقل املؤمن » أقل شبهة أو ريبة« وماذا لو يشّك املؤمن 

أن  ميكن  كيف 
العقيـــدة  تكون 
يقينية »ال يرتقي 
إليها احتمـــــــال« 
وهي جمّرد استيقاء 
نصـــــــــوص،  من 
وترجيح  تأويل  أي 
واجتهــاد؟  وترتيب 
اليقني  وكيـــــف 
يف ظواهر الكتاب 
ويف أحاديــــــــث 
تبقــــــــى  نبوية 
مهما  الثبوت  ظنية 
كانت املقاييــس؟ 
مـــــــا هي  وأخريا 
العمليـــة  النتائج 
يف السياســـــــــة 
املرتتبــة  واجملتمع 
يعتقد  فكر  عن 
وحق  يقني«   « أنه 
ال يأتيه الباطل من 
من  وال  يديه  بني 

خلفه!؟

,,

,,

]39[ انظر تفاصيل أكثر بدراسة لنا بعنوان » الرؤية الفكرية واملنهج األصويل عند حركة النهضة«  

ضمن كتاب »من قبضة بن عيل إىل ثورة الياسمني: اإلسالم السيايس يف تونس«، مركز املسبار 

للدراسات والبحوث، ط1 فيفري 2011، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.
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ويراجع أفكاره باستمرار؟ وقد آمن إبراهيم عليه السالم قبل أن يطمنئ 

اليوم كّلما نطق بالّشهادة » ال  إن املؤمن يهدم ويبني مّرات يف  قلبه. بل 

إله)نفيا( إال الّله )إثباتا(.« وكيف ال نصف الّله بما توصف به املخلوقات 

لّله تعاىل  التي تنسبت  الّصفات  الخ من  وهو حكيم، سميع، بصري، عدل 

عىل وجه الكمال، وتنسب لإلنسان عىل وجه النسبيّة، ربّما من باب قياس 

تمام  »مباينا  الّله  يكون  وكيف  الّشاهد)اإلنسان(؟  عىل  )الّله(  الغائب 

املباينة للوجود الكوني ذاتا ووضعا« وأصحاب الوثيقة ال يقولون بالتّكييف 

وال التّمثيل وال التّشبيه؟ وماذا ينجّر عن هذا الفصل والثّنائية يف النّظرة 

العقائديّة/الوجوديّة؟  أفال يكون إخراج الّله من الكون يف مستوى التصّور 

واملصانع  الّشوارع  يف  اإليمان  فيطارد  املمارسة؟  مستوى  يف  له  إخراجا 

بيوت  باملساجد)  ويحارص  اليوميّة،  والحياة  النّضال  وساحات  والحقول 

ثّم  مثاال()40(.  )املآتم  املناسبات  وبعض  اإليمان(  )موضع  والقلوب  الله( 

هي  وما  داخله؟  وتحقيقه  إدراكه  عن  عجزا  العالم  عن  الّله  فصل  أليس 

الجدوى العمليّة  لهذا االعتقاد يف املباينة ونحن نخوض حربا تحريريّة ضّد  

يقيم خارج  الّله وفلسطني فمن  تربط عقائده بني  كيان صهيونّي/عدو 

أرض إرسائيل هو مثل إنسان بدون إله« كما ورد يف العهد القديم؟

يف  العقيديّة  التّفاصيل  هذه  كل  جدوى  عن  التّساؤل  يمكن  ذلك  وبعد 

الهشمي  محمد  الّدكتور  إليه  أشار  فيما  الجواب  يكون  ربما  الوثيقة؟ 

الحامدي يف تقديمه للوثيقة يف أّول طبعة لها حني ذكر أنّها تقّرر »عقيدة 

التّقرير  هذا  يف  اإلضافة  وما  الجديد  ما  لكن  والجماعة«.  الّسنة  أهل 

لعقيدة معلومة يف تراثنا؟ وهل املطلوب من حركة النّهضة تقرير عقيدة 

»جماعة« فتكون أقرب للّرؤية »الّطائفية« املنغلقة أم وضع رؤية فكريّة 

إليه افرتاضيّا مواطنون تونسيّون من  منفتحة لحزب سيايس قد ينتمي 

غري املسلمني.

أن نتساءل   لنا  حيّق 
جــــــــــدوى  عن 
التفاصيــــل  كل 
يـــــــــــة  العقيد
فــــي  الـــــــواردة 
الرؤيــــــة  وثيقة 
الفكريـــــــــة؟ 
املطلــــــــوب  وهل 
من حركـــــــــة 
تقرير  النهضـــــة 
»مجاعة«  عقيدة 
ن  فتكـــــــــــــو
للرؤيـــــــة  أقرب 
»الطائفيـــــــــة« 
وضـــع  أم  املنغلقة 
فكريـــــة  رؤية 
منفتحة حلـــــزب 
ســـــــــــــــي  سيا
قد ينتمي إليـــــه 
ضيـــــــــــــا  ا فرت ا
مواطنـــــــــــــون 
تونسيـــــــــــــون 

من غري املسلمني.

,,

,,

]40[ انظر مقالنا »قراءة يف وعي وخطاب: من اإليمان امليت إىل الوعي التاريخي واالجتماعي«،  

مجلة 21/15 عدد18، تونس، فيفري 1989
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هذه املالحظات حول القسم العقائدي، التي اكتفينا فيها بالتّساؤل عن 

العقيدة أساس  العميل، ألّن  بالواقع  العمليّة لالعتقاد يف عالقته  الجدوى 

العمل كما جاء بالوثيقة. لكن الذي يبدو غري واضح وربّما مخيفا وغري 

مقنع، هو ما ورد بالوثيقة من  أنّه »ال يقبل عمل إذا لم تكن وراءه هذه 

العقيدة كدافع للعمل وواقعا حسبما تقتضيه هذه العقيدة، فإذا اختّلت 

العقيدة أو فسدت أو كانت باطلة أو لم تتضّمن أصولها، كان العمل فاسدا 

أنّه يخالف  اآلخرة، مع  العمل يف  لقبول  أو غري مقبول.« وهذا االشرتاط 

بل  العقيدة،  هذه  يحملون  ال  أناس  أعمال  عل  أثنى  الذي  القرآن  رصيح 

ربّما ليسوا مسلمني أصال، كان مقّدمة الستنتاج خطري ُختم به القسم 

العقائدي وجاء فيه »وعليه، فإنّنا ال نكّفر مسلما أقّر بالّشهادتني وتوابعها 

مّما سبق ذكره، وعمل بمقتضاها وأّدى الفرائض برأي أو معصيّة، إالّ أن 

كّذب رصيح  أو  بالّضورة،  الّدين  من  أنكر معلوما  أو  الكفر  بكلمة  أقر 

القرآن أو فرّسه عىل وجه ال تحتمله أساليب الّلغة العربيّة بحال أو عمل ال 

يحتمل تأويال غري الكفر.«

فهذه النزعة التّكفريية الواضحة، هي أهّم ما يجب التّوقف عنده يف هذا 

املحور. إذ »توابع الّشهادتني مّما سبق ذكره« يف الوثيقة، ال ندري هل هي 

من األصول أو من الفروع؟ وماذا لو اعرتضنا عىل بعضها؟ أو رأينا فيها 

رأيا آخر كما أملحنا فيما سبق؟ هذا إضافة إىل بقية األسئلة التي يمكن 

القرآن  برصيح  أو  بالّضورة؟  الّدين  من  معلوم  هو  ما  حول  تطرح  أن 

وأساليب الّلغة؟ أو تأويل األفعال عىل أنّها كفر؟ وألن نزعات التّكفري ال 

تخفى نتائجها املدّمرة يف تاريخنا القديم والحديث، فإّن اشرتاط اإلسالم 

بصيغة محّددة من أّي جهة، هو رضب من التّكفري املرفوض. إذ التّنصيص 

عىل عدم تكفري صنف هو تكفري لصنف آخر. فضال عىل أّن هذه النزعة 

نزعـــــــــــات  ألّن 
ختفى  ال  التكفري 
املدّمـــــرة  نتائجها 
القديم  يف تارخينا 
واحلديـــــــــــث، 
فإن اشرتاط اإلسالم 
حمددة  بصيغــة 
من أّي جهـــــــــة، 
من  ضـــرب  هـــــو 
املرفوض.  التكفري 
التنصيــــــــص  إذ 
تكفري  عدم  على 
تكفري  هو  صنف 
فضال  آخر.  لصنف 
على أن هذه النزعة 
على  احلكم  يف 
عقائد اآلخريــــن 
ـ مـــــــن املسلمني 
خاصة ـ ال تتناسب 
أصال مع طبيعـــة 
بصفتهـا  احلركة 

حزبا سياسيا

,,

,,

]38[ بيانات ذكرى التأسيس ، سلسلة قطوف النهضة1 ، ص 170، جوان 2012.

]39[ انظر تفاصيل أكثر بدراسة لنا بعنوان » الرؤية الفكرية واملنهج األصويل عند حركة النهضة«  

ضمن كتاب »من قبضة بن عيل إىل ثورة الياسمني: اإلسالم السيايس يف تونس«، مركز املسبار 

للدراسات والبحوث، ط1 فيفري 2011، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.
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أصال  تتناسب  ال  ـ  خاّصة  املسلمني  من  ـ  اآلخرين  عقائد  عىل  الحكم  يف 

مع  جيلّ  تعارض  يف  وتبدو  سياسيّا.  حزبا  بصفتها  الحركة  طبيعة  مع 

مقتضيات الفصل الّسادس من الدستور.

وقد يكون من املهّم يف نهاية هذا املحور اإلشارة إىل أّن علم أصول الّدين 

عىل  الكربى  اإلسالميّة  الفرق  فيه  تُجمع  لم  األوىل،  القرون  يف  صيغ  كما 

األركان الّستة التي تناولتها الوثيقة، باعتبارها أصول العقيدة. فللمعتزلة 

الّدين.  ألصول  املختلفة  صياغتهم  وللّشيعة  املشهورة  الخمسة  أصولهم 

وتقديمها  العقائد  صياغة  إعادة  املهّم  من  يكون  قد  ثانية  ناحية  ومن 

إبراز  مثل  وتحّدياته.  عرصنا  بوجدان  عالقة  ويف  جديدة  بمصطلحات 

أهمية الوعي التّاريخي من خالل عقيدة النبّوة ودراسة تعاقب الّرساالت، 

من  اإلنسان،  حقوق  وثقافة  املسؤوليّة  تحّمل  ومبدأ  املواطنة  وتأصيل 

قوالب جاهزة  ليست  املعاد...فالعقيدة  االستخالف وعقيدة  عقيدة  خالل 

وال محفوظات تكّرر وال أفهاما محنّطة، بل العقيدة منهج يف النّظر ورؤية 

والعدل  الّصالح  بما يحّقق مجتمع  العمل  للعالم وللعالقات وبواعث عىل 

علماء  من  مطلوب  فكرّي  مجهود  وهذا  واملكان.  الّزمان  ظروف  بحسب 

األّمة ومفّكريه ومن مثّقفي األحزاب، لكنّه ليس من صميم وثيقة تحّدد 

املالمح الفكريّة العاّمة والخيارات الكربى لحزب سيايس.

 يف تغيريمنهج التّعامل مع الوحي فهما وتطبيقا

نذهب هنا مبارشة إىل ُخالصات املنهج األصويل لحركة النّهضة يف تعاملها 

مع الوحي انطالقا من مقّدمات  ال يتّعس املجال ملناقشتها )41(، وهو منهج 

من نقطتني)مرحلتني(، األوىل يف فهم الوحي والثّانية يف التّطبيق الواقعي 

ليست  العقيـــــدة 
وال  جاهزة  قوالب 
حمفوظات تكـّرر 
حمنطة،  أفهاما  وال 
منهـج  العقيدة  بل 
ورؤيـــة  النظر  يف 
للعامل وللعالقـــات 
على  وبواعــــــــث 
حيقــق  مبا  العمل 
الصــــالح  جمتمع 
حبســـــب  والعدل 
الزمـــــــان  ظروف 
واملكان. وهــــــذا 
فكـــــري  جمهود 
علماء  من  مطلوب 
األمة ومفكريــه 
مثقفـــــــــي  ومن 
لكنـــه  األحزاب، 
ليس من صميـــــم 
وثيقة حتــــــــّدد 
الفكرية  املالمح 
واخليــارات  العامة 
الكربى حلـــــزب 

سياسي.

,,

,,

]41[ انظر تفاصيل أكثر بدراسة لنا  بعنوان »الرؤية الفكرية واملنهج األصويل عند حركة النهضة 

بتونس« ضمن كتاب »من قبضة بن عيل إىل ثورة الياسمني: اإلسالم السيايس يف تونس«، مركز 

املسبار للدراسات والبحوث، ط1 فيفري 2011، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.

]42[عبد املجيد النجار، خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل، بحث يف جدلية العقل والنص والواقع، 

دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1987
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أنّه يساعدنا  إىل كتاب)42( رأينا  بالرجوع  املحور  لهذا  قراءتنا  له. ونعّضد 

الفكرة ومناقشتها. صدر ألحد قيادي حركة  عىل وضوح أكرب يف عرض 

بنفس  املوضوعات،  نفس  فيه  وأثار  الفرتة  نفس  يف  اإلسالمي،  االتّجاه 

املنهجيّة والرّتتيب واألفكار. حتى لكأنّه رشح للوثيقة التي نحن بصددها، 

باملحور  الكتاب  اكتفى  وإن  األرجح.  وهو  له،  تلخيص  الوثيقة  لكأّن  أو 

األصويل دون العقدي عىل خالف الوثيقة. 

البحث  الفهم هو  »أّن موضوع مرحلة  الوثيقة  تذكر  األوىل  النّقطة  يف 

عن مراد الله تعاىل فيما أمر به ونهى عنه يف نصوص الوحي«. وهنا يتّم 

إلحاق العقل بالنّص واالنتقال من مشكلة تغيري الواقع إىل مشكلة تأويل 
النّصوص، وبهذا تنقل املعارك الفعليّة يف الواقع إىل معارك ذهنيّة يف النّص 

ويغيب العقل املصلحي ويجد كّل طرف مربّراته يف النّص )43(.  ونعود إىل 

معجم املذاهب الفقهيّة، رغم خلّو عرصنا من مذاهب جديدة واستمرار 

االنتماء إىل مذاهب تراثيّة.

ويعتمد منهج فهم الوحي كما جاء يف الوثيقة عىل خمسة أسس. هي 

األساس الّلغوي وفيه تتّم اإلشارة إىل أّن فهم نصوص الوحي يكون »طبقا 

يف  تراكيبها  وصيغ  استعمالها  وأساليب  وقواعدها  العربيّة  الّلغة  ملنطق 

التّنزيل« واألساس املقاصدي وفيه تتّم اإلشارة إىل »أّن هذه  البيان وقت 

إدراكها  نطلب  حتى  الوحي  نصوص  من  خارجة  بمعان  ليست  املقاصد 

من جهة غري جهة تلك النّصوص«. ومعنى ذلك عىل سبيل املثال كما يبنّي 

الّدكتور النجار، أن مقصد الّله يف حفظ املال يقتيض قطع يد الّسارق وعىل 

أن  النّص يمكن  »أّن هذا  يقال  ذلك ألن  بعد  يبقى مجال  ال  األساس  هذا 

يفهم منه الكّف عن قطع يد الّسارق، ألنّه يؤّدي إىل رضر يلحق اإلنسان 

املقطوعة يده، وهو ما يخالف حفظ النّفس. ألّن هذا الفهم يجعل أوامر 

الّله عاطلة )...( فمقصد الوحي ال يجب فصله عن وسيلة تحقيقه حسب 

الوثيقــــة  تذكر 
موضـــــــــوع  »أن 
مرحلة الفهــــــــم 
البحــــــــــــث  هو 
عن مراد اهلل تعاىل 
ونهى  به  أمر  فيما 
نصـــوص  يف  عنه 
الوحي«. وهـــــــنا 
العقل  إحلاق  يتّم 
واالنتقـــال  بالنص 
مشكلـــــــة  من 
الواقـــــــــع  تغيري 
مشكلـــــــة  إىل 
تأويل النصـــوص، 
وبهذا تنقل املعارك 
الواقع  يف  الفعلية 
إىل معارك ذهنيـة 
ويغيــب  النص  يف 
املصلحــــي  العقل 
وجيد كل طــرف 

مربراته يف النص.

,,

,,

]43[ انظر  مقالنا »قراءة يف وعي وخطاب: من اإليمان امليت إىل الوعي التاريخي واالجتماعي«،  

مجلة 21/15 عدد18، تونس، فيفري 1989
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ما يبني الوحي )...( أّما إذا ُعنّي مقصد من خارج محتوى النّص ثم أُجري 

عليه فهم ذلك النّص فإّن الفهم سيكون حتما حائدا عن املراد اإللهي« )44(  

مثل القول أّن جلد الّزاني يتناقض مع مقصد حفظ كرامة اإلنسان.  لذلك 

ضوابط  للمصلحة  أّن  عىل  األساس  هذا  ضمن  الوثيقة  يف  التّنصيص  يتّم 

وهي: اندراجها يف مقاصد الرّشيعة وعدم معارضتها للكتاب أو الّسنة أو 

القياس وعدم تفويتها مصلحة أهّم منها ». وتلك تحديدات نصيّة ال صلة 

لها بتطور حياة الناس«.

ويف األساس الّظريف إشارة إىل رضورة معرفة مناسبات النّزول يف فهم 

مراد النّصوص. أّما األساس التّكاميل فيعني تكامل نصوص الرّشيعة ألّن 

التّناقض فيها محال. ويف األساس العقيل، وهو األخري، يتّم التّأكيد عىل أّن 

»النّصوص القطعيّة ُورودا وداللة ينحرص  عمل العقل يف فهمها يف إدراك 

املعاني التي تدّل عليها واستيعابها وتمثّلها كتمثّل الحدود والكّفارات«. أّما 

النّصوص الظنيّة، فإن كانت ظنيّة الورود »كان من عمل العقل التّحقق يف 

نسبتها إىل الّرسول صىل الله عليه وسلم، بطرق من النّقد معروفة يف علم 

الحديث سندا ومتنا«. وال ندري ما اإلضافة يف هذا التّحقق ما دامت الّطرق 

قديمة ومعروفة. وإذا كانت النّصوص ظنيّة الّداللة يتّم »ترجيح إحداها  

بقرينة معتربة رشعا«  وهكذا يضّل الرّشع هو املحّدد لألفهام واالحتماالت 

وليس الواقع.

وألّن »للتّأويل رشوط تحفظه من الّزيغ« فإنّه بعد اإلشارة إىل بعض تلك 

الرّشوط، جاء التّساؤل عن القيد الّزمني لألفهام العقليّة؟ فتّم تقسيمها 

إىل نوعني:

ـ األفهام القابلة للتّغري وهي املتعّلقة بنصوص ظنّية يف ثبوتها أو داللتها 

»ما لم يرد فيها إجماع من الّصحابة«. فقد يؤّدي النّظر العقيل إىل العدول 

احتماال  ترجح  أخرى  أدّلة وقرائن  إىل  القديمة  الرّتجيح وقرائنه  أدّلة  عن 

آخر، فينشأ فهم جديد.

فهـم  منهج  يعتمد 
جـاء  كما  الوحي 
يف الوثيقــــــــــة 
على مخسة أسس 
األساس  بينهـــا  من 
العقلي الذي جـــاء 
عمـــل  من  أن  فيه 
العقـل التحقـــــق 
يف نسبة النصوص 
الرسول  الظنّية إىل 
صلى اهلل عليـــــه 
بطــــــــرق  وسّلم، 
من النقد معروفــة 
احلديــث  علم  يف 
سندا ومتنــــــــا«. 
مـــــا  نــــدري  وال 
اإلضافة يف هــــذا 
دامـــت  ما  التحقق 
الطرق قدميـــــــة 

ومعروفة. 

,,

,,

]44[ عبد املجيد النجار، خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل، بحث يف جدلية العقل والنص والواقع، 

ص84، دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1987.
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»األفهام  رضبني:  عىل  وهي  الّزمني  باإلطالق  تتّصف  التي  األفهام  ـ   

الّصحابة  بإجماع  حظيت  ولكنّها  ظنيّة  نصوص  يف  النّظر  من  النّاشئة 

عليها، فهذا اإلجماع من الّصحابة يسبغ عىل فهم النّص الظنّي ديمومة 

زمنيّة«. وكذلك »األفهام النّاشئة من النّظر يف النّصوص القطعيّة، فهذه 

النّصوص ملا كانت الّداللة فيها منحرصة يف وجه واحد من املعاني، كان 

الفهم فيها منحرصا يف ذلك الوجه دون أن يناله التّغيري عىل مّر الّزمان«. 

الترّشيعي  الخطاب  بعموميّة  »تؤمن  الحركة  أّن  التّأكيد عىل  يتّم  كما 

أّن  نرى  و نحن   )...( نزوله وأسبابه  النّص بظروف  اختصاص  ترى  وال 

النّصوص  يف  الفهم  أوجه  تحّدد  ال  بقيمها ومفاهيمها  الّسائدة  األوضاع 

الّربا...( فال يتأّسس عندنا  القطعيّة ) كالتّعدد يف الزواج والحدود ومنع 

الفهم العقيل عىل معطيات الواقع اإلنساني فحسب«. ويُختم هذا العنرص 

أصول  بمعنى  األحكام  »أدّلة  أّن  إىل  بالتّنبيه  الوحي  فهم  بمنهج  املتعّلق 

الترّشيع ومصادره ليست كّلها يف مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة املراتب 

يف االستدالل بها)...( فكتاب الّله هو أصل األصول ومصدر املصادر وهو 

تحّقق  إن  اإلجماع،  والّسنة..  الكتاب  بعد  يجيء  ثم  يشء.  كل  يف  الحكم 

ونقل نقال صحيحا، ثّم الرأي واالجتهاد الذي يتنّوع إىل أنواع«. 

فهم  منهج  من  عرضه  سبق  بما  تتّصل  عديدة  أسئلة  تطرح  وهنا 

الوحي، يضيق املجال بالتّفصيل فيها. فهل تكفي الّضوابط القديمة لّلغة 

الّدراسات  إليه  توّصلت  ما  ظّل  يف  ظنّي،  هو  وما  قطعّي  هو  ما  لتحديد 

املختلفة؟  التّأويل  ومناهج  الّلغوي  والفكر  واملعارصة  الحديثة  األلسنيّة 

قابل  وغري  ُموّحدا  الفهم  ليكون  النّص  قطعيّة  عىل  االتّفاق  يكفي  وهل 

للتغرّي، من زاوية النّظرة التاريخيّة للنّصوص التي تعّد من أهم إضافات 

الفكر الحديث؟ وما معنى اإلجماع؟ وما هي إمكانية تحّققه؟ فالنّصوص 

قطعية الّداللة  يُفرتض أن تكون واضحة بذاتها ال تحتاج إىل إجماع. أّما 

ظنّية الّداللة فإّن اإلجماع فيها مستحيل. ألّن الظّن مجال االختالف. وأّي 

تبعات فكريّة لتبني فهم الّصحابة للوحي وااللتزام به دون غريه؟

أن  إىل  اإلشارة  تجدر  بأهّمها،  اكتفينا  التي  األسئلة  هذه  إىل  وإضافة 

التّفاصيل املتعّلقة باألساس املقاصدي واألساس الّظريف واألساس العقيل 

أخرى  نظر  وجهة  معارضة  إىل  موّجهة  ألنّها  الوثيقة،  يف  رضوريّة  بدت 

تكفـــــــــي  هل 
القدمية  الضوابط 
لتحديــــــد  لّلغة 
ما هو قطعـــــــــّي 
ومـــــا هـــــو ظيّن، 
يف ضل ما توصلت 
الدراســــــات  إليه 
احلديثة  األلسنية 
واملعاصرة والفكر 
اللغوي ومناهـــــج 
املختلفـة؟  التأويل 
يكفـــــــي  وهل 
االتفـــــــــــــــاق 
على قطعّية النص 
الفهــــــم  ليكون 
قابل  وغري  ُموّحدا 
للتغرّي، من زاويــة 
التارخييــة  النظرة 
ص  للنصــــــــــــو
أهم  من  تعد  اليت 
الفكــــر  إضافات 

احلديث؟ 

,,
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التقدميّون«.  »اإلسالميّون  عنها  عرّب  التي  وهي  آنذاك،   ضاغطة  كانت 

وتلك إحدى البواعث األساسيّة عىل صياغة الوثيقة. وهذا ما يبدو واضحا 

أكثر يف كتاب الّدكتور عبد املجيد النجار الذي رضب فيه أمثلة يف نقد ما 

للدكتور  بفقرات  ثابت« واستشهد  فيما هو  للتّغيري  »دعوة   بأنّه  وصفه 

احميده النيفر وأخرى للّدكتور حسن حنفي)45(. لينتهي إىل أّن هذا الفهم 

يفصل املقاصد عن أساليب تحقيقها ويعطل تلك املقاصد. بل يذهب إىل أّن 

»األمر يؤول إىل محظور عظيم كفيل بأن يعرض منهاج الخالفة بأكمله إىل 

االنقضاض« )46(. 

وال ندري كيف وصل الّدكتور النّجار إىل هذا االستنتاج والحال أّن القرآن 

آياته  ونسخت  نزوله،  من  سنة  وعرشين  ثالث  خالل  أحكامه  بعض  غرّي 

دون  آنذاك،  املؤمنة  الجماعة  وتجربة  املجتمع  تطّور  مع  تفاعال  بعضها 

تفاعل  أمثلة عن  وتلك  املصحف،  أحكامها من  املنسوخة  اآليات  تُلغى  أن 

الترّشيع مع الواقع يف تطّوره. فالتّفريق بني ما جاء من أجله الوحي من 

يعّد رشطا  بل  ليس جائزا فقط  أحكام،  الرّشع من  به  مقاصد وما جاء 

ناتج عن  املستوى  التّقليدي يف هذا  الفكر  الوحي. وأّن ما يقع فيه  لفهم 

تعاقب  مجّرد  ليس  التّاريخ  أّن  ذلك  وللوحي.  لإلنسان  تاريخيّة  ال  نظرة 

تاريخ  بل  اإلنسانيّة.  التّجربة  يف  كميّا  وتراكما  والقرون  والّسنني  لأليام 

اإلنسان أيضا صريورة و تبّدالت نوعيّة. فالفتوحات املعرفيّة الكربى غرّيت 

من نظرتنا للكون وألنفسنا، وعليه فإّن فهم الوحي ال تكفي فيه معرفة 

أسباب النّزول، أو أساليب الّلغة، بل يتطّلب تنزيال تاريخيّا لتلك النّصوص 

األفضل.  نحو  له  ودفعا  للواقع  تعّقال  الوحي  كان  كيف  نكتشف  حتى 

فالّرساالت الّسماوية كما ورد بالوثيقة جاءت »تتابع الواقع اإلنساني يف 

تطّوراته وتقّلباته«. وال يمكن أن يكون اإلسالم صالحا لكّل زمان ومكان 

برشيعة موروثة جامدة أو بأفهام غري قابلة للمراجعة وإن كانت أفهام 

الّصحابة. 

التفاصيـــــل  بدت 
باألســاس  املتعلقة 
املقاصــــــــــــدي 
الظرفـــي  واألساس 
العقلـــي  واألساس 
يــــــــــــة  ر و ضر
يف الوثيقـــــــــة، 
ألنها موّجهـــــــــة 
إىل معارضة وجهة 
كانت  أخرى  نظر 
آنذاك،   ضاغطــــة 
وهــــــــي اليت عرّب 
عنها »اإلسالميــون 
وتلك  التقدميون«. 
يف تقديرنا إحدى 
األساسيـة  البواعث 
صياغــــــــة  على 

الوثيقة.

,,

,,

]45[ عبد املجيد النجار، خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل، بحث يف جدلية العقل والنص والواقع، 

ص ص93ـ96، )مرجع مذكور سابقا(.    
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ولعّل أخطر ما ينتهي إليه الّدكتور النجار يف مناقشة ما أسماه »دعوة  

اإلسالمي(  )اليسار  هؤالء  قول  أّن  اعتباره  هو  ثابت«،  هو  فيما  للتّغيري 

املثال  سبيل  عىل  الّزوجات  وتعّدد  بالحدود  املتعّلقة  النّصوص  بظرفيّة 

»يقتيض املنطق أن تتعّدى لتشمل كاّفة النّصوص القطعيّة املماثلة لها، 

آيلة  بالّله والنّبوة والبعث  املكّلفة باإليمان  النّصوص  وحينئذ تصبح تلك 

إىل أن يعقد األمر فيها بظروف اإلنسان حال نزولها«. ثم يخلص إىل  أّن 

هذا اإللزام املنطقي »يؤّدي إىل نقض الّدين من أساسه، وال يبقى إذن من 

مجال ألن يُتناول األمر عىل أنّه اجتهاد  يف الفهم. بل يخرج أصال من دائرة 

اإليمان بالوحي )...( وذلك موقف آل إليه كثري من أصحاب هذه الوجهة، 

امُلبّطن يف املسائل  لكن قرصت بهم الجرأة عن إعالنه«)47(. وهذا التّكفري 

األصوليّة يبدو من جنس ما أرشنا إليه فيما سبق من تكفري يف املسائل 

العقائديّة.

ويف النّقطة الثّانية املتّصلة بمرحلة تطبيق الوحي تنبّه الوثيقة إىل »أن 

ّتطبيق أحكام الوحي تطبيقا آليا بدون وعي بمقاصدها وطبيعة الواقع 

املنزلة فيه قد يؤّدي إىل فوات مصلحة أو إلحاق رضر بالنّاس من حيث 

قصد الّشارع تحقيق النّفع لهم، ولذلك فإنّنا نقيم منهج تطبيق الوحي 

املنزلة  بالواقع  والعلم  األحكام،  بعلل  العلم  هما:  رئيسيني  أساسني  عىل 

بهدف  االجتهادي  العمل  »ينطلق  األساسني  هذين  وعرب  األحكام«.  عليه 

املالءمة بني التّكاليف الواردة يف األوامر والنّواهي، وبني املقاصد الرّشعيّة 

وبني صور وأشكال عمليّة ألفعال النّاس)...( وهذا يقتيض أن يحّدد النّظر 

أو يف  تمثّل يف حاالت فرديّة  االجتهادي يف كل وضع واقعي جديد، سواء 

مظاهر عاّمة)...( وبناء عىل هذا يتحّدد منهج الحركة يف تصّور الرّتاث. 

إنّما  اإلسالمي  فالفكر  حارضها.  مع  متشابكا  األّمة  مايض  تعترب  فهي 

ينمو ويتكامل بإضافة الالّحقني إىل ما بناه الّسابقون ال بهدمه أو تركه 

جملة.«

الثانية  النقطة  يف 
من الوثيقــــــــــة 
مبرحلــة  املتصلة 
الوحــــــي  تطبيق 
منهــــــــج  يّتضح 
احلركــــــــــــة 
الرتاث.  يف تصـــور 
ماضـي  تعترب  فهي 
متشابكـــا  األمة 
حاضرهــــــــا.  مع 
اإلسالمي  فالفكر 
ينمــــــــــــو  إنا 
ويتكامل بإضافة 
الالحقيــــــــــــن 
إىل ما بنــــــــــــاه 
السابقــــــــــــون 
ال بهدمه أو تركه 

مجلة.

,,

,,

]47[ نفس املرجع، ص103 
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ويشري الّدكتور النّجار إىل أّن خلط البعض بني مرحلة فهم الوحي ومرحلة 

ثّم  آليّا«  الرّشيعة اإلسالميّة تطبيقا  إىل »تطبيق  )التّنزيل( يؤّدي  التّطبيق 

يضيف »ال تتوّجه مالحظتنا هذه يف هذا املوطن وفيما يأتي من املواطن، 

إىل مبدأ املطالبة بتطبيق أحكام الرّشيعة كاملة، فذلك ما ينشده كّل مسلم 

مخلص لتطبيق األحكام الرّشعية، بل إىل ما عرّبنا عنه بالتّطبيق اآليل« )48(.  

فالحركة يف ما يُستخلص مّما ساقه الّدكتور النجار، تضع تطبيق الرّشيعة 

ضمن برنامجها، وإن لم يرد ذلك بوثائقها الّرسميّة، لكنّها ال ترى أّن ذلك 

يتحّقق بصفة آليّة، إذ »واقع املسلمني اليوم تغرّي عّما كان عليه باألمس 

وأصبح من الجّدة والتّعقيد عل درجة لم تكن تخطر عىل بال األسالف« )49(.  

لكن تطبيق الرّشيعة بحسب ظروف الواقع، أفال يفسح املجال لالجتهاد يف 

صيغ التّطبيق؟ والحال أّن القرآن كما ذكر »الشهرستاني« وغريه قديما، 

كما  الجاهليّة،  يف  كانت  التي  والتّطبيقات  الترّشيعات  من  بكثري  أخذ  قد 

بينت أبحاث »ميشيل فوكو« حديثا أّن مفهوم العقاب وصيغه تغرّيت عرب 

ثانية كيف سيتّم  العقاب. ومن جهة  وأّن لكل عرص وسائله يف  التّاريخ، 

تنزيل بعض األحكام يف واقعنا الجديد، كتلك املتعّلقة بكّفارة تحرير رقبة، 

أو تأديب املرأة بالّضب، أو القبول باملرأة قاضية واعتبار شهادتها نصف 

شهادة الّرجل يف نفس الوقت، أو املتعّلقة بأحكام الرّدة وبأحكام الجهاد 

هل  ثم  والّديمقراطية...؟  واملواطنة  املعتقد  حّرية  بمسائل  عالقتها  يف 

نرى  باألساس؟ وال  إليه كنّص ترشيعي  ننظر  القرآن حّقه حني  نستويف 

داللة لصالح اإلسالم لكل زمان ومكان إالّ بالتأكيد عىل صالح ما ورد به 

من أحكام؟ أشارت الوثيقة وكتاب الّدكتور النّجار إىل جدليّة النّص والعقل 

والواقع، لكن ما تبيّناه يف هذه القراءة هو طغيان النّص ومحارصة العقل 

وضمور الواقع. 

وثيقـــــــة  أشارت 
»الرؤية الفكرية 
األصولــي«  واملنهج 
الدكتور  وكتاب 
النجار إىل جدليـة 
والعقـــــــل  النص 
لكــــــن  والواقع، 
هذه  يف  تبيناه  ما 
القراءة هو طغيــان 
الّنــــص وحماصرة 
العقـــــــــــــــــل 

وضمور الواقع.

,,
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]48[  نفس املرجع، ص76.  
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ويبدو أّن مراجعات حركة النّهضة عىل هذا الصعيد الفكري الترّشيعي 

قراءات جديدة  االنفتاح عىل  الرتّدد وعدم  فيها  جّدا ويسود  تبدو صعبة 

يف  االستمرار  يعكسه  الرتّدد  وهذا  املعارص.  اإلسالمي  الفكر  يف  تماما 

طباعة وثيقة »الّرؤية الفكريّة واملنهج األصويل« وتوزيعها دون تعليقات 

أو إضافات، عدا اإلشارة إىل الحاجة إىل إعادة صياغتها أو القول الّشفوي 

قياديّون  أنجزها  التي  املراجعات  ولعّل  تجاوزها عمليّا.  الحركة  أّن فكر 

بالحركة أواخر 2010 لم تغرّي كثريا من مالمح الّرؤية الفكريّة/األصوليّة 

أّن  عىل  التّشديد  تّم  فقد  الّسيايس.  وللمعجم  الّسياسية  للمقاربة  خالفا 

الحركة حافظت »يف منهج فهمها لإلسالم عىل اإليمان بأّن أحكام اإلسالم 

من  باإلنسان  يتعّلق  ما  كّل  بالبيان  وتغّطي  كّلها  الحياة  مناحي  تشمل 

تصّور وعمل بحيث ال يبقى من الحياة يشء إالّ والتّعاليم اإللهيّة لها فيه 

بيان وتوجيه«)50(. فشمولية اإلسالم يف فهم الحركة تعني »قيّومية الوحي 

النّصوص  إىل  مشدودة  الحركة  تضل  ولذلك  الحياة«.  مجاالت  كل  عىل 

ومناهج فهم اإلسالم أكثر من انشدادها ملعارك الواقع وقضاياه، بما يتبع 

الحياة  يف  الجوهريّة  للتّغرّيات  إدراك  ودون  »التّكفري«،  مخاطر  من  ذلك 

الحديثة التي يحتّل فيها الّدين مكانة هاّمة يف حياة الفرد واملجتمع، ولكن 

يف حيّز مختلف عّما كان عليه يف األزمنة الّسابقة. وتلك من أهّم املسائل 

التي تحتاج إىل املراجعة يف رؤية الحركات اإلسالميّة عموما.

ختاما

إذا كان الوضوح الفكري استجابة لحاجة داخليّة، بعد أن اتّسعت قاعدة 

الحركة وتصّلب عودها يف الواقع، فإّن هذا الوضوح كان أيضا استجابة 

»اإلسالميّون  أثاره  ما  مع  الوثيقة  فتفاعلت  خارجيّة،  فكريّة  لتحّديات 

التقدميّون« من مراجعات يف الفكر اإلسالمي، وما طرحه خصوم الحركة 

لم  الفكريّة  الوثيقة  أّن  غري  وخياراتها،  منهجها  يف  وتشكيك  أسئلة  من 

مراجعــــــــات  إّن 
النهضــة  حركة 
الصعيـــــــد  على 
ي  لفكــــــــــــر ا
يعــــــــــي  لتشر ا
جّدا  صعبة  تبدو 
الرتّدد  فيها  ويسود 
االنفتـــــاح  وعدم 
قـــــــــراءات  على 
جديدة متامــا يف 
اإلسالمي  الفكر 
وهذا  املعاصـــــــر. 
يعكســـه  الرتّدد 
االستمــــــــــــرار 
وثيقة  طباعة  يف 
»الرؤية الفكرية 
األصولي«  واملنهج 
يعهـــــــــــا  ز تو و
تعليقـــــــات  دون 
إضافــــــــــات،  أو 
إىل  اإلشارة  عدا 
إعادة  إىل  احلاجة 

صياغتها

,,
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]50[ انظر، سلسلة قطوف النهضة3 ، حركة النهضة )2010(: األرضية الفكرية ونظرية العمل 

ومالمح املرشوع، ص7،  تونس2013.
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تلّب بعدا آخر  للتّحدي، فيما يتصل بالتّيارات »غري اإلسالمية« وبالجمهور 

وموضوعاتها  الوثيقة  صياغة  أسلوب  أن  ذلك  عموما.  الواسع  التّونيس 

يجعالنها قارصة عىل أن تكون رؤية فكريّة. 

العقائدي خاصة تفتقد للحّد األدنى من الجدال  فالوثيقة يف محوريها 

العقيل بما يقتضيه من برهنة عىل جدوى املوضوعات وصّحة املقاربات، 

وبما هو أسلوب للتّواصل مع اآلخرين قصد محاورتهم ومحاولة إقناعهم 

بوجاهة األفكار وصواب الفهم. فليست غاية الفكر أن يبني حصونا من 

منه  تقريبهم  أو  إقناعهم  اآلخرين، قصد  يقيم جسورا مع  أن  بل  حوله، 

أنجع  البحث عن  املشرتك ومساهمة يف  الواقع  األقل، خدمة لقضايا  عىل 

األفضل. فأسلوب  والتّقدم نحو  التّغيري  النّاس يف  لتحقيق مطالب  الّسبل 

هذه الوثيقة وموضوعاتها ونزعتها اإليمانيّة املحافظة، تجعلها موّجهة إىل 

الّداخل أكثر من الخارج، وال تلبّي الحاجة إىل وثيقة فكريّة لحزب سيايس.

فحركة النّهضة التي تشّكل أحد أهم األحزاب الّسياسية التونسيّة اليوم، 

والتي تتبنّى يف خطابها الجديد كثريا مّما كانت ترفضه من »اإلسالمينّي 

التقدمينّي«  سابقا،  تبدو بحاجة أكثر من أّي وقت مىض إىل وثيقة فكريّة 

جديدة، ترشح خصوصيتها وفكرتها املميّزة ومعنى اعتمادها للمرجعيّة 

اإلسالميّة، وجدوى الّرؤية التّجديديّة لرتاثنا العربي اإلسالمي التي تتبنّاها 

ومستقبلها،  وحارضها  تونس  بمايض  وصلتها  أصيلة،  حداثة  أجل  من 

التّونسيّون حزبا مدنيّا تونسيّا أصيال وحداثيّا قادرا عىل  حتى يرى فيها 

رفع تحديات العرص يف التحّرر والّديمقراطية والتّنمية والوحدة.

ويبدو أّن ما يُتداول من اعتزام حركة النّهضة بمناسبة مؤتمرها العارش 

أو بني »الحركة« و«الحزب«،  »الّدعوي« و«الّسيايس«  الفصل بني  القادم 

يبدو استمرارا يف اعتماد املعجم القديم وخطوة ال معنى لها سياسيّا. ألّن 

واستعادة  املجتمع  تكفري  يستبطن  سابقا  أملحنا  كما  الّدعوة  مصطلح 

يكون  أن  واألصل  العرب،  جاهليّة  مقاومة  يف  املحمديّة  الّرسالة  لحظة 

املؤتمر فرصة لالنتقال الواعي من  »جماعة دينيّة« إىل »حزب سيايس«. 

ومن معارك »الّدفاع عن اإلسالم« إىل معارك ضمان حقوق اإلنسان وبناء 

الّديمقراطية وتحقيق التّنمية العادلة والّشاملة.

النهضة  حركة 
تتبنـــــــــــى  اليت 
خطابهــــــــــا  يف 
كثريا  اجلديــــد 
مّما كانت ترفضه 
من »اإلسالمييــــن 
التقدميني«  سابقا،  
حباجــــــة  تبدو 
وقت  أّي  من  أكثر 
وثيقة  إىل  مضى 
جديدة،  فكرية 
تشرح خصوصيتها 
املمّيــزة  وفكرتها 
ومعنى اعتمادهـــا 
جعيــــــــــة  للمر
اإلسالميــــــــــة، 
الرؤيــــة  وجدوى 
يــــــــة  يد لتجد ا
لرتاثنا العربـــــــي 
اإلسالمــــــــــــي 
اليت تتبناها من أجل 
أصيلــة،  حداثة 
مباضــي  وصلتها 
وحاضرها  تونس 

ومستقبله.

,,

,,
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الّدفاع عن الهويّة باألمس، وحّققوا  فيها نتائج   فمن خاضوا معارك 

القدرة   يملكوا  أن  البّد  العربي،  الّربيع  ثورات  انتخابات  وقّدمتهم  هاّمة، 

عىل خوض املعارك الجديدة يف البناء  الذي بات يستوجبه املجتمع  العربي 

واإلسالمي اليوم. أقصد البناء الثّقايف واالجتماعي واالقتصادي والّسيايس 

واملؤّسساتي من أجل تنمية برشيّة شاملة وتقدم حضاري ضّد كل مظاهر 

التّوقف والعطالة، ومن أجل كسب رهانات الّديمقراطية والوحدة والتّنمية 

جوهريّا،  يبدو  البناء  و  الّدفاع  مرحلتي  بني  فالفارق  الكامل.  والتّحرر 

وعليه فإّن املراجعة الّشاملة رشط رضوري للفصل بني  طبيعة  املرحلتني 

ومستلزمات كل واحدة، وأّن تغيريات جوهريّة ال بّد أن تحدث)51(.  

وإذا نظرنا إىل التّغيري املطلوب من زاوية الفكر، فإّن املطلوب يف مرحلة 

البناء، أن نكسب معركة تجديد الفكر العربي اإلسالمي عىل مقتىض وعي 

املرحلة التّاريخية، بما هي  مرحلة تنوير واستقالل العقل،  لنتبنّي كيف 

أّهل الّله  اإلنسان  لخالفته يف األرض وجاء الوحي رحمة من الّله مرشدا 

للعقل، ثم جاء القرآن إعالنا عن توّقف الوحي واستقالل  العقل. فنسهم 

يف التّجديد بعيدا عن الرّتدد ونزعات التّوفيق والتّسّلق الكاذب عىل منجزات 

العقل ليتّم ربط الّدين بالثّورة وتصري العقائد بواعث عىل العمل ال تعويضا 

عن الحارض، ويُوضع اإلنسان يف التّاريخ  ليصبح صانع حارضه ومستقبله، 

ويكون اإلسالم يف النّهاية معبئا لألّمة يف كسب رهانات العرص، باعتماد 

معاني  ومن  الّسمحة  وتعاليمه  الخالدة  اإلسالم  قيم  من  يغتني  خطاب 

ومناهجه،  العرص  ثقافة  عىل  باالنفتاح  املتجّددة  العظيم  القرآن  كلمات 

يف بناء اإلنسان ويف االنخراط يف الحداثة من موقع اإلبداع ال اإلتباع، ويف 

مواجهة التّحديات املطروحة. من أجل دعم مكتسبات املجتمع التونيس 

والعمل عىل تطويرها والتطّلع إىل التّعبري عن طموحات األجيال الجديدة 

ومشاغلهم.

معارك  خاض  من 
اهلوية  عن  الدفاع 
باألمس، وحقـــــق 
هامة،  نتائج   فيها 
وقّدمته انتخابــات 
ثورات الربيـــــــــع 
العربي، البـــــــــّد 
القدرة   ميلك  أن 
على خــــــــــوض 
املعارك اجلديـــدة 
يف البناء  الثقافـــي 
واالجتماعــــــــي 
واالقتصـــــــــادي 
والسياســـــــــــي 
الذي  واملؤسساتــي 
يستوجبــــه  بـات 
اجملتمع  العربـــــي 
اليـــوم  واإلسالمـي 
تنميــــة  أجل  من 
شاملـــــة  بشرية 
وتقدم حضـــــاري 
مظاهر  كل  ضد 

التوقف والعطالة.

,,

,,

]51[ انظر مقالنا » تيار الهوية العربية اإلسالمية: من مهام الدفاع إىل متطلبات البناء« منشور 

بالعدد الرابع من مجلة »االصالح« االلكرتونية والتي يديرها السيد فيصل العش.عىل عنوان املجلة 

 alislah.mag@gmail.com
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»من النبّوة إىل الثورة«

حركة االتجاه اإلسالمي )النهضة( يف الذكرى 34 النبعاثها:

يف جذور املرشوع الوطني

بقلم : عبدالعزيز التميمي
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مقدمات ال بد منها

إّن الحديث عن النّبوة والثّورة هو حديث عن األنبياء يف صلة بالثّورة، ذلك 

أّن طريق األنبياء وطريق الثّوار طريق واحد وقد بدا لك واضحا وجليّا من 

خالل ما تعرضه سورة آل عمران يف اآلية 21 من  الّذكر الحكيم من تقييم 

لتجربة بني ارسائيل )إِنَّ الَِّذيَن يَْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َويَْقتُلُوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ 

ُهْم ِبَعذَاٍب أَِليٍم(حيث  ْ َحقٍّ َويَْقتُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َفبرَشِّ

تشري اآلية اىل التّسوية بني  قتل األنبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط من 

النّاس ..والقسط هو العدل ..وهنا يصبح املعنى ) ويقتلون الذين يأمرون 

بالعدل من الناس( والذين يأمرون بالعدل من أول التّاريخ هم الثّوار.

كتب   )1( »كريس هارمن«  الربيطاني  اليساري  واملفّكر  الكاتب  أّن  كما 

بالثّورة  النّبوة  عالقة  عن  فيه  تحدث  والربوليتاريا«  »النّبي  سّماه  كتابا 

االنتقال من مرحلة  متواصل من  الثّورة هي مسار  أليست  االجتماعية.. 

التّفكيك  صريورة  اىل  إضافة  محّددة  اجتماعيّة  قوى  صلوحيّة  انتهاء 

التّدريجي للقوى التّقليديّة والبناء التّدريجي للقوى الجديدة.

83

عن  احلديث  إّن    
الّنبوة والّثـــورة هو 
حديث عن األنبياء 
بالّثورة،  صلــة  يف 
طريــــــق  أّن  ذلك 
وطريـــــق  األنبياء 
الّثوار طريق واحد، 
الّثورة هــي  أليست 
من  متواصـل  مسار 
االنتقال من مرحلة 
صلوحّيــــة  انتهاء 
اجتماعّيــــة  قوى 
اىل  إضافة  حمّددة 
صريورة الّتفكيك 
للقــوى  الّتدرجيي 
الّتقليدّية والبنــاء 
الّتدرجيي للقـــوى 

اجلديدة.

,,

,,

]1[ كريس هارمن )باإلنجليزية: Chris Harman( )ولد 8 نوفمرب 1942 - تويف 7 نوفمرب 2009( 

هو صحفي، ناشط سيايس، ومنظر ماركيس بريطانيا، وعضو باللجنة املركزية لحزب العمال 

االشرتاكي بربيطانيا. كان رئيس تحرير ملجلة العامل االشرتاكي والحًقا ملجلة االشرتاكية األممية.
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كما أّن الّدين يطرح مسألة الرّشعيّة واملرشوعيّة ..وهو سؤال مفصيلّ 

واسرتاتيجــّي يف الواقــع ..فقــد طرحت مجلــة العلـــوم والحيــاة 

)Science et Vie( يف عدد من أعدادها )2(سؤاال مركزيّا فحواه )هل نحن 

وحدنا يف الكون( لتخلص اىل تأكيد حقيقة أّن الّله معنا وهو خالقنا.

مؤّداه  آخر  سؤاال  طرح  غوشيه«)3(  »مارسيل  الفرنيس  املفكر  ولكّن 

التّساؤل عّما إذا كانت ظاهرة التّدين بصدد دخول العالم الّراهن والتّمدد 

حصلت  التي    - األخرية  ..فاألحداث  منه  الخروج  بصدد  أنّها  أم  فيه 

والّشام  العراق  يف  »داعش«  وظاهرة  والدانمارك   باريس  اعتداءات  مثل 

و»بوكوحرام« يف نيجرييا والّسحر الذي تمثّله الحركات القاتلة عىل شباب 

الغرب الذي تربّى يف ظّل العلمانيّة  - تلك األحداث تفرض التّساؤل حول 

حقيقة  عودة األصوليّة إىل حضرية الحداثة.

وإن يكن من املستبعد أن تغدو األصوليّة شاهدة عىل عودة الّديني، فألنّها 

كانت التّعبري األخري عن أفول األديان يف عرص العوملة، تلك هي األطروحة 

الفارقة التي يدافع عنها »مارسيل غوشيه«، والذي قبل هنا أن توضع عىل 

محك األحداث األخرية.

والّظاهرة  الّدينية  الّظاهرة  بني  هنا  يخلط  غوشيه«  »مارسيل  ولكن 

ولكّن  باألفول  ينذر  للّسلفية  العصابي  التّوتر  ذلك  والّسلفية،  األصولية 

ما  البرشيّة..وهذا  تطلبه  الذي  الّضوري  موقعها  تحتّل  زالت  ال  األديان 

يؤّكده »يورغني هابرماس«)3( أحد رواد مدرسة فرانكفورت النّقدية وكذلك 

القســــط،  ملن  إّنه 
أهـــّم  نذكــر  أن 
يف  اإلضافــــــــات 
الّسياســــي  الواقع 
اإلسالمي،والــذي 
عليــــــه  رّكزت 
احلركـــــــــــة، 
سنـّـــة  وأصبحـت 
حممودة يف أدبّيات 
الفكر الّسياســـي 
اإلسالمـــــــــــي، 
مبدأ  يف  تتلخـص 
الّتشاركيــــــــة 
احلكــــــــم،  يف 
احلصــــول  مّت  ولو 
األغلبّيــــــة  على 
املرحيـــة. ومبـــدأ 
الّتوافق يف الّتوصل 
القـــــــــرارات  إىل 
ومبــــــــدأ  املهّمة 
الّتنــــــــــــــــازل 
الّسلطـــــــــة  عن 
املصلحة  أجل  من 

العاّمة.

,,

,,

]2[ مجلة العلوم والحياة - عدد شهر أوت 2012

Nous ne sommes pas seuls dans l’Univers – Science et Vie août 2012

]3[ الكتاب مارسيل غوشيه هو مؤرخ وفيلسوف فرنيس. مدير الدراسات بمعهد الدراسات العليا 

يف العلوم االجتماعية، باريس، ورئيس تحرير مجلة )يل ديبات(

أملاني معارص  اجتماع  )باألملانية: Jürgen Habermas( فيلسوف وعالم  ]4[ يورغن هابرماس 

)18-06-1929 دسلدورف - ( يعترب من أهم علماء االجتماع والسياسة يف عاملنا املعارص. ولد 

النقدية  أهم منظري مدرسة فرانكفورت  بأملانيا.يعد من  أملانيا وما زال يعيش  يف دوسلدورف، 

له ازيد من خمسني مؤلفا يثحدث عن مواضيع عديدة يف الفلسفة وعلم االجتماع وهو صاحب 

نظرية الفعل التواصيل
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حينما  البوليفارية  ثورته  يف  غيفارا«  »تش  رفيق   )5( دوبريه«  »ريجيس 

أعلن يف كتابه »نقد العقل السيايس« أّن األديان  كانت وال تزال هي املحّرك 

الّرئييس للتّحوالت االسرتاتيجيّة يف العالم ..رغم مكابرة املكابرين. فضال 

عن »روجيه غارودي« )6( و»مراد هوفمان« )7( و»محمد اسد« )8( و»رونيه 

غينون« )9( يف كتابه »أزمة العقل الغربي«..

امللبّي  يظّل  اذ  واالجتماعيّة  االبستمولوجيّة  مرشوعيته  للّدين  أّن  كما 

الّدائم لحاجة كامنة يف البرشية ومن العامل الفردي يتّسع الّدين لتشّكل 

البيزنطي  النّقاش  أّن  ..كما  الّدينية  ظواهرها  املجتمعات  خالله  من 

للّداروينية الطبيعيّة واالجتماعيّة بني التطوريني والخلقيني أّدى اىل تصّور 

ثالث يجعل من التطوريّة فعال للخلق.

إّن للّديـــــــــــــن 
مشروعيتــــــــــه 
االبستمولوجّيـــة 
واالجتماعّيــــــة 
املليّب  يظـــــــّل  اذ 
حلاجــــــة  الّدائم 
منــــــــــــــة  كا
يف البشريـــــــــة 
ومن العامل الفردي 
الّديــــــــن  يّتسع 
لتشّكــــــــــــل 

خاللـــــــــــه  من 
اجملتمعـــــــــــات 

ظواهرها الّدينية.

,,

,,

]5[ ريجيس دوبريه » Régis Debray« فيلسوف وكاتب فرنيس ولد يف 2 سبتمرب 1940 وهو مدير 

املعهد األوروبي للعلوم الدينية منذ عام 2005، كان مستشاراً للرئيس فرانسوا ميرتان بني عامي 

1981 و1988.

]6[ روجيه جارودي أو رجاء جارودي )بالفرنسية: Roger Garaudy(؛ ولد يف 17 جوان/يوليو 

1913 وتويف يف 13 جويلية/يونيو 2012  هو فيلسوف وكاتب فرنيس أحد أبرز املفكرين الذين 

إعتنقوا اإلسالم ودافعوا عنه وعن قضاياه،حصل جارودي عىل درجة الدكتوراه األوىل سنة 1953 

من جامعة السوربون عن النظرية املادية يف املعرفة، ثم حصل عىل درجة الدكتوراه الثانية عن 

الحرية عام 1954 من جامعة موسكو 

]7[ مراد ويلفريد هوفمان  )باألملانية: Murad Wilfried Hofmann( مفكر أملاني ولد سنة 1931 

يف أشافنبورغ، صاحب العديد من الكتب التي تتناول مستقبل اإلسالم يف إطار الحضارة الغربية 

وأوروبا. هوفمان كاثوليكي املولد أسلم عام 1980.

 ،1900 ]8[ محمد أسد )ليوبولد فايس سابقاً( ولد يف اإلمرباطورية النمساوية الهنجارية عام 

ومصلح  اجتماعي  وناقد  ولغوي  ومفكر  وصحفي  كاتب  وهو  1992م.  عام  إسبانيا  يف  وتويف 

ومرتجم ودبلومايس ورحالة مسلم )يهودي سابقاً( درس الفلسفة يف جامعة فيينا؛ وقد عمل 

مبعوث  منصب  منها  مناصب  عدة  توىل  الباكستانية  الجنسية  منحه  وبعد  صحفياً  مراسالً 

باكستان إىل األمم املتحدة يف نيويورك. وطاف العالم، ثم استقر يف إسبانيا وتويف فيها ودفن يف 

غرناطة. ويعترب محمد أسد أحد أكثر مسلمي أوروبا يف القرن العرشين تأثرياً.

 )1951 7 جانفي/يناير   - 1886 الواحد يحى )15 نوفمرب  ]9[ ريني گنون و بعد إسالمه عبد 

مجال  يف  نفوذ  ذا  شخصا  يزال  وال  فرنسيا,  ومفكرا  كاتبا  كان   )René Guénon )بالفرنسية: 

امليتافيزيقا والعلوم املقدسة والدراسات التقليدية والرمزية واالستهاللية.



03اإلصالح86
2015

كتاب

(3)
ويف الواقع تأتي هذه اإلشارات للمرشوعيّة الدينية لتؤّكد أّن نشأة الّظواهر 

االجتماعيّة الّدينية ليست عبثا أو ترفا أو حنينا فولكلوريّا للقداسة وإنّما 

هي استجابة لحاجات اجتماعيّة تخضع للحركة وللتّاريخ. 

فعل الكتابة

كم راودتني – بهذه املناسبة الّسنوية لذكرى اإلعالن الّرسمي لتأسيس 

نّص  أو  مقال  كتابة  فكرة   - م   1981 جوان   6 اإلسالمي  االتجاه  حركة 

يف  وللّسياسيني  للّسياسة  الفقري  العمود  شّكلت  حركة  مسرية  يلّخص 

النّص ليصبح مقّدمة  الّزمن .. وأميل أن يرتقي هذا  تونس مذ عقود من 

لكتاب باتت كتابته ملّحة للمساهمة مع العديد من الفاعلني السياسيني   

الوطنيني املطالبني بمزيد الكتابة والتّنوير أمال يف تسليط الّضوء عىل مراحل 

اسرتاتيجيّة يف تاريخ تونس الحديث واملعارص ملا تختزنه  تلك املراحل من  

معالم تأسيسيّة ومخاضات أّدت وستؤّدي اىل تشّكل املجتمع الجديد و وعي 

الرّشوط الذاتية واملرجعيّات الّروحية املوضوعيّة لبناء النّظام الجمهوري 

للّدولة املدنيّة الّديمقراطية الحديثة..

شيئ من التاريخ

لقد فتحت النّهضة األوروبيّة عرصا جديدا للبرشيّة إثر الثّورة التّجارية 

والثّورة  الّصناعية  والثّورة  العالم  عرب  التّجارة  طرق  وتغيرّي  املركنتيليّة 

نحو  االمرباطوري  الّسيايس  تطورها  ولكّن  واالبستمولوجيّة..  املعرفيّة 

الّجشع واالستغالل واالستعمار ، جعل رواد اإلصالح من أّمتنا ومن وطننا 

أرسالن«  االفغاني« و»محمد عبده« و»شكيب  الدين  العربي مثل »جمال 

باشا«  الدين  السيّد« و»سالمة موىس« و»خري  انطون« و»لطفي  و»فرح 

املفصيّل  السؤال  يطرحون  حانبة«  باش  و»عيل  الثعالبي«  العزيز  و»عبد 

وعبده  االفغاني  كتابات  املسلمون(...وكانت  وتخّلف  الغرب  تقّدم  )ملاذا 

الّدين  جمال  محاورات  املجال..وكذلك  هذا  يف  تدور  رضا  رشيد  ومحمد 

االفغاني مع »ارنست رينان« حول الّدين والعلم سنة 1883م ومحاورات 

الّشيخ محمد عبد مع »فرح انطون«. 

إصالح  منها  عديدة  إصالحيّة  سياقات  بُنيت  الّسؤال  هذا  عن  وإجابة 

التّعليم..وإصالح الّصناعة الحربيّـــة..وإصـــالح الّدواوين واإلصـــالح 

لقد فتحت الّنهضة 
األوروبّية عصــــرا 
للبشرّيــة  جديدا 
إثر الّثورة الّتجارية 
كنتيلّيـــــــة  ملر ا
وتغّيري طـــــــــرق 
الّتجارة عرب العالــم 
الّصناعيـة  والّثورة 
املعرفّيــــة  والّثورة 
واالبستمولوجّية.. 
تطورهــــا  ولكّن 
الّسياســـــــــــــي 
حنو  االمرباطــوري 
اجّلشع واالستغالل 
واالستعمار ، جعـل 
رواد اإلصــــالح من 
وطننا  ومـــن  أّمتنا 
السؤال  يطرحـون 
املفصّلي )ملاذا تقّدم 
وختّلف  الغــــــرب 

املسلمون(.

,,

,,
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القانوني واصدار الدساتري..

االّ أّن ذلك لم يكن كافيا، أمام االستعمار واالستعمار الجديد الذي انتهج 

للّشعب  واّلسيايس  والثّقايف  االجتماعي  والتّجريف  التّفقري  اسرتاتيجيّة 

الوطنيّة والّسيادة  الّذات  الّله وتذرير  الوجوديّة عن  الغربة  والوطن وبّث 

الحضارية للّشعب. ومع بروز حركات التّحرر الوطني تحّول الّسؤال من 

ملاذا تقّدموا وتأّخرنا ..؟ إىل سؤال كيف نتقدم؟ ..

الحركة االسالمية استجابة موضوعيّة

لحاجة اجتماعيّة وتاريخيّة يف شعبنا..

كانت إجابة الحركة اإلسالميّة يف املرشق واملغرب العربي أكثر واقعيّة 

وعملياتية..operatinnelle حيث اشتغلت عىل تحويل الحركة اإلصالحيّة 

اىل حركة اجتماعيّة ..وكانت لحظة النشأة للجماعة اإلسالميّة يف تونس 

لحظة مفصليّة وتاريخيّة واسرتاتيجيّة أيضا من حيث توقيتها، إذ حصلت 

عن  الّدفاع  ويف  الوحدة  تحقيق  1967يف  التّقليدي  العربي  النّظام  هزيمة 

األرض العربيّة يف فلسطني وعموم الرشق..

ذكرى 2015

نحن اآلن يف شهر جوان 2015 وقد مّرت 34 سنة عىل اإلعالن الّرسمي عن 

تأسيس حركة االتجاه اإلسالمي )النهضة الحقا(..وهي ذكرى تاريخية 

ولحظة حضاريّة فاصلة تدعو للتأّمل والتّفكري العميق يف ظروف النشأة 

ورشوطها وزمنها الّسيايس واالجتماعي الوطني واالقليمي والعربي.

والجماعي  الفردي  الكيان  من  ينىس  ال  جزءا  بات  االسالمي  واالتجاه 

وعىل  البورقيبيّة  التّعليم  تعميم  مدارس  يف  تربّت  التّونسيني  من  ألجيال 

الفلسفة الوجوديّة لـ »البري كامو« و»جان بول سارتر« واملاّدية الجدليّة 

و»فولتري«  »بلزاك«  وروايات  و»لينني«  و»انجلز«  ماركس«  »كارل  لـ 

بريفري«  و»جاك  »المارتني«  وأشعار  بانيول«  و»مارسيل  و»رابليه« 

نواس«  و»أبي  و»املسعدي«  »املعري«  وأدبيات  »موليري«،  ومرسحيات 

و»بشار بن برد« و»التوحيدي« و»مسكويه«  و»توفيق الحكيم« و»نجيب 

محفوظ« و»ابي حامد الغزايل« و»ابن رشد«..

إجابــــــة  كانت 
احلركــــــــــــة 
اإلسالمّيـــــــــــة 
يف املشــــــــــــرق 
العربـــــي  واملغرب 
واقعّيــــــة  أكثر 
 ، تيــــــــة عمليا و
حيث اشتغلت على 
حتويل احلركــة 
اإلصالحّيـــــــــة 
اىل حركـــــــــة 
عّيــــــــــة  جتما ا
..وكانت حلظـــة 
للجماعـــة  النشأة 
اإلسالمّيـــــــــــة 
يف تونـــــــــــــس 
مفصلّيتــة  حلظة 
خيّيـــــــــــة  ر تا و
واسرتاتيجّية أيضا 

من حيث توقيتها.

,,

,,
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املناهل  متعّددة  الّشباب  من  ألجيال  التّونسية  الّشخصيّة  هذه  ولكّن 

واملشارب الثّقافية وجدت نفسها يف لحظة تاريخيّة من  العرص التّونيس 

اجتماعيّة    نفسيّة  قلقة  أزمة  يف  وعي  بدون  أو  بوعي  منخرطة  الحديث 

تبحث عن تلبية حاجة اجتماعية عميقة الجرتاح طريق يف الحياة يجيب 

عن األسئلة الكربى للوجود ويحّدد نظاما مشرتكا للّشخصية التّونسية.

ووجد قسم واسع من هذه األجيال ضاّلته يف الحركة الّدينية ممثّلة يف 

الجماعة اإلسالميّة التي كانت تنظم دروس الّذكر والّسري والقرآن الكريم يف 

جامع »سيدي يوسف« بالقصبة ويف عدد من مساجد حي »باب سويقة«، 

أستاذ  الغنويش  راشد  الّشيخ  أمىض  حني  الله«  »سبحان  جامع  مثل 

الفلسفة فيه فرتة يفرّس سورة األنبياء ، وجامع »صاحب الطابع« الذي 

دّرس به الشيخ »عبد الفتاح مورو« املحامي وجامع »باي محمد« الذي 

درس به الدكتور »احميده النيفر« وجامع »سيدي محرز« الذي التزم به 

املحامي »حسن الغضبان«. وعرفت أواسط سبعينات القرن املايض أجياال 

اإلسالمية  الجماعة  بصفوف  التحقوا  الذين  التّلمذيّة  الحركة  شباب  من 

التوعية  عىل  أنشطتهم  املؤّسسة..وترّكزت  االجتماعيّة  خمريتها  وشّكلوا 

الّدينية وتنظيم الّرحالت الكشفيّة اىل الغابات  أو الّشواطىء  .

كان االنخراط عفويّا مندفعا واعيا كأّن يدا للقدر تدفعه.. فبعد هزيمة 

1967 العربيّة املدّوية يف مرص وسوريا واألردن وفلسطني وحريق املسجد 

األقىص يف فلسطني سنة 1969 م، وانفراط عقد الوحدة املرصيّة السوريّة 

يف الّستينات ووفاة الّزعيم القومي جمال عبد النارص سنة 1970 يف نفس 

ضّد  األردن  يف  األسود«  »أيلول  ومجزرة  حرب  فيها  اندلعت  التي  الّسنة 

الفلسطينيني واغتيال رئيس الوزراء األردني»وصفي التّل«)10( ..

أجيــــــال  كانت 
ترّبت  الشباب  من 
تعميم  مدارس  يف 
البورقيبّية  الّتعليم 
أزمـــــــــة  تعيش 
نفسّيـــــــة  قلقة 
اجتماعّية   تبحث 
حاجة  تلبية  عن 
اجتماعية عميقة 
يف  طريق  الجرتاح 
عن  جييــب  احلياة 
الكربى  األسئلــة 
للوجود وحيـــــّدد 
نظاما مشرتكــــا 
للّشخصيــــــــــة 
الّتونسيـــــــــــة، 
ضاّلتهــــا  فوجدت 
يف احلركــــــــة 
ممّثلــــة  الّدينية 
اجلماعــــــــة  يف 
اليت  اإلسالمّيــــة 
كانت تنظم دروس 
والّسري  الّذكــر 

والقرآن الكريم.

,,

,,

سيايس   )1971 نوفمرب   29  -  1919( التل  املصطفى  صالح  وهبي  مصطفى  وصفي   ]10[

املرحوم  لحكومة  خلفا   1962 جانفي/يناير   28 يف  األوىل  حكومته  شكل  أردني.  وزراء  ورئيس 

بهجت التلهوني الذي قدم استقالة حكومته يف 27 ديسمرب/كانون الثاني 1962م  قدمت الوزارة 

استقالتها بتاريخ 2 ديسمرب 1962، ثم حكومتني الثانية يف 1965 والثالثة من 28 أكتوبر 1970 

1971 يف القاهرة عىل أيدي  1971. تقلد مناصب أخرى حتى اغتياله يف العام  28 نوفمرب  حتى 

أعضاء من منظمة أيلول األسود.
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 و يف فرنسا تفّجرت انتفاضة الّشباب الطالّبي عىل النمطيّة االجتماعيّة 

 1968 والحاكمة سنة  املعارضة  الّسياسية  والنّخب  للّطبقة  والّسياسية 

واالتحاد  املتّحدة  الواليات  بني  الباردة  الحرب  وترية  وتسارعت  بفرنسا، 

»ماوتيس  صني  بني  واإليديولوجي  الحدودي  النزاع  واندلع  السوفياتي، 

تونغ« وروسيا »ليونيد بريجنيف« واحتدم الرّصاع حول اإلرث الستاليني 

بني »ماوتيس تونغ« يف الصني و »أنور خوجة« يف ألبانيا. وانتشار الثّورة 

الثّقافية الّصينية عىل مدى عرش سنوات أحرقت األخض واليابس وأودت 

بحياة خرية رفاق »ماوتيس تونغ« خالل ثورة 1949 ومسرية األلف ميل 

التّحريرية.، كل ذلك أضفى موجة من الوعي العام برتّهل العالم القديم - 

عالم ما بعد اتفاقية يالطا 1945 م - وتحّول الّشعوب اىل اعتماد طرقها 

الخاّصة والتّطوعية يف إعادة التّشكل الّسوسيولوجي والّسيايس.

وقد صادف ذلك يف تونس ترّهل مرشوع التّحديث البورقيبي بعد  التفّكك 

االقتصادي  املرشوع  وانهيار  الوطنيّة  الّدولة  يف  الحداثة  ملعالم  التّدريجي 

السيد »أحمد  الحقائب  للوزير االشرتاكي متعّدد  التّعاضدي  واالجتماعي 

بن صالح« الذي تحّول برسعة فلكيّة عجيبة ويف ظرف أربع سنوات من 

وزير ديناميكّي وخطيب مفّوه يجوب األرياف والقرى التّونسية النّائية 

بالخيانة  بورقيبة  يتّهمه  وزير  اىل  لبورقيبة  الجديدة  الّسياسة  لتفسري 

ويحكم عليه بالّسجن ويهيم عىل وجهه هاربا من بلده اىل الجزائر ومنها 

اىل فرنسا ومنها اىل أن استقّر به املقام يف أوروبا الرّشقية..

كّل ذلك والّشباب يرى واملجتمع يراقب تحّول مرشوع الّدولة الوطنيّة 

الحديثة اىل مرشوع للبورقيبيّة والّزعيم األوحد واملجاهد األكرب والرئيس 

مدى الحياة الذي افتقد كبار رفاقه أّما بالوفاة مثل »منجي سليم« و»عيل 

البلهوان« و»الحبيب ثامر« أو باالغتيال والقتل مثل »صالح بن يوسف« 

املستاوي«  الحبيب  »محمد  مثل  باملعارضة  أو  الرشايطي«  و»األزهر 

و»أحمد املستريي« و»حسيب بن عمار« و»الباجي قايد السبيس« ...

الجماعة  نشأت  والدوليّة  والعربيّة  املحليّة  الّظروف  هذه  مثل  ويف 

اإلسالمية لتجرتح نمطا جديدا للحياة وسياقات جديدة للّسياسة بعيدة 

املدى انترصت للّزيتونيني وللحركات اإلسالمية العربيّة والّدولية وحّولت 

والتّاريخي  االجتماعي  التّوالد  ايقاع  اجتماعية دخلت  اىل حركة  افكارها 

التحوالت  ظل  يف 
واهلزائــــم  العاملّية 
وترّهــــل  العربّية 
مشروع الّتحديــث 
البورقييب بعـــــــد  
لتفّكــــــــــــك  ا
الّتدرجيي ملعالــــم 
احلداثة يف الّدولة 
وانهيــــار  الوطنّية 
املشروع االقتصادي 
واالجتماعـــــــي 
الّتعاضــــــــــدي، 
اجلماعــــة  نشأت 
لتجرتح  اإلسالمية 
نطا جديــــــــدا 
للحياة وسياقــــات 
للّسياسـة  جديدة 

بعيدة املدى.

,,
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التونيس ..بكثري من العفوية والجنينية  ..ولكن  عديد األسئلة ثارت حول 

أسباب النشأة األوىل سنة 1972 قبل اإلعالن الّرسمي سنة 1981 م.

حول  ماركس  أطروحة  وصف  قد  برودون«  جوزيف  »بيار  كان   ولنئ 

ورّد  البؤس  بفلسفة  الّظواهر  فهم  يف  امليكانيكيّة  االقتصادويّة  ماّديته 

ماركس عىل الفور منتقدا فلسفة برودون االجتماعيّة يف مقاربة الّظواهر 

من  لطبقة  والّشقي  البائس  الوعي  فإّن  الفلسفة،  ببؤس  إيّاها  واصفا 

النّخبة التّونسية اعتربت أن نشاة الجماعة كانت بطلب من مدير الحزب 

الّدستوري محمد الّصياح  ) املاركسياني  القديم (  بهدف مواجهة تنامي 

هم  األمريكينّي  فإن  يقال  كما  أخرى  رواية  ويف  الجامعة،  يف  املاركسينّي 

الذين أنشأوا الجماعات اإلسالمية يف أتون الحرب الباردة بهدف مواجهة 

يصّح   ال  فإنّه  أفغانستان  يف  ما  حّد  اىل  األمر  هذا  صّح  ولنئ  الّسوفييت، 

لحاجة  استجابة  نشأت  الجماعة  أّن  ذلك  والعربي،  التّونيس  واقعنا  يف 

الّظواهر االجتماعيّة  تنشأ  أّن  أّكدوا  أن علماء  االجتماع  اجتماعيّة..كما 

أو  سيايس  بقرار  انشاؤها  يمكن  وال  للمجتمع  الّداخلية  للرّشوط  وفقا 

حزبي من خارج رشوطها..

التي تسّجل للجماعة هو تركيزها عىل املساجد وحركة  القّوة  ونقطة 

معبأة  للمعاهد  جديدة  بأجيال  دفع  ما  وهو  املعاهد  يف  التّلمذية  التّوعية 

بتديّنها مهيأة للتّشكل الوطني الجديد.

الجماعة)11(  عن  االسالمي«  »اليسار  مجموعة  النشقاق  كان  كما 

أثاروه من  التّقدمينّي دور كبري بما  والذيـن تسّموا بعد ذلك باإلسالمينّي 

تساؤالت واشكاليّات حول املوقف من الرّتاث ومن التّاريخ اإلسالمي ومن 

القضيّة االجتماعيّة ونقد الفكر الّسيايس والحركي لإلخوان املسلمني وعىل 

رأسهم »سيد قطب« ،كّل ذلك أحدث رّجة داخل كيان الجماعة اإلسالميّة، 

ولكّن الّرجة كانت ايجابيّة ألن هذا االنشقاق عىل يسار الجماعة إضافة 

اىل أدبيّات مجّلة »املسلم املعارص« لعبد املجيد عطية وعبد الحليم عويس 

النشقـــــاق  كان 
عــــــــــــة  جممو
االسالمي«  »اليسار 
اجلماعـــــــة  عن 
مبــــــا  كبري  دور 
أثاروه من تساؤالت 
ت  لّيـــــــا شكا ا و
املوقـــــــــف  حول 
من الرّتاث ومـــــــن 
اإلسالمي  الّتاريخ 
ومن القضّيــــــــة 
االجتماعّيــــــــة 
أحدث  ذلك  كّل 
رّجة اجيابّيـــــــة 
كيـــــــان  داخل 
اجلماعـــــــــــــة 
اإلسالمّيــــــــــة، 
مّكنتهـــــــــا من 
أن تنضج أفكارها 
وحتدث  وخياراتها 
نقلة نوعّيـــــــــة 
يف وعيهـــا ونّسبت 
للتاريـــــخ  قراءتها 

وللرتاث.

,,

,,

]11[ عىل رأسهم الدكتور »احميده النيفر« واملفكر والحقوقي »صالح الدين الجوريش« والصحايف 

»زياد كريشان«،و»منصف دريرة« و»محمد العالّني« و»محمد البلدي«و»لطفي غربال«
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وفتحي عثمان ومحرم رضا محرم، كل ذلك مّكنها من أن تنضج أفكارها 

وخياراتها وتحدث نقلة نوعيّة يف وعيها ونّسبت قراءتها للتّاريخ وللرّتاث، 

الحيويّة  واألهّمية  االنساني  الفكر  مرجعيّات  بتعّدد  وعيها  وعّمقت 

للمسألة االجتماعيّة..

1977 اىل  نادرا وهي فرتة  هناك فرتة جامعيّة ال يتّم التّطرق اليها االّ 

والذي  الطالبيّة  للحركة  اإلسالمي  االتجاه  فيها  تشّكل  التي   1981 سنة 

أعطى إسمه للجماعة فيما بعد. فقد تجّمع جيل كامل من الّطلبة الجدد 

كانوا خمرية التّشكل الجديد لالتجاه اإلسالمي يف الحركة الطالبيّة )12(.

وتميّز هذا الجيل مثل غريه من األجيال بثالث ميزات :

الفكر االخواني لسيد قطب ومحمد  أّن تحصيله من  )1( حينما وجد 

معرفيّة  كماّدة  يكفي  ال  وغريهم  يكن  وفتحي  قطب  ومحمد  الغزايل 

ملواجهة تحديّات الحركة الطالبيّة، تجّرأ عىل تنويع مراجع املعرفة نحو 

»بوليتيك«   سلسلة  من  الفرنسيّة  واملكتبة  والقوميّة  املاركسيّة  املكتبة 

النمساوي  للروائي  والعرشون«  الخامسة  »الساعة  الرائعة  الرواية  ومن 

»فيجيل جورجيو« ..ومن خالل جدل املعرفة والنّقاش الّسيايس اليومي 

طالبيّة  لثقافة  يؤّسس  أن  استطاع  الجامعة  يف  متماسكا  خطابا  بنى 

جديدة ذات مرجعيّة إسالمية حديثة.

وجــــــــد  حينما 
االسالمــي  الشباب 
باجلامعــــــــــــة 
من  حتصيلــــه  أّن 
االخوانــي  الفكر 
ال يكفي كماّدة 
ملواجهـــة  معرفّية 
حتدّيات احلركة 
الطالبّية، جتـــــّرأ 
مراجع  تنويع  على 
املعرفة حنو املدارس 
األخرى  الفكرية 
كاملاركسيـــــة 
ومن  والقومّيــــــة 
خالل جدل املعرفة 
والّنقاش الّسياســي 
خطابا  بنى  اليومي 
متماسكــــــا يف 
استطــاع  اجلامعة 
أن يؤّسس لثقافــة 
جديـــدة  طالبّية 
مرجعّيــــــة  ذات 

إسالمية حديثة

,,

,,

]12[ وكان يف قيادة الجامعة لهذا الجيل : أحمد جاب الله  - أحمد األحول- عبد الرؤوف بلعابي - 

عيل قعليش – محمد بن نرص – عبد العزيز التميمي –  العجمي الوريمي)املشهور باسم هيثم( 

- كمال الغّزي - محمد العربي الزاير )رحمه الله( - فوزي الضميد – توفيق حمادي - منصف 

السليطي - عبد القادر الطرابليس – سالم قنعاب )رحمه الله ( – فوزي البنزرتي )رحمه الله 

الدين  بن  العريض -  عز  العبعاب – عيل   الّشايب – عبد املجيد بالّطيب – األزهر  ( – الطاهر 

غانم – صالح الدين بالراشد – أحمد العش -  ضو املسكني- مصطفى الونييس – عمار الرتيكي 

– جمال الرّحايل – محسن املييل –  امحمد املييل – كمال بن يونس – ابراهيم الغربي – مصباح 

الباشا – زهري بن يوسف - بن عيىس الدمني  - مربوك قريرة – محمد الغمقي – مراد بن عبد 

الله – مصطفى غربال - منصف بوعزيز- حسني الجندوبي – حمزة حمزة – محمد الّسباعي –  

ونورالدين البحريي – ونجيب مراد – ونجيب الحسني  - والهاشمي املدني )رحمه الله (.  ومحمد 

بوغطاس - واملّكي الرّشيف - وسعاد الغّزي- وجنات بن عبد الله - وربيعة بن تعاريت-  وسعيدة 

العكرمي ومن  الحركة التلمذيّة مختار الدريدي – ومحمد عيل التوزري ..



03اإلصالح92
2015

كتاب

(3)
)2( االنتباه اىل القضيّة االجتماعيّة  ولفلسفة التّغيري والقاعدة املاّدية 

للتّغيري وعدالة التّوزيع واملرشوع االقتصادي واالجتماعي للحركة ونظريّة 

املعرفة ، وطبيعة املجتمع التّونيس ، وهو ما جعل طلبة االتجاه االسالمي 

يبنون موقفا مساندا لالتحاد العام التونيس للشغل يف أحداث 26 جانفي 

1978م والتّنديد باتفاقية كامب دايفيد سنة 1978م. 

مدّونتها  ومن  ايران  يف  اإلسالميّة  الثورة  أدبيّات  من  )3( االستفادة 

االجتماعيّة والّسياسيّة والفكريّة .

)4( التّأسيس للعمل الثّقايف من خالل :

• الصحيفة الحائطيّة األسبوعيّة الّضخمة التي تغّطي جدارا كامال واسم 

صباح   يف  وتُعّلق  السيايس«.  و»الحدث  الثّقايف«  »الحدث  هي  الصحيفة 

االثنني من كّل أسبوع يف جميع األجزاء الجامعيّة.

• تأسيس الفرق املوسيقيّة وتنظيم العروض كّل ثالثة أشهر .

• تأسيس النّوادي الّسينمائية وتنظيم العروض كل أسبوع يف كّل من تونس 

وسوسة وبنزرت.

• تنظيم معارض الكتاب ضمن أسابيع ثقافيّة كل ثالثة أشهر. 

• تأسيس فرق مرسحيّة وتنظيم عرض مرسحي كل ثالثة أشهر. 

• إنتاج أرشطة سينمائيّة وثائقيّة حول منجم االخوات يف قعفور وحول 

أزمة الفوارق االجتماّعية للّسكن يف تونس .

• تنظيم محارضات حول املنظومة التّعليمية والبيداغوجيّة. 

• تنظيم محارضات حول العلم وااليمان مع الدكتور البشري الرتكي.

• تنظيم تظاهرة اليوم العاملي للّشباب املنّدد باالمربياليّــة يوم 24 أفريل 

من كل عام.

• تنظيم تظاهرات خاّصة بالثقافة الوطنية. 

األرض  يوم  الفلسطينيّة يف  الوطنيّة  بالقضيّة  تنظيم تظاهرات خاّصة   •

من كل عام  ويف ذكرى النّكسة العربيّة من كل عام .

النّقابي  النّضال  يف  خّطا  الطالّبية  الحركة  يف  اإلسالمي  االتجاه  ورسم 

الّديمقراطي انتهى اىل بناء أطروحة للمؤتمر التّأسييس انبنى عليها املؤتمر 

العام للحسم سنة 1985 وتأّسس االتّحاد العام التّونيس للّطلبة.

االجتــــــــاه  انتبه 
اإلسالمــــــــــــي 
يف اجلامعـــــــــة 
القضّيـــــــــة  اىل 
االجتماعّيــــــــة  
لفلسفــــــــــــة  و
الّتغيري وعدالـــــة 
الّتوزيع واملشـــروع 
االقتصــــــــــادي 
واالجتماعــــــــي 
للحركة ونظرّية 
املعرفة ، وطبيعــة 
اجملتمع الّتونســـي 
وساند االحتاد العام 
للشغـــل  التونسي 
جانفي  أحداث  يف 
ونــــــــّدد  1978م 
كامــب  باتفاقية 
دايفيد ورسم خّطا 
الّنقابي  الّنضال  يف 
طــــــي  ا ميقر لّد ا
انتهى اىل بنــــــــاء 
للمؤمتـر  أطروحة 

الّتأسيسي.

,,
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لقد كانت الجماعة اإلسالمية نابعة من روح الحركة اإلصالحية وتّواقة 

من منزع مفتوح وتقّدمي اىل إعادة االعتبار اىل الثّقافة الّدينية وتحويلها اىل 

حركة اجتماعيّة بما يعيدها اىل الّديناميكيّة االجتماعيّة والتاريخيّة التي 

كانت عليها رسالة نبيّنا محمد صىّل الّله عليه وسّلم. .لقد كانت »الجماعة« 

استجابة طبيعيّة لحاجة اجتماعيّة تونسيّة تشّكلت يف شكلها الجنيني يف 

املساجد وكان مركز اهتمامها املساجد ودروس التّفسري القرآنيّة وإلقاء 

املحارضات حول عالقة العلم بااليمان ..وإصدار مجلة فكريّة هي »مجلة 

املعرفة«..وتوّفرت فيها جميع رشوط الحركة االجتماعيّة برتكيزها عىل 

مناضلوها  يتحّول  أن  قبل  التّلمذية  والحركة  الطالبيّة  والحركة  الّشباب 

اىل جزء من تلك الحركة .. وحينما انتبهت اىل أهميّة الحركة النّقابية يف 

أحداث 26 جانفي 1978 م واىل ثورة الخميني يف ايران تطّورت ثقافتها 

الّسياسية وهياكلها التّظيمية وأّسست يف الرّس حركة االتّجاه اإلسالمي 

1981م. وكان مركز اهتمامها يف تلك الفرتة  6 جوان  ثم أعلنت عنها يف 

هو الجامعة والحركة الّطالبية، فخّرجت أجياال من املناضلني تفخر بهم 

تونس. ونضجت الرّشوط الّذاتية واملوضوعيّة للجماعة اإلسالمية لتتحّول 

العلني والقانوني لحركة االتــــجاه  التأسيس  1981 لإلعالن عن  سنة 

اإلسالمي ..وجاء بيان التّأسيس للحركة كالتّايل:

البيان التأسييس لحركة االتجاه اإلسالمي

)حركة النهضة الحقا(

)1( توصيف واقع العالم االسالمي وتونس

يشهد العالم اإلسالمي ـ وبالدنا جزء منه أبشع أنواع االستالب والغربة 

عن ذاته ومصالحه فمنذ التّاريخ الوسيط وأسباب االنحطاط تفعل فعلها 

طوراً  واإلشعاع  الّريادة  مهمة  عن  التّخيل  إىل  بها  وتدفع  أّمتنا  كيان  يف 

لفائدة غرب مستعمر وآخر لصالح أقليات داخلية متحكمة انفصلت عن 

أصولها وصادمت مطامح شعوبها.

)2( استهداف اإلسالم

محور  اإلسالم  هو  كلها   األطوار  هذه  طوال  األول  املستهدف  وكان 

شخصيتنا الحضارية وعصب ضمرينا الجمعي.

اىل  انتبهت  حينما 
احلركة  أهمّية 
الّنقابية يف أحداث 
1978 م  26 جانفي 
اخلميين  ثورة  واىل 
تطّورت  ايران  يف 
الّسياسية  ثقافتها 
وهياكلهـــــــــــا 
وأّسست  الّتظيمية 
يف الّسر حركـــة 
االجّتاه اإلسالمـــي 
ثم أعلنت عنهــــــا 
يف 6 جوان 1981م. 
وكان مركــــــز 
تلك  يف  اهتمامها 
اجلامعة  هو  الفرتة 
واحلركــــــــــة 
الّطالبيــــــــــــة، 
فخّرجت أجياال من 
املناضلني تفخر بهم 

تونس. 
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(3)
عن  سافر  جريء  بشكل  وأحياناً  بطيئة،  تدريجية  بصورة  عزل  فقد 

مواقع التّوجيه والتّيسري الفعيل لواقعنا. فهو رغم بروزه عامال محّددا يف 

صنع الجوانب املرشقة من حضارتنا ويف جهاد بالدنا لطرد املستعمر، قد 

بات اليوم أو يكاد مجّرد رمز تحّدق به املخاطر ثقافيّا وأخالقيّا وسياسيّا 

نتيجة ما تعّرض له يف املرحلة املعارصة واألخرية خاصة من إهمال واعتداء 

عىل قيمه وعىل مؤّسساته ورجاله.

وإضافة إىل هذه املعطيات الحضارية التي تشرتك فيها بالدنا مع سائر 

بالد العالم اإلسالمي..

)3( واقع تونس

الستينات  عرشيتي  وطيلة  الخمسينات  أواخر  يف  تونس  عرفت   

خصوصية  أوضاعا  االستقالل  وثيقة  عىل  حصولها  رغم  ـ  والسبعينات 

الشامل.  النمو  االجتماعي وتعطل سبل  الرصاع  واحتداد  بالتأزم  اتسمت 

وقد تكّرس هذا الوضع نتيجة أحادية االتجاه السيايس املتحكم »الحزب 

واملؤسسات  السلطة  عىل  الهيمنة  نحو  املتصاعد  وتدّرجه  الدستوري« 

واملنظمات الجماهرييّة من ناحية ونتيجة ارتجالية االختبارات االقتصادية 

مصالح  مع  تتعارض  دوليّة  بمصالح  وارتباطها  وتقلبها  واالجتماعيّة 

شعبنا الوطنية من ناحية أخرى.

)4( ظروف نشاة االتجاه االسالمي 

بداية  يف  بتونس  اإلسالمي  االتجاه  ارادي(  )فعل  ظهر  املناخ  هذا  يف 

الّسبعينات بعد أن توّفرت له كل أسباب الوجود، وتأكّدت رضورته

فكرا  لإلسالم  االعتبار  إعادة  يف  مواقعه  من  االتجاه  هذا  ساهم  وقد   

الحياة  تنشيط  يف  ساهم  كما  للمسجد  االعتبار  وإعادة  وسلوكا  وثقافة 

الثّقافية والّسياسية  فأدخل عليها ألول مّرة نفساً جديداً يف اتجاه تأصيل 

الهويّة والوعي باملصلحة وتأكيد التعّدد بتجسيمه واقعياً.

عن  العديدة  ومواقفه  نشاطه  خالل  من  اإلسالمي  االتجاه  عرب  وقد 

التحامه بذات أّمته وتجسيده آمال شعبه وتطلعاته فالتفت حوله قطاعات 

عريضة من املحرومني والشباب واملثقفني.

)5( استهداف االسالميني

يف  تونس  عرفت 
اخلمسينات  أواخر 
عشرييت  وطيلـــة 
ت  لستينـــــــــــا ا
والسبعينـــــــــات 
حصوهلاعلى  رغم 
االستقـالل  وثيقة 
أوضاعا خصوصية  
بالتأزمـــة  اتسمت 
واحتداد الصــــراع 
االجتماعـــــــــي 
سبــــــــل  وتعطل 
وقد  الشامل.  النمو 
تكّرس هذا الوضع 
أحاديــــة  نتيجة 
السياســـي  االجتاه 
»احلزب  املتحكم 
الدستــــــــــوري« 
املتصاعد  وتدّرجه 
على  اهليمنة  حنو 
السلطة واملؤسسات 
واملنظمـــــــــــات 
اجلماهريّيــــــــة 

من ناحية.
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 وكان نموه الرّسيع مجلبة الهتمام املالحظني وترّصد القوى واألنظمة 

لتلّمس  املتعّقل  الّرصني  سعيه  ورغم  والخارج.  الّداخل  يف  الّسياسية 

أنجع سبل التطّور والتّغيري فقد تعّرض هذا االتّجاه إىل سلسلة من التّهم 

الحاكمة  الّسلطة  ضده  نظمتها  املغرضة  الّدعائيّة  والحمالت  الباطلة 

ووسائل اإلعالم الّرسميّة وشبه الّرسمية بلغت هذه الحمالت حّد االعتداء 

تعّسفا عىل وسائل إعالمه قصد منعه من إبالغ صوته وتطّورت بعد ذلك 

إىل أشكال أشّد قهرا فقّدمت عنارصه إىل املحاكمات وتكثّفت ضّد أفراده 

حيث  واملعتقالت  الّسجون  شبابه  أمام  وفتحت  والتّحقيقات  التّتبعات 

الّضب والتّعذيب واإلهانة.

)6( املرشوعية الّسياسية والّربانية

يف  والثّقايف  واالقتصادي  السيايس  الوضع  تخّلف  أسباب  استمرار  إن 

مجتمعنا يرّسخ لدى اإلسالميني شعورهم املرشوع بمسؤوليتهم الّربانيّة 

أجل  من  وتطويرها  مساعيهم  مواصلة  رضورة  يف  واإلنسانيّة  الوطنيّة 

نهجه  ظّل  ويف  العادلة  اإلسالم  أسس  عىل  وتقّدمها  الفعيل  البالد  تحّرر 

القويم.

)7( رفض النهج الثيوقراطي واحتكار االسالم

الّدين يف دنيا  أّن هذا العمل هو من باب إقحام  البعض إىل  وقد يذهب 

عن  بالتّايل  ونفيها  اإلسالميّة  الّصفة  احتكار  إىل  مدخل  وأنّه  الّسياسة 

اآلخرين. إّن هذا الفهم فضال عن كونه يعرّب عن تصّور كنيس دخيل عىل 

ثقافتنا األصليّة يكّرس استمرارية »حديثة« لواقع الّضياع التّاريخي الذي 

عاشته أّمتنا.

عىل أن »حركة االتّجاه اإلسالمي« ال تقّدم نفسها ناطقا رسميّا باسم 

اإلسالم يف تونس وال تطمع يوما يف أن ينسب هذا الّلقب إليها. فهي مع 

إقرارها حّق جميع التّونسيني يف التّعامل الّصادق املسؤول مع الّدين، ترى 

من حّقها تبنّي تصور لإلسالم يكون من الّشمول بحيث يشّكل األرضيّة 

العقائديّة التي منها تنبثق مختلف الّرؤى الفكريّة واالختيارات الّسياسية 

واالقتصاديّة واالجتماعيّة التي تحّدد هويّة هذه الحركة وتضبط توجهاتها 

الّسريع  كان نوه 
الهتمــــام  جملبة 
وترّصد  املالحظني 
القوى واألنظمــــة 
يف  الّسياسيـــــــة 
الّداخل واخلـــارج. 
سعيـــــــــه  ورغم 
املتعقــــّل  الّرصني 
لتلّمس أجنع سبـل 
والّتغيري  التطــــّور 
تعـــــــــّرض  فقد 
إىل  االجّتــــاه  هذا 
الّتهم  مـــن  سلسلة 
واحلمالت  الباطلة 
ئّيــــــــــــة  عا لّد ا
نظمتهـــا  املغرضة 
الّسلطـــــــة  ضده 
انتهت  احلاكمة 
كمـــــــــة  مبحا
بهم  والزّج  عناصره 
الّسجـــــــــون  يف 

واملعتقالت.
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االسرتاتيجية ومواقفها الّظرفية. 

)8( رسم املسؤولية الحزبية الرسمية لالتجاه ورفض تحمل ما 
يخرج عنه من مبادرات 

وبهذا املعنى تكون »حركة االتّجاه اإلسالمي« واضحة الحدود محّددة 

التي قد تربز هنا  التّحركات واملواقف  املسؤوليّة غري ملزمة بكل صنوف 

وهناكـ  إالّ ما يقع تبنّيه منها بصورة رسميّةـ  مهما أضفى أصحاب هذه 

التّحركات عىل أنفسهم من براقع التّدين ورفعوا رايات اإلسالم.

وتأكيدا لهذا الوضع من ناحية، وتكافؤا مع جسامة املهّمة ومقتضيات 

اإلسالميني دخول طور جديد  يتعنّي عىل  فإنّه  أخرى،  ناحية  املرحلة من 

وتربيتها  وتوعيتها  الّطاقات  بتجميع  لهم  يسمح  والتّنظيم  العمل  من 

وتوظيفها يف خدمة قضايا شعبنا وأمتنا. وال بّد هذا العمل أن يكون ضمن 

وقيادات  واضحة  هياكل  ذات  الوسائل  مضبوطة  األهداف  مبلورة  حركة 

ممثلة.

بناء  يف  للمساهمة  ودعوتها  املسلمة  الجماهري  اىل  التوجه   )9(
املستقبل

إن »حركة االتجاه اإلسالمي« التي حالت بينها وبني جماهريها املسلمة 

جماهريها  مساهمة  تكون  أن  لتأمل  واإلرهاب،  القهر  ظروف  العريضة 

أعمق وأشمل يف مستقبل األيام.

)10( املهام امللحة للحركة

تعمل هذه الحركة عىل تحقيق املهام التالية:

)أ( مهام هويّاتية دينيّة

بعث الّشخصية اإلسالميّة لتونس حتى تستعيد مهّمتها كقاعدة كربى 

للحضارة اإلسالميّة بأفريقيا ووضع حّد لحالة التّبعية واالغرتاب والضالل.

)ب( مهام دينية تجديديّة

ّ ال تقّدم »حركة 
اإلسالمي«  االجّتاه 
نفسها ناطقا رمسّيا 
اإلســــــــالم  باسم 
يف تونس وال تطمع 
ينسب  أن  يف  يوما 
إليهــــا.  الّلقب  هذا 
فهي مع إقرارها حّق 
الّتونسيني  مجيــع 
الّتعامــــــــــل  يف 
الّصادق املســـــؤول 
من  ترى  الّدين،  مع 
حّقها تبيّن تصـــور 
لإلسالم يكــــون 
حبيث  الّشمول  من 
األرضّيـة  يشّكل 
العقائدّيــــــــــة 
تنبثـــــق  منها  اليت 
خمتلــــــــــــــف 

الفكرّيــة  الّرؤى 
واالختيـــــــــارات 

يف شّتى اجملاالت.
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ومقتضيات  الثّابتة  اإلسالم  أصول  ضوء  عىل  اإلسالمي  الفكر  تجديد 

الحياة املتطّورة وتنقيته من رواسب عصور االنحطاط وآثار التغريب.

)ج( مهام سيادية

أن تستعيد الجماهري حّقها املرشوع يف تقرير مصريها بعيدا عن كل 

وصاية داخليّة أو هيمنة خارجيّة.

)د( مهام اقتصادية اجتماعية

إعادة بناء الحياة االقتصاديّة عىل أسس إنسانيّة وتوزيع الثروة بالبالد 

الرجل وحاجته«  املبدأ اإلسالمي »الرجل وبالؤه،  توزيعا عادال عىل ضوء 

الجماعة  بثمار جهده يف حدود مصلحة  يتمتّع  أن  أي )من حّق كل فرد 

وأن يحصل عىل حاجته يف كل األحوال( حتى تتمّكن الجماهري من حّقها 

االستغالل  رضوب  كل  عن  بعيدا  الكريم  العيش  يف  املسلوب  الرّشعي 

والّدوران يف فلك القوى االقتصاديّة الدوليّة.

)ه( مهام حضارية ضّد الّضياع والتّسلط االمربيايل

املستوى  عىل  لإلسالم  والحضاري  الّسيايس  الكيان  بعث  يف  املساهمة 

املحيل واملغربي والعربي والعاملي حتّى يتّم إنقاذ شعوبنا والبرشيّة جمعاء 

مّما ترّدت فيه من ضياع نفيس وحيف اجتماعي وتسّلط دويل.

)11( الوسائل

لتحقيق هذه املهام تعتمد الحركة الوسائل التّالية:

)أ( املسجد

- إعادة الحياة إىل املسجد كمركز للتّعبد والتعبئة الجماهريية الّشاملة 

أسوة باملسجد يف العهد النّبوي وامتدادا ملا كان يقوم به الجامع األعظم، 

بالدنا  ملكانة  ودعما  اإلسالميّة  للّشخصية  صيانة  من  الزيتونة،  جامع 

كمركز عاملي لإلشعاع الحضاري.

)ب( الحركة الفكرية والثقافية واالعالم والبحث العلمي

- تنشيط الحركة الفكريّة والثقافيّة، من ذلك: إقامة النّدوات، تشجيع 

احلركة  مهام  من 
على  تعمــــل  أنها 
الّشخصيــــة  بعث 
اإلسالمّية لتونــس 
تستعيـــــد  حتى 
مهّمتها كقاعــدة 
كربى للحضـــارة 
اإلسالمّيـــــــــــة 
بأفريقيا ووضـــــع 
حّد حلالة الّتبعية 
والضالل  واالغرتاب 
وجتديد الفكـــر 
اإلسالمــــــــــــي 
أصـــول  ضوء  على 
الّثابتـــــة  اإلسالم 
ومقتضيات احليـاة 
وتنقيتــه  املتطّورة 
عصـور  رواسب  من 
وآثــــار  االحنطاط 

التغريب.
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حركة التّأليف والنرّش، تجذير وبلورة املفاهيم والقيم اإلسالميّة يف مجاالت 

امللتزم حتى  اإلعالم  العلمي ودعم  البحث  والثّقافة عاّمة وتشجيع  األدب 

يكون بديال عن إعالم امليوعة والنّفاق.

- دعم التّعريب يف مجال التّعليم واإلدارة مع التّفتح عىل الّلغات األجنبية.

)ج( رفض العنف والتحفظ ازاء الّديمقراطية

- رفض العنف كأداة للتّغيري، وتركيز الرّصاع عىل أسس شوريّة تكون 

هي أسلوب الحسم يف مجاالت الفكر والثّقافة والّسياسة.

)د( مقاومة االستبداد 

- رفض مبدأ االنفراد بالّسلطة »األحادية« ملا يتضّمنه من إعدام إلرادة 

اإلنسان وتعطيل لطاقات الّشعب ودفع للبالد يف طريق العنف. ويف املقابل 

التّعبري والتّجمع وسائر  إقرار حّق كّل القوى الشعبيّة يف ممارسة حّرية 

الحقوق الرشعيّة والتّعاون يف ذلك مع كل القوى الوطنيّة.

)ه( مقاومة االستغالل

الواقع  االجتماعي يف صيغ معارصة وتحليل  اإلسالم  بلورة مفاهيم   -

االقتصادي التّونيس حتّى يتّم تحديد مظاهر الحيف وأسبابه والوصول إىل 

بلورة الحلول البديلة.

وسائر  والفالّحني  العّمال  من  املستضعفني  صفوف  إىل  االنحياز   -

املحرومني يف رصاعهم مع املستكربين واملرتفني.

- دعم العمل النّقابي بما يضمن استقالله وقدرته عىل تحقيق التّحرر 

الوطني بجميع أبعاده االجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة.

)و( وسائل دينية

بعيدا عن  الّسيايس  العمل  والتزام  الّشمويل لإلسالم،  التّصور  اعتماد   -

الالئكية واالنتهازيّة.

- تحرير الّضمري املسلم من االنهزام الحضاري إزاء الغرب.

)ز( صورة معارصة للحكم وللوطنيّة

لتحقيق مهامهـــــا 
ت   عتمـــــــــــــد ا
احلركـــــة  على 
إىل  احليـــاة  إعادة 
كمركز  املسجد 
للّتعبد والتعبئـــة 
اجلماهرييــــــــة 
الّشاملة وتنشيــط 
احلركــــــــــــة 
الفكرّيـــــــــــة 
ودعــــم  والثقافّية 
جمال  يف  الّتعريب 
واإلدارة  الّتعليــــم 
على  الّتفتـــح  مع 
األجنبيــة. الّلغات 
العنــــف  رفض  مع 
للّتغيري،  كـــأداة 
الّصــراع  وتركيز 
شورّية  أسس  على 
تكون هي أسلوب 
جماالت  يف  احلسم 
والّثقافة  الفكر 

والّسياسة.

,,

,,
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- بلورة وتجسيم الّصورة املعارصة لنظام الحكم اإلسالمي بما يضمن 

طرح القضايا الوطنيّة يف إطارها التّاريخي والعقائدي واملوضوعي مغربيّا 

وعربيّا وإسالميّا وضمن عالم املستضعفني عامة.

)ح( العالقة مع املسلمني ومع حركات التّحرر

املسلمني كافة: يف تونس وعىل  والتّعاون مع  األخوة  توثيق عالقات   -

صعيد املغرب والعالم اإلسالمي كله.

- دعم ومنارصة حركات التّحرر يف العالم.

وما يالحظ أّن هذا البيان كان جريئا يف خطابه الّسيايس وأكثر جرأة من 

الخطاب الّسيايس لجميع األحزاب املعارضة انذاك ،وبدت بصمات االتجاه 

اإلسالمي يف الحركة الطالبيّة واضحة يف معانيه وبني أسطره. ورغم  أن 

من أهداف اإلعالن هو تجاوز ما كان يطرحه طلبة االتجاه اإلسالمي يف 

النّظام  مع  والتّنظيمية  الّسياسية  القطيعة  مبدإ  من  الطالبيّة  الحركة 

البورقيبي انذاك ، وهو مبدأ بدا عند عدد من القيادينّي  مجنّحا وطوباويّا 

وغري واقعي، االّ أّن األحداث بيّنت إثر ذلك أّن النّظام ترّصف إزاء الحركة 

بطريقة القطيعة الّسياسية والتّنظيمية ضّدها اىل أن حصل االنقالب.

الّسلطة  ذهبت  فقد  والقانوني،  والّسلمي  املدني  اإلعالن  هذا  ورغم 

آنذاك إىل تنظيم محاكمة سياسيّة وأّسست ألزمة دامت عقودا من الزمن. 

وشملت املحاكمة أكثر من 130 مناضال حوكم حوايل 70 منهم حضوريّا، 

وسجنت قيادة االتجاه اإلسالمي يف سجن النّاظور بربج الرومي )13(. 

 بعد اإلعالن املدني والّديمقراطي عن الحركة كان جزاؤها املحاكمات 

الكساح  أصابه  سيايس  نظام  مع  تصادم  ..يف   1981 سنة  الجائرة 

يالحــــــــــظ  ما 
أّن البيان التأسيسي 
حلركـــــــــــــة 
االجتاه اإلسالمـــي 
كان جريئــــا يف 
خطابه السياســـي 
واكثر جـــراة من 
السياسي  اخلطاب 
االحزاب  جلميــــع 
انذاك  املعارضــــة 
بصمــــات  ،وبدت 
اإلسالمي  االجتاه 
احلركـــــــة  يف 
الطالبّية واضحــة 
وبني  معانيـــه  يف 

أسطره.

,,

,,

]13[ وهم كل من :الشيخ راشد الغنويش – الشيخ عبد الفتاح مورو – صالح كركر  ) رحمه الله( 

– صالح بن عبد الله الوغانمي – عيل نوير) رحمه الله( – محمد شمام – بن عيىس الدمني – عبد 

العزيز التميمي – عبد الله الزواري – محمد صالح نني – عبد الرؤوف رمضان – الحبيب ريحان – 

محمد عيل املغربي – صالح الصفاقيس – عيل الغايل – نجيب العياري – منصف بوعزيز – محمد 

كشالف – ومن الطلبة ايضا عبد القادر الطرابليس وحسني الجندوبي وكمال بن يونس واملربوك 

قريرة والهاشمي مدني ) رحمه الله(
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الهيكيل ولم يعد مهيأ لإلصالح..ولكّن تلك املحاكمة كانت مناسبة للتّأمل 

يف  القاسية  األحكام  ..ورغم  التأسيس  وإعادة  االسرتاتيجيّة  واملحاورات 

أول محاكمــــة سياسيّــــة 11 سنة سجنـــا فما تحت، فإن أحداث 

الخبــز يف 3 جانفي 1984 كانت أحداثا اهتــّزت لها العاصمة وعدد من 

املتظاهرين  رصخات  الّسجن  داخل  من  نسمع  وكنّا  الجمهورية..  مدن 

الّزيادات  تلك  الرّتاجع عن  اىل  الجمهوريّة  رئاسة  ..واضطّرت  وشعاراتهم 

وتعبئة موارد امليزانية العاّمة للّدولة من موارد أخرى أقل ظهورا.

ومن نتائج  هذه األزمة أّن نظام بورقيبة أراد انذاك إبداء نوع من االنفتاح 

فيها محامون ومسؤولون   متعّددة ساهم  له وساطات  الّسيايس مهدت 

سياسيون عىل رأسهم رئيس الوزراء السيد »محمد مزايل« والسيد »ادريس 

بورقيبة  الحبيب  الجمهورية  رئيس  بني  للتنسيق  الداخلية  وزير  قيقة« 

وقيادة الحركة ممثلة يف الشيخ راشد  الغنويش والشيخ عبد الفتاح مورو.

وصدر العفو الّرئايس يف الّذكرى الّسنوية مليالد الّرئيس بورقيبة يوم 3 اوت 

1984م.

ويف أكتوبر من نفس الّسنة حصلت الغارة الّصهيونية عىل حمام الّشط 

بذلك  الفلسطينيّة، وأصبحت تونس  التّحرير  العاّمة ملنظمة  القيادة  مقّر 

دولة طوق مستهدفة يف استقرارها ويف أمنها من قبل الكيان الّصهيوني، 

خروجها  إثر  الفلسطينيّة  الوطنيّة  القيادة  مقّر  الستضافتها  ثمنا 

القرسي من بريوت سنة 1982 بعد سنوات من الحرب األهلية بني القوات 

الفلسطينيّة وميليشيات »انطوان  لحد« و»سعد حّداد«.

مرشوع  وإعالن  لتونس  االقتصادي  اإلفالس  سنة   1986 سنة  ومنذ 

اإلصالح الهيكيل باالتّفاق مع صندوق النّقد الّدويل وهو املرشوع الذي جّر 

1987 يف أجواء تصاعد  7 نوفمرب   الوبال عىل تونس، بدأ االعداد النقالب 

بات  بما  اقرتنت  التي  االجتماعيّة  األوضاع  عىل  االحتجاجيّة  املظاهرات 

يعرف بمعركة املساجد من أجل إثبات حّق تنظيم الّدروس الّدينية وتالوة 

الّذكر والقرآن بحّرية فيها ..  

بسبب  تونس  فيه  ترّدت  الذي  واالقتصادي  الّسيايس  املأزق  ولكّن 

اتفاقيّـــة  مثل  متكافئة  غري  التفاقيّات  املرتهنة  والخيارات  الّسياسات 

 1986 سنة  منذ 
اإلفـــــــالس  سنة 
لتونس  االقتصادي 
وإعالن مشـــــروع 
اإلصالح اهليكلي 
باالّتفــــــــــــــاق 
الّنقد  صندوق  مع 
الّدولــــــــــــــــي 
الذي  املشروع  وهو 
على  الوبـــــال  جّر 
االعداد  بدأ  تونس، 
نوفمرب    7 النقالب 
أجـواء  يف  م   1987
املظاهرات  تصاعد 
جّيــــــة  حتجا ال ا
على األوضــــــــاع 
عّيـــــــة  جتما ال ا
بات  اقرتنت مبا  اليت 
مبعركــة  يعرف 
أجــل  من  املساجد 
تنظيم  حّق  إثبات 
الّدينيـــة  الّدروس 
الّذكـــــر  وتالوة 
حبّريتـــة  والقرآن 

,,فيها.

,,
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وكانت   2005 انتهت سنة  التي  املتعّددة  األلياف  واتفاقيّة   1972 أوت   2

االوروبيّة حتى  الّسوق  اىل  النّسيج  لتصدير  لتونس حّقا تفاضليا  تعطي 

سنة 2005م كل ذلك أّدى اىل تطّور اجتماعّي سيايّس واقتصادّي سيايّس 

دراماتيكي لألوضاع ..

وتفاقمت ظواهر اإلجهاد الّسيايس لحكم بورقيبة . ورسعان ما عادت 

أحزاب  مع  والتّفاهمات  الحوارات  وعقدت  املساجد.  معركة  اىل  الحركة 

الوحدة الّشعبية للسيد أحمد بن صالح والّديمقراطيني االشرتاكيني للسيد 

أحمد املستريي .

ووّظف الجنرال بن عيل جميع التّناقضات والّظروف املتحّركة  لصالحه، 

واعتمد تخويف بورقيبة بطريقة مبالغ فيها من اإلسالمينّي، حتّى يحظى 

بثقة بورقيبة املطلقة ويسّلم له مقاليد الّدولة وهو ما حصل ..واستبعد  

كالّ من محمد مزايل  الذي فّر هاربا من بلده بعد أن كان رئيسا للوزراء 

دربه  ورفيقة  وزوجته  اإلبن  بورقيبة  والحبيب  العويتي  عاللة  ومرافقه 

أن طّلقها.  اىل  أوغرت سعيدة سايس صدره ضّدها  التي  وسيلة بورقيبة 

الجّو.  الّرئايس حتّى يخلو له  استبعد  بن عيل جميع  هؤالء من القرص 

من  عدد  عىل  اإلعدام  أحكام  إعالن  فيها  تّم  ظروف  يف  االنقالب  وحصل 

قيادات الحركة منهم عيل العريض والّشيخ راشد الغنويش. ونقلت جريدة 

»لوموند« الفرنسية انذاك كلمة االعذار التي ذكرها الّشيخ راشد  الغنويش 

أمام املحكمة والتي قال فيها: »أنا برش وال أريد أن أموت ولكن إذا كان 

والبد من هذا الحكم فلتكن دمائي هي التي تروي تربة تونس لتنبت منها 

الجريدة عىل مجمل محاكمة اإلسالميني  الثّورة«..ثم عّلقت نفس  ورود 

لبورقيبة: »بورقيبة  الخطاب  الغنويش موّجهة  الّشيخ راشد  وعىل كلمة 

..إنّكم تضبون هذه الحركة بقّوة شديدة جّدا ..لكن يف زمن متأّخر جّدا« 

Bourguiba ..vous frappez tres fort ..mais trop tard )14(

ظواهــــر  تفاقمت 
اإلجهاد الّسياســـي 
حلكم بورقيبـــة. 
وسرعان ما عـــادت 
اىل  احلركـــــــة 
املساجد.  معركة 
وعقدت احلــوارات 
مع  والّتفاهمـــــات 
يف  األحزاب.  بعض 
وّظــــــــــف  حني 
علـــي  بن  اجلنرال 
الّتناقضات  مجيع 
لّظــــــــــــروف  وا
كــــــــــة   املتحّر
واعتمـد  لصاحله.. 
ختويف بورقيبـــة 
بطريقة مبالغ فيها 
من اإلسالمّييــــن ، 
بثقة  حّتى حيظى 
املطلقـــة  بورقيبة 
ويسّلم له مقاليــد 
وهــــــــــو  الّدولة 

ما حصل.

,,

,,

]14[ جريدة لوموند الفرنسية 20 سبتمرب 1987
Le procès du Mouvement de la tendance islamique en Tunisie 
L›acharnement de M. Bourguiba contre les intégristes
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وغداة توّليه الّسلطة وعد بن عيل الّسياسيني بإقرار الحّرية والّشفافية 

قيادات  من  اإلسالمينّي  ووعد  الّديمقراطية.  وتطبيق  اإلنسان  وحقوق 

الحركة االسالمية ،حركة االتجاه اإلسالمي بتطبيع وضعهم الّسيايس .

محارب،  اسرتاحة  االّ  عيل  بن  من  تكن  لم  التي  التّهدئة  فرتة  وخالل 

الّسياسية  هويتها  عن  مجّددا  واإلعالن  مؤتمرها  بعقد  الحركة  سارعت 

تحت مسّمى جديد هو )حركة النّهضة( تساوقا مع قانون األحزاب الذي 

وقبلت  اإلسالمي/  االتجاه  ديني،/حركة  بمسّمى  حزب  تأسيس  يمنع 

الحركة هذا الرّشط .. 

وكان من رموز الحركة الّطالبية الالّمعني انذاك كّل من العجمي الوريمي 

عبد  ورفيق  العش  ونعمان  الهاروني  الكريم  وعبد  املّكي  اللطيف  وعبد 

الّسالم ومهدي مربوك ومحمد القوماني واألمني الّزيدي والشهيد مصطفى 

الحاج  الرزاق  العريض وعبد  1987 وعامر  الذي استشهد قبل  الحجالوي 

مسعود ...

 نص التأسيس الثاني  واألهداف

الذين صادقوا أو سيصادقون عىل هذا  تكّون بني املواطنني التونسيني 

القانون واملؤمنني باألهداف التي سيتّم تعدادها وملّدة غري محدودة حزب 

أطلق عليه إسم »حركة النهضة« وهو خاضع للقانون الّصادر يف 3 ماي/

مايو 1988 واألحكام اآلتي ذكرها :

)1( األهداف

تناضل حركة النهضة من أجل اإلسهام يف تحقيق األهداف التالية:

)أ( املجال الّسيايس

وتحقيق  املدني  املجتمع  وصيانة  وأسسه  الجمهوري  النّظام  دعم   .1

مبدأ سيادة الّشعب وتكريس الشورى.

الله  باعتبارها قيمة محوريّة تجّسد معنى تكريم  الحّرية  2. تحقيق   

للخلق وذلك بدعم الحّريات العاّمة والفرديّة وحقوق اإلنسان وتأكيد مبدأ 

استقالل القضاء وحياد اإلدارة.

خالل فرتة الّتهدئة 
اليت مل تكـــــــــن 
من بن علـــــــي ااّل 
اسرتاحـــــــــــــة 
حمارب، سارعــــت 
احلركة بعقــــد 
مؤمترها واإلعــالن 
هويتها  عن  جمّددا 
حتــــت  الّسياسية 
هو  جديد  مسّمى 
الّنهضة(  )حركة 
قانـــون  تساوقا مع 
الـــــــذي  األحزاب 
مينع تأسيس حزب 
ديين،/ مبسّمـــــى 
حركة االجتــــاه 
وقبلــت  اإلسالمي/ 
هذا  احلركــــــة 

الّشرط.
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البالد ووحدتها واستقاللها  تنبنّي عىل عز  إقامة سياسة خارجيّة   .3

من كل نفوذ ويف كل املستويات وإقامة العالقات الّدولية وفق مبادئ عدم 

مصريها  تقرير  يف  الّشعوب  وحّق  املتبادل  واالحرتام  اإليجابي  االنحياز 

والعدل واملساواة.

4. دعم التّعاون والتّعاضد بني األقطار العربيّة واإلسالميّة والعمل من 

أجل تكافلها ووحدتها.

األّمة  بقضايا  والتّوعية  واإلسالميّة  العربيّة  الوحدة  روح  إشاعة   .5

وتّركز  والتّجزئة  واالنفصال  التّنافر  لحالة  حّد  يوضع  حتّى  األساسيّة 

الجهود عىل قضايانا املصرييّة والنّضال من أجل تحقيق الوحدة الّشاملة 

ودعم كّل الخطوات الجاّدة عىل دربها وإيالء أهميّة كربى لوحدة أقطار 

املغرب العربي.

وواجبا  مركزيّة  مهّمة  واعتباره  فلسطني  تحرير  أجل  من  النّضال   .6

تقتضيه رضورة التّصدي للهجمة الّصهيونية االستعماريّة التي زرعت يف 

قلب الوطن كيانا دخيال يشّكل عائقا دون الوحدة ويعكس صورة للرّصاع 

الحضاري بني أمتنا وأعدائها.

7. دعم قضايا التّحرر يف املنطقة العربيّة والوطن اإلسالمي والعالم كاّفة 

وأرترييا وجنوب  أفغانستان  يف  وامليز  االستعمار  والكفاح ضّد سياسات 

أفريقيا وغريها والتّضامن مع سائر الّشعوب املستضعفة من أجل التّحّرر 

ومناهضة األوضاع املؤّسسة عىل الّظلم واالضطهاد. 

توّجها  واعتباره  األفريقيّة  البلدان  مع  التّعاون  تطوير  عىل  العمل   .8

اسرتاتيجيّا لبالدنا والعمل عىل تحييد حوض البحر األبيض املتوسط عن 

رصاع قوى الهيمنة إلزالة أسباب التّوتر فيه واإلسهام يف إرساء عالقات 

تعارف وتعاون بني الّشعوب من أجل دعم الّسلم العاملي املقام عىل العدل.

)ب( املجال االقتصادي

إمكانياتنا  عىل  أساسا  يعتمد  مندمج  قوّي  وطني  اقتصاد  بناء   .9

بني  التّوازن  ويقيم  األساسيّة  الحاجات  ويسّد  الّذاتي  االكتفاء  ويحّقق 

الجهات ويسهم يف تحقيق التّكامل واالندماج مغاربيّا وعربيّا وإسالميّا.

أهداف  بني  من 
املذكورة  النهضة 
التأسيس  بيان  يف 
الّنظام  دعم  الثاني 
وأسسه  اجلمهوري 
اجملتمــع  وصيانة 
وحتقيــــق  املدني 
مبدأ سيــــــــــادة 
وتكريس  الّشعب 
وحتقيق  الشورى. 
باعتبارها  احلّرية 
حمورّيـــــة  قيمة 
معنـــــــى  جتّسد 
اهلل  تكريـــــــم 
بدعم  وذلك  للخلق 
احلّريات العاّمــــة 
وحقـوق  والفردّية 
وتأكيــد  اإلنسان 
استقــــــالل  مبدأ 
وحيــــــاد  القضاء 

اإلدارة.
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10. تحقيق التّكامل والتّوازن بني القطاعات الوطنيّة: العام والخاص 

والتّعاوني بما يخدم املصلحة العاّمة.

11. التأكيد عىل أّن العمل هو أصل التّكسب ورشط النّهضة، وهو حّق 

إنسانيّة وتوزيع  الحياة االقتصاديّة عىل أسس  بناء  إىل  وواجب، والّسعي 

بما يعني حّق   - الرجل وحاجته  الرجل وبالؤه،  ملبدأ:  بالبالد وفقا  الثّروة 

الحصول  الجماعة، ويف  بثمار جهده يف حدود مصلحة  التّمتع  كّل فرد يف 

عىل حاجته يف كّل األحوال - والقضاء عىل الفوارق املبنية عىل االستغالل 

واالكتناز واالحتكار وغري ذلك من طرق غري مرشوعة.

)ج( العمل االجتماعي

12. العمل عىل توفري الخدمات االجتماعيّة بما يضمن الكفاية للجميع 

ويوّفر حّقهم يف الغذاء والّصحة والتّعليم والّسكن وغري ذلك من أساسيّات 

الّروح  لطاقات  املجتمع وتطّوره وإطالقا  لتماسك  الكريمة صونا  الحياة 

والجمال واإلبداع يف تناسق بني ضمان الحّق وأداء الواجب.

وجودها  وحماية  الجماهرييّة  املنّظمات  كل  دعم  عىل  العمل   .13

عن  تعرّب  حتى  استقاللها  واحرتام  داخلها  القرار  وديمقراطيّة  ووحدتها 

حاجات منظوريها وتدافع عن مصالحهم وتساهم يف توفري حصانة ضد 

أي وجه من وجوه االستبداد مهما كان مأتاه.

تقوم  أن  عىل  والعمل  املعاىف  املجتمع  قوام  األرسة،  كيان  حفظ   .14

العالقات داخلها عىل املوّدة والّرحمة والتّكامل واالحرتام، وتقديس الّرباط 

الّزوجي، وتوفري الّظروف املالئمة لرعاية الّطفولة تنشئة وإعدادا.

15. النهوض بواقع املرأة وتأكيد دورها اإليجابي يف الّساحة االجتماعيّة 

والثقافيّة واالقتصاديّة والّسياسيّة حتى تسهم بفاعليّة يف تنمية املجتمع 

استعالء  لكرامتها  وصونا  لذاتها  تحقيقا  واالنحطاط  التّبعية  عن  بمنأى 

عىل مظاهر امليوعة والتّفسخ.

النّهضة  ملهام  إعداده  وحسن  النّابض  األّمة  قلب  الّشباب  رعاية   .16

التّنمية  يف  الفّعالة  مساهمته  آفاق  وفتح  صالحة،  تربية  وفق  والبناء 

الزواج  له وتشجيع  الّشغل  وتوفري  املجتمع  يف  اندماجه  وتيسري  الّشاملة 

اجلانــــــب  يف  أما 
االجتماعـــــــــي 
كـــــــــــان  فقد 
من بني أهــــــداف 
حركـــةالنهضة 
كيـــــــان  حفظ 
والنهــــوض  األسرة 
املـــــــــــرأة  بواقع 
كيــــــــــــد  تأ و
اإلجيابـــــي  دورها 
يف الّساحــــــــــة 
االجتماعّيــــــــة 
والثقافّيــــــــــــة 
واالقتصادّيـــــــة 
والّسياسّيـــة حتى 
بفاعلّيـــــة  تسهم 
اجملتمع  تنمية  يف 
الّتبعية  عن  مبنأى 
واالحنطـــــــــاط 
لذاتهــــــا  حتقيقا 
لكرامتهــا  وصونا 
ء  ستعـــــــــــــال ا
مظاهـــــــــر  على 

امليوعة والّتفسخ.

,,

,,



105

(3)

اإلصالح 03
2015

كتاب

وتيسريه.

17. العمل عىل إقامة العالقات االجتماعيّة عىل أسس املبادئ الحضاريّة 

لبالدنا برتشيح القيم واألخالق الفاضلة حتّى تسود املجتمع روح التآخي 

والرّتاحم ويتحّصن من اآلفات.

)د( املجال الثقايف

رشطا  باعتبارها  وتجذيرها  اإلسالميّة  العربيّة  الهويّة  ترسيخ   .18

التي تستحّقها تجسيدا ملقتضيات  املكانة  النّهضة وإحاللها  من رشوط 

دستور البالد وقوانينها، واعتبارا لكون اإلسالم قيما وحضارة منهج حياة 

والّلغة العربيّة وعاء للثّقافة الوطنيّة.

عىل  مقامة  شاملة  وعلميّة  فكريّة  لنهضة  املالئم  املناخ  توفري   .19

الثّابت من أصول اإلسالم وعىل مقتضيات الحياة املتطّورة بما يضع حّدا 

لحالة االنحطاط والتّخلف والتّبعية واالغرتاب، والّسعي إىل إحداث حّرية 

فكريّة وثقافيّة تنويرا للعقل وتهذيبا للّذوق والّسلوك وتأكيدا لدور تونس 

الحضاري.

20. اعتماد الّلغة العربيّة يف مجاالت التّعليم واإلدارة والثّقافة واالرتقاء 

بها لتكون أداة لنهضة حضاريّة تسهم يف توحيد األّمة اإلسالميّة وتيرس 

التّفاعل اإليجابي مع ثقافات العالم بعيدا عن روح االنهزام وتحقري الّذات 

واالنغالق.

عليه  والحّث  العلمي  البحث  لتشجيع  الّضورية  الرّشوط  توفري   .21

التي يستحقونها  املكانة  العلماء والباحثني واملخرتعني وإنزالهم  وتوقري 

إيمانا بأهّمية دور العلم يف تحقيق نمّو البالد وتدعيم استقاللها وسعيا إىل 

نهضة معرفيّة وعلميّة حتى تنسجم مع حركة العباد مع نواميس الكون 

وسنن التاريخ.

22. العمل عىل تحقيق سياسة إعالميّة قوامها احرتام حّرية التّفكري 

إليجاد  الالّزمة  الرّشوط  وتوفري  واالبتكار  اإلبداع  روح  وتنمية  والتعبري 

إعالم مستقل ونزيه ومسؤول يساهم يف تقّدم البالد ودعم هويتها.

23. تشجيع اآلداب والفنون وممارسة الّرياضة حتّى تؤّدي دورها يف 

اجلانــــــب  كان 
الثقايف حاضـــــرا 
تأسيــس  بيان  يف 
النهضــة  حركة 
عّدة  خالل  من 
أهّمهـــــــا  أهداف 
علــــى  الـتاكيد 
اهلوّيـــــة  ترسيخ 
اإلسالمّية  العربّية 
هـــــــــا  ير جتذ و
باعتبارها شرطــــا 
الّنهضة  شروط  من 
املكانـة  وإحالهلا 
تستحّقهـــــــا  اليت 
جتسيدا ملقتضيات 
البــــــــالد  دستور 
وقوانينها، واعتبـارا 
اإلســـــالم  لكون 
وحضــــــارة  قيما 
والّلغة  حياة  منهج 
وعـــــــاء  العربّية 

للّثقافة الوطنّية

,,

,,



03اإلصالح106
2015

كتاب

(3)
نرش الفضيلة والّدعوة إىل التدبّر وضمان سالمة الجسم وتساهم يف ترقي 

الّروح ودعم أسس النّهضة.

)2( رشوط العضوية

مبادئ  يقبل  سنة«   18« بالغ  تونسيّة  أو  تونيس  كّل  بالحركة  يقبل 

الحركة وأهدافها ووسائلها كما يبينها قانونها األسايس ويبدي استعدادا 

للوالء وااللتزام بخططها واملقّررات الّصادرة عن أجهزتها.

وبدا البيان مدنيا متوازنا وأقّل طموحا من البيان  االول لسنة 1981م..

االسرتاتيجية االستئصالية

ورغم استبشار املكّونات الّسياسية التّونسية بانتهاء كابوس بورقيبة 

إالّ أّن الهدنة لم تدم أكثر من سنتني وتعّرى نظام بن عيل الذي كان يهدف 

اىل استئصال اإلسالمينّي من خالل توريطهم يف اإلرهاب ومحاكمتهم. ولم 

يكّلف بن عيل  نفسه حتّى مجرد االعرتاف بالحركة كمكّون من مكّونات 

املشهد الّسيايس وعمل عىل تحجيمها ومحاكمتها مستعمال اسرتاتيجيّة 

سارع  ما  وهو  إسالميني..  بدون  ديمقراطيّة  ببناء  الوعد  وهي  مخاتلة 

اليمني املاركيس اىل التصفيق له واالنخراط يف فصوله بمختلف مفرداتها.

وجاء رّد الفعل  متشنّجا وغري عقالني كّلف الحركة عقدين من الّسجون 

واملنايف والّشهداء ..ضمن شهداء تونس الثورة والكرامة ..وانطبعت الحركة 

بالّطابع الّديمقراطي منذ مشاركتها يف انتخابات 1989 رغم ما كّلفها من 

تزييف ومطاردة. واعترب عدد من الّسياسيني من داخل الحركة وخارجها 

أّن التّصادم بني الحركة والنّظام  البولييس كان يمكن أن ال يحصل ..ولكّن 

التّاريخ ال يمكن أن يُقرأ برغبات الحارض ..وكانت تونس والزالت تعيش 

مخاض تشّكلها الوطني املنفتح واملتصالح مع ذاته ..وهو مخاض جعل 

من التّصادم حتميّة، إالّ أّن شكل التّصادم ودرجته هو الذي يدعو اىل إعادة 

من  عنها  انجّر  وما   1992 وأزمة    1987 أزمة  وكانت  والنّقاش،  النّظر 

محاكمات هي الّسبب يف تصليب بنية الحركة وترشيحها لألدوار الوطنيّة 

والثّوريّة املسؤولة واندراجها يف العقل الّديمقراطي والتّشاركي باعتبارها 

حزبا اسرتاتيجيا وليست تقترص عىل أن تكون حزبا انتخابيّا.

استبشـــــار  ورغم 
املكّونــــــــــــات 
الّسياسيــــــــــــة 
بانتهاء  الّتونسيـــة 
كابوس بورقيبــة 
إاّل أّن اهلدنـــــــــة 
أكثــــــر  تدم  مل 
وتعّرى  سنتني  من 
علـــــــي  بن  نظام 
يهدف  كان  الذي 
اىل استئصــــــــال 
اإلسالمّييــــــــــن 
من خالل توريطهم 
يف اإلرهـــــــــــاب 
كمتهــــــم  حما و
الفعــــل   رّد  وجاء 
متشّنجـــــــا وغري 
كلــــّف  عقالني 
عقدين  احلركة 
الّسجـــــــــون  من 

واملنايف والّشهداء
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الوعد الكاذب

دون  من  ديمقراطية  ببناء  تونس  يف  الّسياسية  الطبقة  عيل  بن  وعد 

إسالميني عىل أن يساعدوه يف حملته املاكارتيّة عىل أبناء الّشعب التّونيس 

من املتديّنني وكأنّما انتدب نفسه الستئصال شأفة اإليمان من بلد  اليمن 

واإليمان تونس الخالدة. وانطلت الحيلة عىل عدد من رموز ونخب اليمني 

املاركيس فتسارعوا لالنخراط معه يف حملة ماكارتية  جنت منه العائالت 

بعذابات  تذكر  التي  والويالت  البؤس  البالد  جهات  مختلف  يف  التونسية 

)ارخبيل الغوالك( التي روى شهاداتها الروائي واملفكــر الرويس الشهري 

) الكسندر سولجنتسني(..

يعتقدون  التي  الطرق  كّل  استعمال  يف  يجتهدون  الجالّدون  كان  فقد 

تعذيب  وهو  اإلسالمينّي،  من  ضحاياهم  لتعذيب  ومتطّورة  حديثة  بأنّها 

والّزجاجة  والكهرباء  املاء  يف  كالغطس  ومتنّوعة  مختلفة  بأنواع  يتّم 

التّعذيب  ..وأثناء  املصلوبة  اآلدميّة  واألجداث  املعّلقة  والّدجاجة  والّسوط 

بهذه األنواع يتلّذذ الجالّدون بسماع األقدام املرتجفة من الربد واملربوطة 

لم  الجالّد  ويصيح  قديم.  قيء  بسبب  لزجة  سوداء  تزال  ما  خشبة  اىل 

ذلك  ربّها وتنّئ مثل  تنادي  تنتحروا..أصوات كثرية كانت  أن  االّ  لكم  يبق 

الحيوان الذي يموت ببطء..ومن بني هذه األصوات صوت فتاة شابّة تلعن 

مغتصبيها بحرقة املقهورة التي اختطفوها اىل املخافر املظلمة ..وصوت 

رجل عجوز يحاول الهروب من جالّديه وهو ينادي ربّه وزوجته وأبناءه 

وجميع أقاربه وذويه ..وجالّدوه ضحكا يقهقهون.

ارتقى  الذي  الوقت  نفس  ويف  ولكن  شّك  دون  ونزهاء  وطنيّون  هناك 

فيه عدد من املتزّلفني واالنتهازينّي واملرتزقة مدارج الّسلم االجتماعي يف 

بأموال  الرّتف  حّد  وتمتّعوا  املؤّسسات،  ومختلف  الحاكم  والحزب  الّدولة 

الّشعب، عاش العديد من العلماء واملفكرين - الذين كان يمكن أن ينتجوا 

لتونس أمثال »اينشتاين« يف التّطور العلمي وأمثال »غرامش« يف الفكر 

يف  اإلضافة  يحّققون  ومبدعني  املرسح  يف  »براشت«  وأمثال  الّسيايس  

التكنولوجي والّرقمي-  الفنون والّسينما واملوسيقى واملعرفة والتّصنيع 

يف  والغربة  والقهر  الّشظف  من  حالة  واملفّكرون  العلماء  هؤالء  عاش 

بلدانهم ،مثل الدكتور منصف بن سالم رحمه الله و املناضل الكبري محمد 

اجلــــاّلدون  كان 
جيتهــــــــــــدون 
استعمــــــــال   يف 
اليت  الطــرق  كّل 
بأّنها  يعتقـــــدون 
ومتطـّورة  حديثة 
لتعذيب ضحاياهم 
اإلسالمّييـــــن  من 
الذين بلغ عددهــم 
30 ألف معتقـــــل  
مّما جعل املنظمات 
قيـــــــــــة  حلقو ا
العفـــو  ومنظمات 
يف  تتحّرك  الدولي 
الداخل واخلــــارج 
وتديـــــن  ..حتتج 
املمارســـــات  هذه 

الّسادية والفاشّية
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العربي الزاير وغريهم من النّساء والّرجال الذين مضوا يف صمت أو مّمن ال 

يزالوا يئنّون بصمت كثري.

املنظمات  جعلت  )املظفرة(  الحملة  حصيلة  كانت  معتقل  ألف   30

..تحتج  والخارج  الداخل  يف  تتحّرك  الدويل  العفو  ومنظمات  الحقوقية 

توالت صناديق  أن  بعد  الّسادية والفاشيّة خاّصة  املمارسات  وتدين هذه 

املوتى تتسّلل تحت جنح الّظالم من الّسجون وقد أسلموا أرواحهم شاهدة 

وشهيدة اىل الّسماء..

وغشيهم  الّشمال  وذات  اليمني  ذات  أجنابهم  معتقل  الف   30 وقّلب 

الّليل والنّهار يتلوه الّليل ويتلوه النّهار يعّدون الّلحظات بالّسنني والّسنني 

بالّلحظات دون أن يدروا أن سنني أعمارهم تتفتّت من بني أيديهم ولكن 

يتغري أفق املكان وفلك الزمان كّلما انفتح فضـاء القـــرآن الفسيـــح ) 

ألف..الم ..ميم ( بالّذكر والحمد والتّسبيح:

اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ﴿2 الفاتحة﴾  •

َماَواِت َواأْلَْرَض ﴿1 األنعام﴾ اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخَلَق السَّ  •

َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ﴿10 يونس﴾  •

َهْل يَْستَُووَن اْلَحْمُد ِللَِّه بَْل أَْكثَُرُهْم اَل يَْعَلُموَن ﴿75 النحل﴾  •

يَن اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ﴿٦٥ غافر﴾ َفاْدُعوُه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ  •

اِجِديَن ﴿98 الحجر﴾ َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َوُكْن ِمَن السَّ  •

َوتََوكَّْل َعىَل اْلَحيِّ الَِّذي اَل يَُموُت َوَسبِّْح ِبَحْمِدِه ﴿58 الفرقان﴾  •

َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِباْلَعِشِّ َواإْلِبَْكاِر ﴿55 غافر﴾  •

ْمِس َوَقبَْل اْلُغُروِب ﴿39 ق﴾ َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َقبَْل ُطلُوِع الشَّ  •

َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِحنَي تَُقوُم ﴿48 الطور﴾  •

َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرُه إِنَُّه َكاَن تَوَّابًا ﴿3 النرص﴾  •

وحينما تبنّي أّن الوعد الّديمقراطي كان وعدا زائفا وأّن اإلقصاء شمل 

واالعالميّة  والنّقابية  والّسياسية  الحزبيّة  واألطياف  الحساسيّات  جميع 

أّن  تبنّي  حينمـــــا 
الوعد الّدميقراطي 
كان وعـــدا زائفا 
وأّن اإلقصاء مشــل 
احلساسّيات  مجيع 
احلزبّية  واألطياف 
والّسياسيــــــــــة 
والّنقابيــــــــــــة 
واالعالمّيــــــــــة 
واحلقوقّيــــــــــة 
مسّمــــــــى  حتت 
تيجّيــــــــة  ا سرت ا
شعارهـــا  جديدة 
بدون  تنمية  »ال 
وال  دميقراطيـــــة 
بدون  دميقراطية 
شعار  ..هو  تنمية« 
خماتل رفعــــه بن 
علي عاليا ليقـــول 
توجـــــد  لن  بأّنه 
دميقراطّية طاملا مل 

توجد تنمية
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بدون  تنمية  »ال  شعارها  جديدة  اسرتاتيجيّة  مسّمى  تحت  والحقوقيّة 

بن  رفعه  مخاتل  شعار  ..هو  تنمية«  بدون  ديمقراطية  وال  ديمقراطية 

عيل عاليا ليقول بأنّه لن توجد ديمقراطيّة طاملا لم توجد تنمية وبما أّن 

التّنمية  غري موجودة فهذا يعني أّن الديمقراطية باتت كائنا خرافيّا ليس 

له وجود .. كالغول والعنقاء والّخل الودود..عىل قول املتنبي .

اإلصالح الهيكيل واتفاقية برشلونة

سنة  الوطني  االقتصاد  ملؤّسسات  الهيكيل  اإلصالح  برامج  انطلقت 

1986م وأفضت اىل برامج للتّأهيل الّشامل ملؤّسسات االقتصاد الوطني يف 

سنوات التّسعني بهدف الفوز بوضعيّة الرّشيك املتميز مع االتحاد االوروبي 

راهن  باملناضلني  تعّج  الّسجون  فيه  كانت  الذي  الوقت  نفس  ويف 

نظام بن عيل عىل اتفاقيّة برشلونة التي تّم توقيعها سنة 1995م والتي 

15 يف االتّحاد األوروبي و12 رشيكا من دول الحوض  جمعت  الّدول الـ 

الجنوبي للبحر األبيض املتوسط. وقد أفرزت اتّفاقية )الرّشاكة األوروبيّة 

الّدول  وشملت  تونس  مع  االتّحاد  بدأها  ثنائيّة  اتفاقيّات  املتوسطيّة( 

املتوسطيّة األخرى.

ويعترب االتحاد األوروبي جنوب ورشق البحر األبيض املتوسط ومنطقة 

الرّشق األوسط والخليج، مناطق ذات أهميّة اسرتاتيجيّة حيويّة بالنّسبة 

له. وقد وصفها املجلس األوروبي واملفوضيّة األوروبيّة بأنّها مناطق تمثّل 

العالقات معها أولويّة قصوى بالنّسبة لالتحاد.

وتحكم هذه العالقة، الرّشاكة األوروبيّة املتوسطيّة التي أقّرها مؤتمر 

برشلونة  مؤتمر  بعد  األوروبي  االتّحاد  رشع  كما   .1995 عام  برشلونة 

تختلف  التي  الخليجي،  التّعاون  مجلس  دول  مع  رشاكة  مفاوضات  يف 

خصوصيّات عالقاتها مع االتّحاد األوروبي عن الّدول املتوسطية.

لكن، وبعد مرور سنوات عىل اتفاقيّة برشلونة )27 و28 نوفمرب 1995(، 

متواضعا،  يظّل  املتوّسط  ضفتي  بني  إنجازات  من  تحقيقه  تّم  ما  فإّن 

وربّما هزيال يف بعض املجاالت وال يسمو إىل ما تضمنته اتفاقيّة الرّشاكة 

من طموح.

مســــــار  ُينجز  مل 
شيئــــــا  برشلونة 
علـــــــى  ُيذكر، 
الّصعيد الّسياســي 
مساعـــــدة  يف  ال 
العربــــي  الّطرفني 
ئيلـــــــي  ا سر إل ا و
من  االقتــراب  على 
دفع  يف  وال  الّسالم، 
الّدول املتوسطّيـــة 
على تعزيــــــــــز 
الّدميوقراطيـــــة 
واحلّريات وحقـوق 
ودولــــــة  اإلنسان 
القانون والّشفافية، 
يف  واردة  قّيم  وهي 
برشلونــــة.  مسار 
مُيكـــــــن  بل  ال 
األوضاع  إن  القول 
قد  الّسياسيـــــــة 

زادت سوءا وترّديا.
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فعىل الّرغم من توقيع االتّحاد األوروبي اتفاقيّات رشاكة مع بلدان عديدة 

مثل تونس واملغرب والجزائر ومرص ولبنان واألرايض الفلسطينيّة...، فإن 

من  قّدم  األوروبي  االتّحاد  أّن  هو  االتفاقيّات  هذه  تركته  الذي  االنطباع 

خاللها مساعدات لهذه البلدان عىل تأهيل اقتصادها ومنشآتها، كي تكون 

قادرة عىل مواجهة املنافسة بعد رفع الحدود والقيود الجمركيّة يف التّواريخ 

املنصوص عليها يف االتّفاقية مع كل بلد.

يُذكر،  شيئا  يُنجز  لم  برشلونة  مسار  فإّن  الّسيايس،  الّصعيد  عىل  أّما 

وال  الّسالم،  االقرتاب من  واإلرسائييل عىل  العربي  الّطرفني  ال يف مساعدة 

وحقوق  والحّريات  الّديموقراطية  تعزيز  عىل  املتوسطيّة  الّدول  دفع  يف 

اإلنسان ودولة القانون والّشفافية، وهي قيّم واردة يف مسار برشلونة. ال 

بل يُمكن القول إن األوضاع الّسياسية قد زادت سوءا وترّديا، ولم تستفد 

مما تضمنته الرّشاكة األوروبيّة املتوسطيّة.

اتفاقية ايزنستات للرشاكة األمريكية املغاربية

للتبادل  اتفاقيات  إبرام  إىل  املتحدة األمريكية منذ فرتة  الواليات  سعت  

التجاري الحّر مع بعض دول املغرب العربي.ومع الحضور األكيد للبعدين 

ازداد  لها  الّسيايس  البعد  أّن  إالّ  االتّفاقيات  هذه  يف  والتّجاري  االقتصادي 

أهميّة مع األيام.ويتّضح البعد السيايس يف اتفاقيات التّبادل التّجاري الحّر 

التي سعت الواليات املتحدة لتوقيعها مع دول املغرب العربي دون أن يعني 

ذلك تجاهل البعد االقتصادي والتجاري يف هذه االتفاقيات .

واتفاقيات التّبادل الحّر بني واشنطن وكّل من الّرباط والجزائر وتونس 

أخذت وقتا طويال يف التّفاوض، ولم تظهر مالمحها األساسيّة إالّ يف وقت 

أّن ما هو مؤّكد أنّها اتفاقيّات تعلن فشل أو عىل األقل تأجيل  متأخر، إالّ 

مرشوع »إيزنستات« الذي نادت به واشنطن نهاية تسعينات القرن املايض 

والّداعي إلقامة منطقة للتّبادل التّجاري الحّر مغاربيّة-أمريكيّة.

ومرشوع »إيزنستات« الذي ُربط بوزير التّجارة األمريكي يف عهد الرئيس 

بيل كلينتن، صاحب املرشوع الذي كان يطمح بدخول أمريكي واسع إىل 

الّسوق املغاربيّة، التي يبلغ حجمها أكثر من ستنّي مليون نسمة متنّوعة 

املوارد، من النّفط والغاز إىل املعادن واملواد الفالحيّة والّصناعات الخفيفة 

سقطت  ما  سرعان 
الّتنميـــة  معادلة 
والّدميقراطيـــــة 
فشــــــــــــل  بعد 
برشلونة  اتفاقيات 
ت  نستــــــــا يز إ و
رغبة  حتقيق  يف 
بن علي يف حتقيق 
مرتفعـة  معّدالت 
للنمو تغّطي فشله 
ليتحـّول  السياسي 
احلقوقـــــي  امللّف 
للمعتقليــــــــــن 
اإلسالمّييــــــــــن 
اىل ملّف سياســـي 
ز  متيـــــــــــــــا با
من  عـــــدد  انربى 
والّنشطاء  األحزاب 
سييــــــــــن  لّسيا ا
واحلقوقييــــــــن 
عنـــــه  الّدفاع  اىل 
بهـــــذا  وتسويقه 

املعنى..
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الواليات  مع  تُـقيم  موّحدة،  مغاربيّة  سوق  إلنشاء  يدعو  والتحويليّة، 

املتحدة منطقة تبادل تجاري حر.

القاّرة  جبهة  عىل  حينه  يف  نشطت  التي  كلينتن،  بيل  الرئيس  وإدارة 

يف  ترى  كانت  فرنسا،  وتحديدا  أوروبيّة،  دول  محّل  لإلحالل  اإلفريقية 

الفرنيس من  النّفوذ  تقليديّا من مناطق  تُعترب  ملنطقة  اقتحاما  املرشوع 

دون مواجهات، كما حصل يف بعض املناطق اإلفريقيّة.

بن عيل  لرغبة  تكن مشّجعة وال محّققة  لم  النهائيّة  الحصائل  ولكن 

لتحقيق معّدالت مرتفعة للنّمو تغّطي عىل فشله الّسيايس والتّنموي.

امللّف الحقوقي يتحّول اىل  ملّف سيايس 

امللّف  ليتحّول  والّديمقراطية  التّنمية  معادلة  سقطت  ما  ورسعان 

انربى عدد من  بامتياز  اىل ملّف سيايس  للمعتقلني اإلسالمينّي  الحقوقي 

األحزاب والنّشطاء الّسياسيني والحقوقيني اىل الّدفاع عنه وتسويقه بهذا 

املعنى..

ويف االثناء بحث عدد من الّسياسيني عىل رأسهم أحمد نجيب الشابي 

ومكتبه الّسيايس املكّون من مية الجريبي وعصام الشابي ورشيد خشانة 

ومنجي اللوز ومولدي الفاهم  اىل البحث عن سبل عقد تحالفات جديدة 

تتجاوز الخطوط الحمراء.. وتحّول التّجمع االشرتاكي التّقدمي اىل حزب 

من  عدد  عىل  انفتاحه  بعد   2001 جوان  مؤتمر  يف  تقّدمي  ديمقراطي 

الحساسيّات الّسياسية والحقوقيّة منها مجموعة من اإلسالمينّي ورفاق 

لهم وأصدقاء عىل رأسهم محمد القوماني وعبد العزيز التميمي وفتحي 

التوزري والحبيب بوعجيلة والجيالني العبديل وهشام بوعتور..ثم التحق 

الحبيب املستريي  اليعقوبي ومحمد  بهم حمزة حمزة وجالل بدر ومراد 

املنصف  رأسهم  عىل  االشرتاكي  اليسار  من  مجوعة  ..وكذلك  وآخرون 

الرّشقي وفتحي الرداوي وحساسيّات  يسارية أخرى مثل بلقاسم حسن 

وعمر املاجري وعمر بودربالة. واستطاع الحزب الجديد أن يوّحد املمارسة 

الّسياسية باتّجاه استهداف الّديكتاتورية واالستبداد وتأجيل التّناقضات 

بني الحساسيّات املكّونة للتّحالف ، مّما هيأ لنشوء حركة 18 اكتوبر التي 

تأّسست يف نفس التّاريخ من سنة 2005م عىل إثر إرضاب الجوع الذي تّم 

احلــــزب  استطاع 
طــــــي  ا ميقر لد ا
اجلديد  التقّدمي 
املمارسة  يوّحد  أن 
الّسياسيــــــــــــة 
استهــــداف  باجّتاه 
ية  ر تو يكتا لّد ا
واالستبــــــــــداد 
وتأجيل الّتناقضات 
احلساسيــــّات  بني 
للّتحالف  املكّونة 
، مّما هيأ لنشـــــوء 
كـــــــــــــة  حر
اليت  اكتوبر   18
نفس  يف  تأّسست 
سنـة  من  الّتاريخ 
علـــــــــى  2005م 
اجلوع  إضراب  إثر 
تنظيمه  مّت  الذي 
انعقــــاد   مبناسبة 
املعلوماتية  القّمة 

بتونس
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تنظيمه بمكتب املحامي اليساري العيّايش الهّمامي بمناسبة انعقاد  القّمة 

املعلوماتية بتونس. واستطاع التّحرك توظيف األضواء اإلعالمية املسّلطة 

الّسياسية  املظلمة  التونسيّة ومن ضمنها  بالقضيّة  للتّعريف  تونس  عىل 

التي تعّرضت لها حركة النّهضة. وشاركت العديد من العنارص النّضالية 

االجتماعية  االحتجاجيّة  الحلقات  مختلف  يف  النهضة  لحركة  والّرمزية 

والّسياسية .وكانت حركة النّهضة ممثلة يف إرضاب الجوع من قبل األستاذ 

املحامي سمري ديلو..

ويف سنة 2006 اندلعت األحداث واملواجهات اإلرهابيّة بسليمان معلنة 

التي  التّدين  منابع  تجفيف  وخّطة  الّشاملة  األمنية  االسرتاتيجيّة  فشل 

انتهجها بن عيل ملقاومة الّظاهرة الّدينية بكّل تلويناتها  بل اّن تلك الخّطة 

انتجت مواجهات مسّلحة يف قلب العاصمة تونس.

الحوض  يف  االحتجاجيّة  االجتماعيّة  الحركة  حلقات  ذلك  إثر  وتوالت 

الحركة  مع  والتحمت  الجمهورية  أنحاء  مختلف  ويف  املنجمي2008 

والّرقاب  وتالة  والقرصين  بوزيد  وسيدي  الّشابة  من  كل  يف  الّسياسيّة 

أنحاء  جميع  وعّمت  ومدنني  وقابس  وجندوبة  قردان  وبن  وصفاقس 

الجمهورية وتّوجت بلحظة 17 ديسمرب 2010 الفارقة  التي كانت الرّشارة 

املبارشة التي أّدت اىل توّسع الحركة االحتجاجية وتعاظم قّوتها بالّشكل 

الذي أسقط نظام بن عيل يف 14 جانفي  2011. 

املعالجة الدستورانيّة 

عىل  بناء  عيل  بن  سقوط  بعد  املتعاقبة  املؤّقتة  الحكومات  وجاءت 

معالجات دستورانية تداول خاللها فقهاء القانون عىل مختلف التأويالت 

بالثّورة  املنتفعني  ترك  وهو   1959 لدستور  و57   56 للفصول  املمكنة 

التّسلل  يف   2 والقصبة   1 القصبة  وأبناء  شباب  من  عليها  والقائمني 

الباجي  اىل  الغنويش  الرّسيع من محمد  الّسلطة  انتقال  ..وحينما باغتهم 

أنّهم  تّمت  االّ   3 القصبة  املبادرة يف  الّسبيس حاولوا اسرتجاع زمام  قايد 

مواجهتهم مواجهة عنيفة داخل مسجد القصبة الذي احتموا به ..وهو ما 

يفرّس طبيعة جميع الخطوات املتعثّرة التي تلت ذلك خالل مسرية املرحلة 

املؤّقتة واملرحلة التأسيسيّة لالنتقال الّديمقراطي.

انتخابات  إثر  على 
23 أكتوبر 2011، 
الّسلطة  مترير  مّت 
سلمــــي  بشكل 
وسلـس  دميقراطي 
ألول مّرة يف تاريخ 
رئيــس  بني  تونس 
احلكومة الباجي 
قايد الّسبســـــــي 
ورئيس اجلمهورية 
من  املبــــــزع  فؤاد 
وحكومة  ناحية 
من  الرتويكــــــا 

ناحية أخرى.
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تّم تمرير الّسلطة بشكل سلمي ديمقراطي وسلس ألول مّرة يف تاريخ 

تونس بني رئيس الحكومة الباجي قايد الّسبيس ورئيس الجمهورية فؤاد 

املبزع من ناحية وحكومة الرتويكا من ناحية أخرى.

الحكومة  تنظيم   2011 اكتوبر   23 انتخابات  يف  املنترصون  وتوىل 

ولكنّهم تلّقوا  الّسهام الصديقة واملعادية منذ يومهم األول من كّل صوب 

الفسفاط  تصدير  وايقاف  االرضابات  من  اآلالف  عرشات  ..من  وحدب 

وقطع الّسكك الحديديّة وادخال البالد يف متاهة اإلرهاب من الّروحية اىل  

قبالط اىل الّشعانبي اىل الكاف اىل جندوبة ..ومحارصة الّسفارة األمريكية 

البعثة  باستهداف  الوطنيّة  الّسيادة  من  والنّيل  ممتلكاتها  عىل  والتّعدي 

الّديبلوماسية عىل الرّتاب الوطني التّونيس ..اىل سلسلة جرائم القتل الغادر 

واالغتياالت التي استهدفت  الّشهداء شكري بلعيد ومحمد الرباهمي وأبناء 

األسالك العسكريّة واألمنيّة الربرة يف مواطن مختلفة للجمهورية. كّل ذلك 

أّدى اىل تفكيك حكومة الرّتويكا وعدم عودتها للحكم يف انتخابات 2014م.

ورغم االنقالب الذي شهدته مرص وتعّطل الثّورة يف ليبيا والفوىض التي 

شهدتها سوريا واليمن االّ أّن حركة النّهضة يف تونس حافظت بمرونتها 

نواب  التّونيس مجلس  الربملان  يف  املمثّل  الكبري  الثاني  الحزب  عىل موقع 

منافسيها  مع  وتوافقات  تفاهمات  تعقد  أن  استطاعت  كما  الّشعب. 

ضمنت االستقرار للبالد ونجاح العملية االنتخابيّة.

العرص الجديد 

نحن، إذن، عىل أبواب عرص جديد، وعلينا كفاعلني سياسينّي تونسينّي، 

أن نكون يف مستوى هذا العرص، وتحدياته، وتحّوالته وقفزاته التّطورية 

أهدافنا،  مستوى  يف  وكذلك  واملواصالت  واالتّصاالت  والتّقنية  املعرفة  يف 

ومطامحنا، يف هذا العرص.

العالم  وأحرار  املسلمون  يخرج  أن  لعرصنا  امللموسة  املهام  بني  ومن 

وشعوبه املضطهدة من األزمة التي تجّمد حركتهم، وتمنعهم من القيام 

بدورهم التّاريخي، وتعّطل قدراتهم عىل االجتهاد يف امتالك املعارف، ويف 

التحّرر  هذا  رشوط  أوىل  أّن  ذلك  تطويرها،  ويف  إنتاجها،  وإعادة  تمثّلها 

مواكبة أحداث العرص ومتغرياته.. 

املهــــــــام  بني  من 
لعصرنا  امللموسة 
خيرج  أن  اجلديد 
وأحـرار  املسلمون 
شعوبـــــــه  العامل 
ة  ملضطهـــــــــــد ا
اليت  األزمــــــة  من 
حركتهم،  جتّمد 
القيام  من  ومتنعهم 
الّتارخيي،  بدورهم 
قدراتهـــم  وتعّطل 
يف  االجتهاد  على 
املعـــارف،  امتالك 
وإعادة  متّثلها  ويف 
إنتاجهــــــــا، ويف 
ذلـــــك  تطويرها، 
أّن أوىل شروط هذا 
مواكبـــة  التحّرر 
العصـــــر  أحداث 

ومتغرياته.
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اعادة قراءة التاريخ 

ويف هذا السياق من التّحليل ، سيكون لزاما عىل االسالمينّي اعادة قراءة 

الوداع  حّجة  مواثيق  منذ  والتّمحيص  الّدراسة  وضع  ووضعه  تاريخهم 

اىل  وفقها،  ومعرفة  وعلما  عدال  الكادحني  واجتهاد  الّراشدين  وحوكمة 

والّدول  والعثمانيّة  واململوكيّة  والعباسيّة  األمويّة  االمرباطوريّات  تشّكل 

وخضوع  االستعمار  زمن  اىل  رعايا،  اىل  الّشعوب  وتحويل  الّسلطانية 

دور  سيتحّدد  القراءة،  هذه  ويف   .. الكولونيالية  املخّططات  اىل  الّشعوب 

الّشعوب املحّررة يف تجاوز الجمود التّاريخي والتّحجر الفكري تساوقا مع 

التّجربة التّاريخية لسرية نبينا محمد صىل الله عليه وسلم ومع التّطورات 

وعرصنا.  ملجتمعنا  الّسيايس  واالقتصاد  الّسيايس  االجتماع  يف  املتسارعة 

ورغم املحاوالت العديدة والجاّدة التي جرى بعض منها يف هذا االتجاه، فإّن 

ما ينتظر االنتليجنسيا والنّخب الوطنيّة التونسيّة من أعمال تخّص إعمال 

عقلنة  يخّص  كبري  قدر  الّديني  وفكرنا  وتراثنا  تاريخنا  يف  النّقد  مبضع 

التّفكري وعقلنة الفعل االجتماعي.  اذ أنّنا  مازلنا مقرّصين يف هذا املجال، 

وما زلنا بحاجة اىل املزيد من القراءة والتّحليل واالستنتاج.. 

إالّ أّن هذا الجهد يف قراءة معنى االنهيارات التّاريخية وما أصاب عقلنا 

التّجارة  طرق  تغرّي  منذ  تخّلف  من  مجتمعنا  وأصاب  وهن  من  الجمعي 

 ، الّسادس عرش  القرن  يف  التّجارية  املريكانتيلية  الثّورة  العامليّة وحصول 

الّصناعية  الثّورة  املال وتفّجر  لرأس  البدائيّة  املراكمة  التي كانت سببا يف 

وشعوبنا.  بلداننا  عىل  فلكيّة  أشواطا  الّصناعي  الرأسمايل  العالم  وتقّدم 

املعريف  التطّور  لتوقف  كنتيجة  وتحصل،  حصلت  كربى  متغرّيات  فثّمة 

واالبداع املوصول بتاريخنا وحضارتنا .. 

 عملية املعرفة 

بأن  معنيّون  وطنينّي  سياسينّي  وكفاعلني  كإسالميني  فنحن  لذلك 

املعرفة  ومتغرّيات.  أحداث  من  بها  يتّصل  وما  املعرفة  عمليّة  يف  ننخرط 

النّقدية ألحداث املايض وتجاربنا التّاريخية، ولفكرنا الّديني التّقليدي. من 

أجل تحقيق النّقلة املعرفيّة يف املناهج واملسارات التّصحيحية ، إضافة إىل 

الجمعي،  تكوين وعينا وعقلنا  بواسطتها  نعيد  التي  التّأسيسية،  املعرفة 

الّتشكل   إعادة  إن 
كـــــــــــة  للحر
اإلسالمّيـــــــــــة 
قعهــــــــــــا  متو و
االجتماعــــي، من 
جتديدهــا،  خالل 
عملّيــــــــــة  هي 
بهذه  مرتبطـــــــة 
واحلركة  املهـــام. 
ممّثلـة  اإلسالمّية 
ومن  الّنهضـــة  يف 
يشاركهـــــــــــا 
الوطنّية   القوى  من 
أساســــــــــي  دور 
يف صياغتها حبيث 
كّل  تستوعـــــب 
القوى صاحبــــــة 
ملصلحـــــــــــــة  ا

يف إجنازها.
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واغناء تراثنا بالجديد من منجزات العرص.

إن إعادة التّشكل  للحركة اإلسالميّة وتموقعها االجتماعي، من خالل 

ليست  اإلسالميّة  والحركة  املهام.  بهذه  مرتبطة  عمليّة  هي  تجديدها، 

بأرسها.  الحيّة  وقواه  املجتمع  بل هي مهام  املهام  بهذه  املعنيّة  وحدها 

للحركة  سيكون  مهام  فهي  الّشعب.  تونس  يف  شعبنا  جماهري  ومهام 

اإلسالمية ممثّلة يف النّهضة ومن يشاركها من القوى الوطنيّة  دور أسايس 

يف صياغتها بحيث تستوعب كّل القوى صاحبة املصلحة يف إنجازها. ولكن 

الحركة اإلسالميّة  تحتاج اىل تجديد يطال كل بناها الفكريّة والّسياسية 

والتّنظيمية، وكّل قواعدها وأطر عملها، وكّل أشكال نضالها، وكّل صيغ 

عالقاته مع ذاتها، ومع النّاس، ومع القوى املنّظمة يف املجتمع، بتيّاراتها 

تفاصيلها.  يف  الخوض  مجال  هذا  ليس  مفصليّة  قضيّة  وهي  املختلفة، 

وأهّم مجاالت التّجديد تخّص:

)1( الديمقراطية والوعي الديمقراطي:

والتّنظيمية،  العاّمة  املجاالت  يف  الّديمقراطي  والوعي  الّديمقراطيّة 

والقطع مع جميع الّسلوكيات املعادية للّديمقراطية، حتّى يكون االنتقال 

وايجابيّا يجرس  انتقاال سلسا  املفتوحة  األنساق  اىل  املغلقة  األنساق  من 

والرّشائح  والفالّحني  والعّمال  والنّساء  الّشباب  املسافات مع شعبنا من 

التعليميّة والفئات والجهات  املفقرة واملهّمشة ومكّونات الّطبقة الوسطى 

والّديمقراطيّة  الوطني.  املال  رأس  يف  االقتصادية  والفعاليّات  الّطامحة 

بالنّسبة  مركزيّة  مسألة  ولكنّها  مريرة،  وتجربة  مضنية  عمليّة  هي 

الوطنيّة.  القوى  النّهضة ومن يشاركها من  للحركة االسالميّة ممثّلة يف 

وتخّص الّديمقراطية التّنظيم من حيث تطويره وفقا لتطّور الّديمقراطية 

به من  يتّصل  وما  الّشبكي  التّنظيم  اىل  الهرمي  التّنظيم  من  االجتماعيّة 

املجموعات  عىل  واالنكفاء  الّطائفي  الهّم  من  مدنيّة..تخرجه  مكونات 

الّدينية اىل إعادة التّشكل االجتماعي والّشعبي وفق األهداف االسرتاتيجيّة 

للوطن والّشعب. 

بناء  استكمال  مواصلة  املجال  هذا  يف  أيضا  الّديمقراطية  تخّص  كما 

الّدولة الحديثة، التي يتّم من خاللها تغيري جميع  أشكال الّدولة القديمة 

حتتاج احلركـــة 
اإلسالمّيــــــة  اىل 
جتديد يطال كل 
الفكرّيـــة  بناها 
سيــــــــة  لّسيا ا و
لّتنظيميـــــــة،  وا
قواعدهــــا  وكّل 
وأطر عملها، وكّل 
نضاهلــا،  أشكال 
صيـــــــــغ  وكّل 
ذاتها،  مع  عالقاته 
ومع  الّنــــاس،  ومع 
يف  املنّظمة  القوى 
اجملتمع، بتّياراتهــا 
وختّص  املختلفــة 
جمــــاالت  أهــــّم 
يــــــــــــد  لّتجد ا
طيــــــة  ا ميقر لد ا
عــــــــــــــي  لو ا و
الدميقراطــــــــي 
بالواقعّية   والتحّلي 

وبالعقالنّية.
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(3)
الّديمقراطية  املدنيّة  الّدولة  اىل  الّرعايا  ودولة  والّسلطانية  االستبدادية 

تداوالً  توّفر  التي  التّمثيلية،  املؤّسسات  مكّوناتها  وأهّم  املواطنني.  ودولة 

ديمقراطياً للّسلطة، حتّى تتوّفر رشوط تحقيق الّديمقراطية وتعميمها يف 

املجتمع. 

)2( الواقعية:

الواقعيّة هنا بمعنى عدم حرق املراحل الّضورية لتطّور املجتمع التّونيس 

وعدم تجاهل الرّشوط الّذاتية واملوضوعيّة  لذلك التّطور، والحرص خالل 

بالواقع،  الّدقيقة  املعرفة  امتالك  مبدإ  عىل  واملخططات  الربامج  صياغة 

لكي توّفر القدرة والتأهيل املناسبني  لتغيري الواقع خدمة للنّاس واملصالح 

الحيويّة للنّاس. كما أوىص نبينا )خلوا بيني وبني الناس(

)3( العقالنية 

واألجهزة  املتغرّيات  ضوء  عىل  والّرسالة  التّاريخ  تقرأ  التي  العقالنية 

املفاهيميّة للعرص، وتعتمد عىل علوم الّظواهر اإلنسانيّة، إذ البّد من جهد 

لكي يتحّول املرشوع الوطني إىل أهداف قابلة للتّحقيق، وحافز معرّب عن 

يريد  أن  الّله  له  قدر  الذي  التّونيس  الّشعب  وتطّلعات  املجتمع  طموحات 

الحياة وقدر له أن يسلك طريق الحّرية والتّحرروالنرّص.

و يقتيض  ذلك من اإلسالميني ونظرائهم ورشكائهم من القوى الوطنيّة  

صياغته  ويعيدوا  الّديني  والفكر  العربي  الوعي  لتجديد  الّسبل  يجدوا  أن 

وقراءته، من أجل تحريره من كل ما ألصق به من  جهل ووحشيّة وإرهاب 

وعداء لالنسانيّة يكاد يغّطي عىل فلسفة املقاومة والتّحرير وعىل الجهاد 

مّما  الّديني  الفكر  الوطني، وكذلك تحرير  التّحرر  األكرب واألصغر لحركة 

لصق به من جفاف روحي، ومن أوهام امرباطوريّة  طوتها قرون الّظالم، 

االفراد  وحياة  املجتمعات  حياة  بالحياة،من  صلة  لها  ليست  حياة  ومن 

املعادية لحركة التّاريخ إىل حياة املجتمعات وحياة األفراد الواعني بحركة 

إيقاعها االجتماعي ويجعلهم يفقهون سنن  التّاريخ وقوانينها وحقيقة 

املتلبّسة  التّوحش  إدارة  مواجهة  من  ويمكنهم  ضمنها.  االندراج  يف  الّله 

التّمدن  بإدارة  املتوّحشة،  الّليربالية  بجشع  أو  الّداعشية  بالّطقوسية 

له يف كل  الذي نكرب  الّله  أجل  بالّشعب وللّشعب ومن  واملدنيّة والحضارة 

اإلسالمييـــن  على 
ئهــــــــــــم  ا نظر و
ئهــــــــم  كا شر و
الوطنّية   القوى  من 
الّسبـــل  جيدوا  أن 
الوعــــي  لتجديد 
العربي والفكــــر 
ويعيــــدوا  الّديين 
صياغته وقراءتــه، 
من أجل حتريـــره 
من كل ما ألصــق 
به من  جهـــــــــل 
وإرهـاب  ووحشّية 
لالنسانّيــة  وعداء 
يكاد يغّطي على 
املقاومـــة  فلسفة 
وعلــــى  والّتحرير 
اجلهاد األكبــــــر 
واألصغر حلركـة 

الّتحرر الوطين.
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صالة، تكبرية  اإلحرام واإلجالل للخلق والخالق التي تصل املتناهي بالحياة 

وبالخلود، ال تكبرية يرفعها جهلة عند كل جريمة ..غري عابئني بمعاني 

التّكبري ودالالت الّرحمة واملحبّة التي تصدر عنه. 

وتجديد الفكر الّديني والوعي اإلسالمي أو تثويره ليس تجديدا شكليّا 

املفاهيم  يمّس  تجديدا  وإنّما  وللّشعارات   للحلم  ماهية  برسم  يتعّلق 

والقيم وسياقاتها االجتماعية، ارتباطا بابستمولوجيا القرآن وما يالئمها 

النبي  سرية  من  واستلهاما  الحديثة  املعرفية  الثّورات  ابستمولوجيا  من 

حركة  قوانني  ومن  املوضوعي  بعدها  يف  وسّلم  عليه  الّله  صىّل  الّرسول 

التّاريخ  وعلم االجتماع الّسيايس والّديني .

)4( االقتصاد الّسيايس واالجتماع الّسيايس للمجتمع الجديد:

وال شّك أّن مؤرشات عديدة تؤّكد أزمة اقتصاديّة هيكلية يف كّل البلدان 

املنتجة  غري  القطاعات  سيطرة  اىل  إضافة  تحديدا،  تونس  ويف  العربيّة 

الّليربالية االقتصادية  املنتجة وهذه األزمة وهذه  القطاعات  عىل حساب 

الهجينة  والهدر املتواصل للثّروة إنّما يكشف عن توّجه اسرتاتيجي إللغاء 

واالسرتاتيجيّة،  الخدميّة  القطاعات  يف  دورها  ذلك  يف  بما  الّدولة،  دور 

وذلك يف مجتمعات ودول تنتمي  للعالم الثّالث تتّسم بالهشاشة البنيويّة 

وبطبيعتها االنتقالية ..وهو ما يتطّلب رشوطا أخرى لالقتصاد الّسيايس 

االنتقايل تحّقق التّنمية والتّطور ال عالقة لها بالتّماثل والقياس مع الّدول 

الصناعية التي تتوّفر بها الرّشوط املاّدية والنّظرية للنظام الراسمايل. وكل 

اإلصالحات االقتصاديّة التي يجري الرّتويج لها تدفع الّدول االنتقاليّة اىل 

دخول  منطقة التّجارة الحّرة فرادى بعيدا عن كتلها االقليميّة وعن توفري  

رشوط تاّهلها الّذاتي واملوضوعي لتنافسيّة التّجارة الحّرة.

الدولة الوطنية 

ذلك أّن الخرباء االقتصادينّي يؤّكدون عىل أّن الّدولة الوطنيّة يف النّظام 

الّليربايل  )أو الّدولة الوطنيّة والقوميّة ( تتطّلب توّفر سوق داخليّة واسعة، 

كمها  نسبة  تجاوزت  اقليميّة  مجموعة  ضمن  االّ  يتحّقق  ال  رشط  وهو 

البرشي الـ 100مليون ساكن وهو ما يعني أّن توّفر الرّشوط املوضوعيّة 

للنّهوض االقتصادي واالجتماعي لتونس يتطّلب املسارعة بتوحيد الّدول 

الفكـــر  جتديد 
والوعــــــي  الّديين 
اإلسالمي أو تثويره 
جتديـــــــدا  ليس 
يتعّلــــق  شكلّيا 
ماهيــــــــة  برسم 
وللّشعـارات   للحلم 
وإّنا جتديـــــــدا 
املفاهيـــــــم  ميّس 
وسياقاتهـــا  والقيم 
االجتماعيـــــــة، 
ارتباطـــــــــــــــا 
بابستمولوجيـــــا 
يالئمها  وما  القرآن 
ابستمولوجيا  من 
الّثورات املعرفيــــة 
احلديثة واستلهاما 
مـــــــن سرية النيب 
اهلّل  صّلى  الّرسول 
يف  وسّلـــــم  عليه 
املوضوعي  بعدها 
قوانني  ومــــــــــن 
الّتاريــخ   حركة 
وعلم االجتمـــــاع 

الّسياسي والّديين.
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والتّبادل  والبرشيّة  الطبيعيّة  لثرواتها  األمثل  التّوظيف  أجل  من  املغاربية 

للحوار  كمقدمة  للمتوسط  الشماليّة  الضّفة  دول  مع  الحّر  االقتصادي 

الّسيايس والثّقايف الحر الذي يحّقق الّسلم واألمن والتّعاون لشعوب املنطقة 

ضمن مرشوع مارشال جديد للمنطقة يضع حّدا لقوارب املوت ومجاميع 

الّدواعش.

الوطنيّة  القوى  من  ورشكائها  اإلسالمية  الحركة  أهميّة  تربز  وهنا 

البنويّة  الرّشوط  ضمان  يف  مستقبليّة،  حركة  من  تمثّله  بما  التونسيّة، 

بني  والتّعاون  األمن  جسور  ومّد  املغاربي  االقليمي  للتّشّكل  والثّقافية 

ضّفتي املتوّسط الّشمالية والجنوبيّة.  

القضايا الكربى للحركة

ومن بني القضايا الكربى للحركة يف ذكراها الّرابعة والثالثني :

شؤون  ينّظم  للحركة  طائفي  مفهوم  عىل  االنغالق  من  الحذر    )1(

املطلوب هو  أّن  املتديّنني، يف حني  داخل  الّسياسة  الّدعوة وسوسيولوجيا 

إعادة تنظيم املجتمع التّونيس وفقا لألهداف االسرتاتيجية الكربى للوطن 

والشعب..

)2( العمل عىل تفكيك ما لصق بالنّخب وقسم من املجتمع من عقدة 

لبناء  رئييس  رشط  أنّه  والحال  ورجعيّة  تأّخر  عامل  باعتباره  الّدين  إزاء 

الّسياق الوجودي للفرد ولتحقيق االبداع ولتحرير الفرد واملجتمع بناء عىل 

الّزاوية الّسوسيولوجية  والتّحررية  التي ننظر منها للّدين ) اْكتُْب َلنَا يِف 

نْيَا َحَسنًَة َويِف اآلِخَرِة إِنَّا ُهْدنَـا إَِليَْك َقاَل َعذَاِبي أُِصيُب ِبِه َمْن أََشاء  َهـِذِه الدُّ

ٍء َفَسأَْكتُبَُها ِللَِّذيَن يَتَُّقوَن َويُْؤتُوَن الزََّكـاَة َوالَِّذيَن  َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ يَشْ

يَّ الَِّذي يَِجُدونَُه  ُهم ِبآيَاِتنَا يُْؤِمنُوَن )156( الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ األُمِّ

َمْكتُوباً ِعنَدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإِلنِْجيِل يَأُْمُرُهم ِباْلَمْعُروِف َويَنَْهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر 

ُهْم َواألَْغالََل  َويُِحلُّ َلُهُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرُِّم َعَليِْهُم اْلَخبَآِئَث َويََضُع َعنُْهْم إرِْصَ

وُه َواتَّبَُعواْ النُّوَر الَِّذَي أُنِزَل  الَِّتي َكانَْت َعَليِْهْم َفالَِّذيَن آَمنُواْ ِبِه َوَعزَُّروُه َونرََصُ

َمَعُه أُْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن( )157/ األعراف( وليس من الّزاوية التي تنزع 

منزعا اكراهيّا وفارضا لسلطة النّص.

القضايا  بني  إمن 
على  اليت  الكربى 
حركة النهضـــة 
أن تشتغل عليهـــا 
االنغالق  من  احلذر 
على مفهوم طائفي 
ينّظـــم  للحركة 
الّدعـــــــوة  شؤون 
وسوسيولوجيـــــا 
الّسياســـــة داخل 
املتدّينيـــــــن، يف 
املطلـــوب  أّن  حني 
تنظيم  إعادة  هو 
الّتونســي  اجملتمع 
وفقا لألهـــــــداف 
االسرتاتيجيـــــــة 
الكربى للوطــــن 
والشعب.  والعمــل 
ما  تفكيك  على 
لصق بالّنخب وقسم 
من  اجملتمـــع  من 
الّدين  إزاء  عقدة 
باعتباره عامــــــل 

تأّخر ورجعّية 

,,

,,
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)3( إعادة تنظيم عالقتنا بتاريخنا وتراثنا. 

)4( االندماج يف الكونيّة. 

)5( إدخال تعديالت أو إصالحات اسرتاتيجيّة عىل الحركة. 

دغمائيّا  أو  كليانيّا  طرحا  ليس  الوطنـي  للمرشوع  رؤية  تحديد    )6(

ناجزا وإنّما هو مرشوع يف طور البنــاء تساهم مكونات الحركة واملجتمع 

التونيس يف بنائه وفقا ملتطّلبات البالد وللمتغرّيات الحاصلة محّليا ودوليّا.

املجمع  الوطني  املفهوم  من  ينطلق  ألنّه  وطني  مرشوع  هو    )7(

للتّونسيني والضامن لوحدتهم الّسيادية والرّتابية والخادم ملصالح الّشعب.

الوجودي لألفراد  الّسياق  يبني  )8( وهو مرشوع وطنّي إسالمي ألنه 

بعيدا عن العبثيّة واالغرتاب .ويثمن املشرتك االجتماعي القيمي والثّقايف 

مدني  أفق  يف  التّطوير  يف  السرتاتيجيّة  منطلقا  منه  ويجعل  والتّاريخي 

مشرتكا  اإلسالم  من   يجعل  برنامج  بني  واضح  والفرق  ديمقراطي. 

املشرتك يف سياقات معرفيّة ومنظومات  ذلك  يفعل  برنامج  جامدا وبني 

سلوكيّة وبرامج ابداعية تناى باملشرتك عن منزلقات املاضويّة والتّوحش 

واإلرهاب. 

فإّن  لإلصالح،  الّديني  املشرتك  اسرتاتيجيات  االعتبار  بعني  أخذنا  واذا 

اإلصالح  يف  لالستطاعة  واملوضوعيّة  الّذاتية  الرّشوط  توفري  يقتيض  ذلك 

)َقاَل يََقْوِم أََرأَيْتُْم إِن ُكنُت َعىَلَ بَيّنٍَة ّمن ّربّي َوَرَزَقِني ِمنُْه ِرْزقاً َحَسناً َوَمآ 

أُِريُد أَْن أَُخاِلَفُكْم إىَِلَ َمآ أَنَْهاُكْم َعنُْه إِْن أُِريُد إاِلّ اإلِْصالََح َما اْستََطْعُت َوَما 

تَْوِفيِقَي إاِلّ ِبالّلِه َعَليِْه تََوّكْلُت َوإَِليِْه أُِنيُب (سورة هود االية 88

ومجال اشتغال الحركة هو الّدولة الوطنيّة باعبارها إحدى  الجماعات 

الجغراسيايس  البعد  من  تستفيد  أن  حّقها  ومن  لألّمة  املشّكلة  الوطنية 

مثلما  علميّة.  أو  ثقافيّة  أو  انتاجيّة  تكتاّلت  يف  سواء  التّاريخي  لإلسالم 

تستفيد من تكتاّلت اقليميّة متوسطيّة أو افريقيّة.

وال مناص للحركة  يف ظّل التّحوالت الجديدة من خوض تجربة فريدة 

واسرتاتيجيات  والثّقافية  العلميّة  والثّورة  املعرفيّة  النّقلة  يف  شعبها  مع 

التّسويق االعالمي املكتوب والّسمعي البرصي. 

اشتغال  جمال  إّن 
هو  احلركـــــــة 
الوطنّيــــة  الّدولة 
إحــــدى   باعبارها 
اجلماعـــــــــــات 
املشّكلة  الوطنية 
ّمـــــــــــــــــة  لأل
هلـــــــا   مناص  وال 
الّتحوالت  ظّل  يف 
يــــــــــــدة  اجلد
خـــــــــــوض  من 
مع  فريدة  جتربة 
الّنقلة  يف  شعبها 
والّثـــورة  املعرفّية 
والّثقافية  العلمّية 
واسرتاتيجيــــــات 
الّتسويـــــــــــــق 
مــــــــــــي  االعال
ب  ملكتــــــــــــو ا
والّسمعي البصري.

,,

,,
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حركة النهضة التونسية ورهانات الثورة

بقلم : حسن الطرابليس
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وهي تستعّد ملؤتمرها العارش والذي تراهن أن يكون نقلة نوعيّة يف فعلها 

الّرابعة  الّذكرى  النّهضة  حركة  تحيي  تونس،  يف  واملؤّسساتي  الّسيايس 

والثالثني لتأسيسها بعد أن مّرت بمراحل كربى، فهي تطّورت من حركة 

إىل حركة سياسيّة مجاهدة ثم مطاردة ومرّشدة طيلة  دعويّة مسجديّة 

 14 يوم  تونس  يف  والكرامة  الحّرية  ثورة  بعد  لتصل  عيل  بن  حكم  عقود 

جانفي/ يناير 2014 إىل لعب دور مهّم يف الحياة الّسياسيّة منحها قيادة 

البالد باإلشرتاك مع حزبي املؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل 

ثّم   2011 نوفمرب   23 يف  ديمقراطيّة  انتخابات  أول  بعد  والحّريات  العمل 

لتتنازل عن الحكم، وتسّجل تراجعا يف انتخابات 2014 فتكون لها مشاركة 

محدودة يف حكومة التّوافق الوطني الحاليّة التي يقودها »الحبيب الصيد«. 

والحركة  بنا  الجسام، حرّي  باألحداث  واملليئة  الّطويلة  الّرحلة  يف هذه 

عقده  املزمع  العارش  مؤتمرها  بعد  لها  جديد  عمر  تأسيس  عىل  ترشف 

املدنيّة  الحياة  يف  الحركة  دور  نفهم  أن   ،2015 الّسنة  هذه  صائفة  يف 

واملؤّسساتية التّونسية بعد ثورة الحّرية والكرامة وماذا يمكن للحركة أن 

تساهم به يف قادم األيّام يف هذا اإلطار. بعد أن تتبّعنا يف بحث سابق نرشناه 

الّدور املؤّسساتي لحركة النهضة)1(وهي يف فرتة االبتالء وإىل   2009 سنة 

حدود سنة 2009.

121

حركــة  تطّورت 
من  النهضــــــــــة 
دعوّيـــة  حركة 
إىل  مسجدّيـــــة 
سياسّية  حركة 
جماهــــــــــدة ثم 
ومشـــّردة  مطاردة 
عقـــــود  طيلــــة 
علــــي  بن  حكم 
لتصل بعد ثــــورة 
احلّرية والكرامة 
إىل  تونـــــــس  يف 
يف  مهّم  دور  لعب 
الّسياسّيــة  احلياة 
البالد  قيادة  منحها 
انتخابات  أول  بعد 
دميقراطّيـــــــــة 
فـــــــي 23 نوفمرب 
لتتنازل  ثّم   2011
عن احلكـــــــــم  
وتسّجل تراجعــــا 
يف انتخابـــــــــات 
فتكـــــون   2014
هلا مشاركـــــــة 
يف  حمـــــــــدودة 
الّتوافق  حكومة 

الوطين احلالّية.

,,

,,

شبكة   ،2010/06/06 التونسية«،  النهضة  لحركة  املؤسساتي  الحصاد   « مقالنا    انظر   ]1[

http://www.turess.com/alhiwar/7174 :الحوار نت، عىل الرابط التايل
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والبحث يف نظريّات املؤّسسات )2( مهّم ألنّها تسهم بدور حاسم يف عمليّة 

التّحول الّديمقراطي، فاملؤّسسات هي التي تأّطر وتقود املجتمع والّشباب 

الوطني  الهّم  يف  واالنخراط  الفعل  وتمنحهم فرصة  الخصوص  عىل وجه 

النّقص  تكمل  املؤّسسات  أّن  كما  العاّمة،  الّشؤون  يف  املشرتك  والتّفكري 

األنثربولوجي للفرد/اإلنسان إذ تساعده عىل تحقيق ما يعجز عن تحقيقه 

التّقليدي من قرابة  االنتماء  به أشكال  انتماء يثري  بمفرده، كما تمنحه 

دمويّة أو انتماء إثني أو قبيل إضافة إىل أّن للمؤّسسات القدرة عىل الّضغط 

عام  رأي  صياغة  يف  واإلسهام  الّدولة  تغّول  دون  والحيلولة  الّسلطة  عىل 

يمثّل التّوجه العام للمجتمع.

املشهد املؤّسساتي التّونيس قبل الثّورة:

الخّط  يف  تتّفقان  بتجربتني  االستقالل  منذ  التّونسيّة  التّجربة  مّرت 

املرحلتني  هتني  تميّزت  العام  الخّط  ففي  التّفاصيل.  يف  وتختلفان  العام 

خيوط  كّل  عنده  تتجّمع  التي  الواحد  والّشخص  الواحد  الحزب  بسيطرة 

الّلعبة الّسياسية واملدنيّة التّونسية. وأّما اإلختالف الحاصل بني التّجربتني، 

فيتمثّل يف  أّن املشهد املؤّسساتي التّونيس يف عهد بورقيبة تميّز بارتكازه 

عىل رشعيّة سعى بورقيبة للتّعريف بها وتّضخيمها تمثّلت يف أيديولوجيّة 

»املجاهد األكرب وصانع االستقالل ومحّرر املرأة وباني تونس الحديثة«. ويف 

سبيل ترسيخ هذه األيديولوجيا فإّن بورقيبة لم يتوان عن كتابة التّاريخ 

التّونيس الحديث عىل مقاسه وبالتّايل غمط حّق غريه وانتفت ضمن هذه 

ساهمت  التي  األخرى  والّشخصيّات  املؤّسسات  جهود  التّاريخية  القراءة 

يف جهاد التّحرير وبناء تونس. وهذا سمح له سنة 1959 بأن يعد دستورا 

عىل مقاسه هّمش فيه دور املؤّسسات وسيطر فيه الحزب الواحد والقائد 

القرن  سبعينيّات  نهاية  يف  تصل  املؤّسساتية  الحياة  جعل  مما  الواحد. 

املايض إىل حالة من االنسداد خاّصة بعد فشل التّجارب التّنموية املتّبعة. 

املشهـــــــــد  متّيز 
املؤّسساتـــــــــــي 
عهد  يف  الّتونسي 
بورقيبة بارتكازه 
على شرعّية سعى 
للّتعريف  بورقيبة 
بها وّتضخيــمهــــا 
متّثلــــــــــــــــت 

يف أيديولوجّيـــة 
»اجملاهـــد األكرب 
االستقــالل  وصانع 
وباني  املرأة  وحمّرر 
تونس احلديثــة«. 
ترسيخ  سبيل  ويف 
هذه األيديولوجيا

مل يتــــــــــــــوان 
عــــــــن  بورقيبة 
الّتاريــــخ  كتابة 
احلديث  الّتونسي 
مقاســــــــه  على 
هذه  ضمن  فانتفت 
الّتارخييــة  القراءة 
مؤّسســــات  جهود 
أخـرى  وّشخصّيات 
جهــاد  يف  ساهمت 
وبنــــــاء  الّتحرير 

تونس.

,,

,,

]2[    نستعمل يف هذا املقال مصطلح املؤسسات باملعنى الواسع له، فالحزب والجمعية، واملسجد، 

والكنيسة، والصحافة، والقضاء تبعا لهذا التعريف تعترب مؤسسات
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أحداث وهرم بورقيبة وشّدة  تبعها من  1978 وما  انتفاضة سنة  ولكن 

التّنافس بني وزرائه واملقّربني منه عىل خالفته ساهم يف وجود هامش من 

الحّرية تحّركت فيها مؤّسسات املجتمع التّونيس. 

بعد اإلطاحة ببورقيبة يف 7 نوفمرب 1987 وتويّل بن عيل مقاليد الحكم 

يف تونس انتكس الوضع املؤّسساتي انتكاسة هائلة وصل بها إىل حالة من 

شبه الفناء واملوات. فلقد رّكز بن عيل يف الفرتة األوىل من حكمه عىل تدمري 

بحركة  فبدأ  واألساسيّة،  الكربى  والّسيايس  املدني  املجتمع  مؤّسسات 

التّونسية  بالّرابطة  وثنى   1989 انتخابات  تزوير  بعد  مبارشة  النّهضة 

للّدفاع عن حقوق اإلنسان سنة 1994 ليسيطر بعدها عىل اتّحاد الّشغل 

الرّتغيب والرّتهيب. وازداد األمر  عرب تدجينه واخرتاق قيادته عن طريق 

سوءا يف العرشيّة األخرية من حكم الجنرال الّطاغية خاّصة بعد أن تمّكن 

أصهاره من تثبيت قدمهم يف القرص بشكل نهائي، إذ شهدت تونس والدة 

مؤّسسة هجينة بدأت تفرض حضورها بل وسيطرتها عىل أغلب مفاصل 

الّدولة وتمثّلت هذه املؤّسسة يف عائلة أصهار الّرئيس من »الّطرابلسية« 

اإلقتصادي  املجال  يف  أكرب  مساحات  وتفتك  »املؤّسسة«  هذه  لتتغّول  ثم 

هّدد  مّما  اإلعالميّة  واملؤّسسة  األمني  الجهاز  لصالحها  موّظفة  واملايل 

يف  توكو«  بيري  و»جان  بو«  »نيكوال  جعل  ما  وهذا  نفسها.  الّدولة  كيان 

كتابهما »صديقنا الجنرال زين العابدين بن عيل« يعقدا مقارنة بني الّدور 

الذي لعبته عائلة ليىل بالّدور الذي لعبته عائالت مشابهة لها يف سياقات 

تاريخيّة وجغرافيّة أخرى.

الّدولة  أمام سيناريو خطري هّدد كيان  الثّورة  إذا كانت تونس عشيّة 

أنواع  كّل  مع  املتحالفة  الحاكمة  العائلة  محّله  ليحّل  بالّذوبان  نفسها 

الفساد يف أبشع صورها ولتقيض بالتّايل عىل كل نفس تحّرري يف تونس. 

ولكّن ثورة الحّرية والكرامة فاجئتهم فكانت كافية لوأد هذا الّسيناريو 

املرعب ولتنفخ يف املشهد املؤّسساتي التّونيس حياة جديدة. 

يف هذين العهدين، كان لحركة لنّهضة دور حاسم يف املشهد املؤّسساتي 

التّونيس، فلنئ كان الرّتكيز يف عهد بورقيبة عىل مستويني اثنني: اتّجهت 

فيه الحركة بداية الّسبعينيات إىل إحياء املؤّسسات الّدينية والحضاريّة مثل 

»مؤّسسة املسجد« وجمعيّات »دور القرآن الكريم«  و»مؤّسسة الزكاة« 

علـــــي  بن  رّكز 
األولـــى  الفرتة  يف 
حكمــــــــه  من 
تدمري  علـــــــــى 
اجملتمـع  مؤّسسات 
املدني والّسياســـي 
ى  لكــبــــــــــر ا
فبدأ  واألساسّيـــة، 
حبركة الّنهضــة 
تزوير  بعد  مباشرة 
 1989 انتخابــــات 
بالّرابطـــــة  وثنى 
نسيــــــــــــة  لّتو ا
حقوق  عن  للّدفاع 
اإلنسان سنة 1994 
ليسيطر بعدهـــــا 
الّشغل  احّتاد  على 
عرب تدجينــــــــه 
قيادتــــه  واخرتاق 
طريـــــــــــق  عن 
الرّتغيب والرّتهيب.

,,

,,
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إلخ، فإنّه تطّور يف الثّمانينات إىل حوار داخيّل من أجل استكشاف وتحديد 

هويّة الحركة ومرشوعها، فكان اإلعالن الّرسمي للحركة يف 6جوان 1981 

واإلنفتاح عىل البناء املؤّسساتي التّونيس كحركة الّديمقراطيني اإلشرتاكيني 

واإلتّحاد العام التّونيس للّشغل إلخ، وكذلك دعم تشكيل مؤّسسات مهّمة 

أبرزها يف املجال الّطالبي »اإلتحاد العام التّونيس للطلبة« سنة 1986 ولكن 

يف هذه الفرتة ضعف دور بورقيبة واشتّد الرّصاع عىل خالفته لتجد الحركة 

يف  املهيمنة  الّدولة  مع  لها  حقيقيّة  مواجهة  أّول  يف   1987 سنة  نفسها 

أخطر  إىل  الحركة  لتتعّرض  عيل  بن  بانقالب  الفرتة  هذه  وانتهت  تونس. 

املراحل يف تاريخها )3( ولتأتي الثّورة فتفتح أبوابا جديدة.

الثورة والرتخيص القانوني للنهضة

التّونيس الذي كان يف  الثّورة الحياة إىل الجسم املؤّسساتي   أعاد نجاح 

حالة موت رسيري فعادت إىل النّشاط أحزاب ومنّظمات ظّن الكثري أنّها 

انقرضت، كما نشأت أحزاب وجمعيّات جديدة وصلت يف الّسنتني األولتني 

100 حزب وآالف الجمعيّات يف بلد عدد  بعد الثّورة حّد التّخمة )أكثر من 

سّكانه 10 ماليني نسمة( ولكن من أبرز املؤّسسات التي استعادت نشاطها 

املخلوع  زمن  يف  كانت  التي  واملنّظمات  األحزاب  وبعض  النّهضة  حركة 

ممنوعة أو محارصة.

الّطاغية بدأت الحركة تلمم شتاتها وتضمد جراحاتها  بمجرد سقوط 

واستطاعت يف زمن قيايس أن تمتلك قلوب الكثريين وتقتحم مساحات ما 

كان لها أن تصلها يف العهد البائد وترّسخ هذا الحضور خاّصة بعد عودة 

زعيمها الّروحي الّشيخ راشد الغنويش، من منفاه يف لندن والذي قىض فيه 

سقــــــوط  مبجرد 
غيـــــــــــــة  لّطا ا
احلركــــة  بدأت 
تلمم شتاتهـــــــــا 
جراحاتها  وتضمد 
واستطاعت يف زمن 
متتلــك  أن  قياسي 
الكثرييــن  قلوب 
مساحات  وتقتحم 
ما كان هلــــــــــا 
أن تصلها يف العهد 
هذا  وترّسخ  البائد 
خاّصــــة  احلضور 
زعيمها  عودة  بعد 
الّشيـــــخ  الّروحي 
راشد الغنوشـــــي، 
لندن  يف  منفاه  من 
فيه  قضى  والذي 
وتبشريه  سنة،   22
خبطاب  التونسيني 
معتدل متناسق مع 

روح الثورة.

,,

,,

]3[  للمزيد من التفاصيل حول مرحلة التأسيس وما تبعها يمكن العودة إىل دراسة نرشتها عىل 

صفحات الفجرنيوز يف 21 ماي 2009 تحت عنوان » التجربة التونسية: زرع الخوف ومحاربة 

األمل« يف إطار سلسة من البحوث تحت عنوان »سقوط اإلسالموية« ، عىل الرابط التايل:

http://turess.com/alfajrnews/15353
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الثّورة  روح  مع  متناسق  معتدل  بخطاب  التّونسيني  وتبشريه  سنة،   22

أكسبه  مّما  اآلخر  مع  والتّواصل  التّوافق  عىل  ويؤّكد  يفّرق،   وال  يجمع 

قبوال كبريا لدى عاّمة التّونسيني فجعلهم يتحّمسون لالستماع إىل خطاب 

الحركة واالنخراط فيها وهذا ما سّهل لها فتح مكاتب يف كّل واليات البالد.

عىل الصعيد الوطني، سعت الحركة إىل التّواصل مع غريها من مكونات 

الفضاء الّسيايس خاّصة بعد حصولها عىل تأشرية العمل القانوني يف غرة 

الثّورة  أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  يف  لها ممثلون  فكان   2011 أكتوبر 

واإلصالح الّسيايس واالنتقال الديمقراطي.

وأثبتت الحركة قدرة كبرية عىل املرونة والقبول باآلخر وبالتّايل القدرة 

عىل التّوافق عديد املّرات رغم أّن بعض املشاريع املقرتحة من الهيئة العليا 

تعديل طفيف  بعد  به  الجمهوري والذي قبلت  العقد  كانت محرجة مثل 

وقانون املناصفة يف اإلنتخابات وكذلك قبولها بتأجيل اإلنتخابات التي كان 

مقّررا لها أن تتّم يف 24 جويلية/تموز 2011 إىل يوم 16 أكتوبر 2011 ثّم 

بعد انسحاب مجموعة من الّشخصيات الوطنية أبرزهم القايض »املختار 

اليحياوي« وتهديد النّهضة باالنسحاب من هيئة حماية الثّورة تّم التّوافق 

عىل موعد 23 أكتوبر 2011 كتاريخ نهائي إلجراء اإلنتخابات.

حرصت الحركة عىل أن تقّدم خطابا يحفظ الهويّة ويعيش املعارصة 

اتّجهت نحو خيار  الحركة  الرتكي مثاال وهكذا فإّن  النّموذج  وتتّخذ من 

»إسالم حداثي« يتّخذ من الّديمقراطية وااللتزام بخيار الّشعب عن طريق 

دولة  بناء  أجل  من  وسيلة  املدني  املجتمع  مع  والحوار  االقرتاع  صندوق 

مدنية معارصة متصالحة مع هويّتها.

الثّورة تميّز بخاصيتني:  الحركة بعد  أّن خطاب  إىل    وتجدر املالحظة 

التّفاؤل والحذر، تفائل بما حصل وأّن املايض لن يعود، وأّما الحذر فكان 

أشهرها  سلبيّة  سيناريوهات  يعيد  استدراج  أو  أخطاء  يف  الوقوع  من 

الجبهة  فازت  عندما  الّزمان  من  عقدين  حوايل  قبل  الجزائر  يف  حدث  ما 

اإلسالميّة لإلنقاذ يف انتخابات سنة 1991. ومن املعلوم أّن عمليات التّغري 

الّديمقراطي الكربى بطيئة ولعّل ما شهدته دول أوروبا الرّشقية يف نهاية 

قويّة  دولة  ضمن  توّحدها  رغم  بالتّحديد  الرشقيّة  وأملانيا  املايض  القرن 

متّيــز خطـــــــاب 
بعد  احلركـــــة 
متّيــــــــــز  الّثورة 
 : صيتني خبـــــــــا
واحلــــذر،  الّتفاؤل 
حصــل  مبا  تفائل 
لن  املاضــــــي  وأّن 
احلذر  وأّما  يعود، 
الوقوع  من  فكان 
أخطـــــــــــاء  يف 
يعيد  استدراج  أو 
سيناريوهــــــــات 
أشهرهــــــا  سلبّية 
ما حدث يف اجلزائر 
حوالــــــــــي  قبل 
الّزمان  من  عقدين 
عندما فازت اجلبهة 
لإلنقاذ  اإلسالمّية 
انتخابــــــــات  يف 

سنة 1991

,,

,,
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إقتصاديّا ومستقّرة سياسيّا خري شاهد عىل ما نقول، وكان هذا البطئ ال 

يتوافق مع املنسوب الثّوري العايل يف تلك الفرتة. 

الثّورة من  النّهضة حّل هذا اإلشكال مع املحافظة عىل  فكيف حاولت 

ناحية وعىل مؤّسسات الّدولة واملجتمع املدني من ناحية ثانية؟

املؤّسسات  من  هائل  عدد  والدة  شهد  والذي  الجديد  الوضع  هذا  أمام 

الّسياسية واملدنيّة وتميّز بارتفاع املنسوب الثّوري التّونيس، سلكت النّهضة 

اسرتاتيجيّة دقيقة معتمدة عىل مبدأين:

ذلك  أّن  باعتبار  والجمعياتيّة  الّسياسيّة  التّعددية  دعم خيار  األول هو 

»لقد  بقوله  الغنويش  الّشيخ  عنه  عرّب  للثّورة  أسايس  واستحقاق  مطلب 

وعدتكم.. بأنّنا سنحافظ عىل الّدولة وسنحمي الحّرية« )4( .

الثّوري  املنسوب  أّن  بحيث  األصلح  نحو  لألّول  توجيها  يعترب  والثّاني 

اليمني  له متطّرفوا  يريد  إىل عنف دموّي كما  ينفلت ويتحّول  أن ال  يجب 

واليسار، بل حرصت النّهضة أن ال يصل هذا املنسوب الثّوري املرتفع إىل 

تهديد كيان الّدولة ولو عىل حساب مصالحها الخاّصة ولذلك »ملا استيقنت 

أّن البلد بفعل التّحوالت الّدراماتيكية التي عصفت باإلقليم متّجه قدما إىل 

الهالك، وأّن السبيل الوحيد لنجاته ونجاة التّجربة الّديمقراطية الهّشة هو 

تقديم التّضحيات من مثل مغادرة الحكومة جملة، حكومة يف نظام شبه 

برملاني تملك فيها كل الّسلطات تقريبا« كما يقول الّشيخ راشد الغنويش)5(. 

فكان خروجها الّطوعي من الحكم نهاية لالستقطاب وفتحا لباب الحوار 

والتّوافق وصونا ملؤّسسات الّدولة واملجتمع.

الّنهضـــة  سلكت 
الثــــــــــورة  بعد 
اسرتاتيجّية دقيقة 
معتمـــــــدة على 
مبدأين:األول دعـم 
الّتعدديــــة  خيار 
الّسياسّيــــــــــــة 
واجلمعياتّيـــــــة 
ذلك  أّن  باعتبــــار 
مطلب واستحقــاق 
للّثــــــورة  أساسي 
توجيهــــا  والثاني 
األصلح  حنو  لألول 
حبيث ال يصل هذا 
الّثـــــوري  املنسوب 
تهديد  إىل  املرتفع 
الّدولــــــة  كيان 
أويتحّول إىل عنف 
يريد  كما  دموّي 
اليمني  متطّرفوا  له 

واليسار.

,,

,,

]4[ راشد الغنويش: واقعية النهضة من ترسيخ الحرية إىل تعزيز األمن والتنمية، مقال نرش عىل 

صفحة اإلتحاد العاملي لعلماء املسلمني، أفريل 2015

اإلربعاء  الجزيرة.نت،  موقع  متكافئة؟،  غري  رشاكة  النهضة  قبلت  ملاذا  الغنويش،  راشد   ]5[

2015/2/11 املوافق 1436/4/21 هـ
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العدالة االنتقاليّة وتحقيق األمن والّسلم

كضمانات للبناء املؤّسساتي 

العقل  بلجام  ألجمتها  بل  الحكم  لشهوة  النّهضة  »حركة  تخضع  لم 

ومصلحة البالد )6( فكان تنازلها عن الحكم من أجل حفظ مؤّسسة الّدولة 

شاملة  وطنيّة  مصالحة  خيار  نحو  واتّجهت  لتونس،  الّسيايس  والكيان 

فأقدمت  رضر وهرسلة،  إلحاق  يف  لها  تسبّب  املايض ومن  آالم  تجاوزت 

رقابهم  من  يقرتب  وهو  جانبا  الّسيف  تنحية  »عىل  رئيسها  يقول  كما 

الّسيايس«)7( و»أوقفت مسار  العزل  التّجمعيني( فأسقطنا مرشوع  )أي 

هي  تتوىّل  أن  االنتقالية  للعدالة  الفرصة  منح  بالتايل  األحقاد«)8(  توريث 

متابعة األمر وكشف من أساء يف حّق تونس وشعبها بعيدا عن االنتقام 

وأنّها  والحسابات«  للتّسييس  تخضع  أن  يجب  ال  »العدالة  ألّن  الّسيايس 

»كفيلة بمحاسبة من أجرم يف حّق الّشعب«)9( 

بهذا التّمش حّققت الحركة األمن وأّسست للتّوافق مع الخصم الّسيايس 

التّقليدي رغم ثقل ذلك عىل النّفس ألنّه يحتاج إىل شجاعة ال يعدمها رموز 

النّهضة وهذا ما أّكده الّشيخ راشد عندما كتب لقد »أقدمنا  عىل مصافحة 

أيد كنّا نستنكف من مصافحتها من موقع الخصومة الّسياسية، إذ رأينا 

يف ذلك مصلحة البلد.. بل ذهبنا إىل أبعد من ذلك إىل االنتقال بالعالقة من 
موقع الّصدام والتّنايف إىل موقع التّوافق والتّعاون واملشاركة الّسياسية«)10( 

وبهذه الحكمة استطاع اإلستثناء التّونيس أن يجد الكلمة املفتاح لتجربته 

واملتمثلة يف »التّوافق«.

ختضـــــــــــع  مل 
الّنهضة  »حركة 
احلكـــــم  لشهوة 
أجلمتهــــــــــا  بل 
العقــــــــل  بلجام 
البــــالد  ومصلحة 
عن  تنازهلا  فكان 
احلكم مـــن أجل 
مؤّسســـــة  حفظ 
الّدولة والكيـــان 
لتونــس،  الّسياسي 
خيار  حنو  واجّتهت 
مصاحلة وطنّيـــة 
شاملة جتاوزت آالم 
تسّبب  ومن  املاضي 
ضرر  إحلاق  يف  هلا 

وهرسلة.

,,

,,

]6[ نفس املصدر السابق

]7[  نفس املصدر السابق

]8[ راشد الغنويش: واقعية النهضة من ترسيخ الحرية إىل تعزيز األمن والتنمية، مقال نرش عىل 

صفحة اإلتحاد العاملي لعلماء املسلمني، أفريل 2015

]9[ نفس املصدر السابق 

اإلربعاء  الجزيرة.نت،  موقع  متكافئة؟،  غري  رشاكة  النهضة  قبلت  ملاذا  الغنويش،  راشد   ]10[
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ولكن بقي هذا االستثناء التّونيس وبنائه املؤّسساتي مهّددا باإلرهاب، 

لذلك كان عىل النّهضة أن تساهم يف التّصدي له حتّى ال يعصف بالتّجربة 

الهّشة.

الّسلفيني  رضب  أو  بالّسلفيني  النّهضة  رضب  الكثري  محاولة  فرغم 

أّن هذه املحاوالت باءت بالفشل، فاإلرهاب ظاهرة تتجاوز  بالنّهضة، إالّ 

بعدها القطري واإلقليمي لتكون مشكلة دوليّة تكتوي بناره بلدان العالم، 

يف  النّهضة  حركة  وتنطلق  األمثلة.  هذه  من  مثال  إالّ  باردو  حادثة  وما 

الّسيد عيل  بدأتها منذ حكومة  اإلرهاب من اسرتاتيجيّة واضحة  معالجة 

ولتنطلق  باإلرهابيّة،  املتّطرفة  الجمعيات  بعض  صنف  عندما  العريض 

وحدات األمن والجيش يف تفكيك خالياها وتجمعاتها.

ولكن تبقى هذه املعالجة األمنيّة، من وجهة نظر نهضويّة، غري كافية 

وحدها ملعالجة هذه الّظاهرة، لذلك تدعو النّهضة إىل اعتماد اسرتاتيجيّة 

أكرب يرشحها الّشيخ راشد من خالل مبدأين:

وااللتزام  واإلقتصادي،  اإلجتماعي  والّظلم  الحيف  عىل  القضاء  األول: 

بمكافحة تهميش الّشباب.

الثاني: تعليم الّشباب األسس الحقيقيّة لديننا، وتجاوز التّصحر الفكري 

الذي استفحـــل خالل عهد بن علـــي، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق 

املدى يف مكافحة  بلورة اسرتاتيجيّة طويلة  أجل  تعقد من  ندوات وطنيّة 

اإلرهاب )11(. 

ـّـة ترتكز من جانب علـــى توسيع  إّن اسرتاتيجيّة النهضة املؤسساتي

أحقاد  ونسيان  التّوافق  ملفهوم  الفعيل  والتّأسيس  الوطني  الحوار  دائرة 

إىل تحقيق معادلة  آخر تسعى  املستقبل، ومن جانب  إىل  والتّطلع  املايض 

األمن والّسلم اإلجتماعـــي والتّنمية املتوازنــــة لتحسني ظروف معاش 

املواطنني.

تكــــــــــــــز  تر
تيجّيــــــــة  ا سرت ا
النهضـــــــــــــــة 
ـــــــــة  املؤسساتيـّ
علـــى  جانــب  من 
دائــــــــرة  توسيع 
الوطين  احلـــــــوار 
والّتأسيس الفعلــي 
الّتوافـــــــق  ملفهوم 
ونسيان أحقــــــاد 
والّتطلـــــع  املاضي 
ومن  املستقبل،  إىل 
تسعى  آخر  جانب 
إىل حتقيق معادلة 
والّسلــــــــم  األمن 
اإلجتماعـــــــــي 
والّتنميـــــــــــــة 
املتوازنــــــــــــــة 
ظــــروف  لتحسني 

معاش املواطنني.

,,

,,

من  السنني  وآالف  الفتية  ديمقراطيتنا  استهدفت  اإلرهابية  باردو  الغويش، عملية  راشد    ]11[

ثقافتنا، اإلخبارية التونسية، نقال عن الحوار نت، 2015/04/30
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فحركة النّهضة ورغم التّعثر والرّتدد الذي اعرتى مسريتها بعد الثّورة، 

استطاعت أن تتفاعل مع الواقع الجديد للبالد ووّفقت يف اإلسهام بشكل 

فّعال يف تجاوز املرحلة االنتقاليّة بسالم، ودفعت لذلك ثمنا باهضا وصل 

حّد التّنازل عن الحكم من أجل بناء املسار الّديمقراطي الذي يعترب أهّم 

املؤّسساتي  البناء  عىل  الحفاظ  يف  ونجحت   ، الثّورة  رهانات  من  رهان 

للّدولة التونسيّة وملؤّسساتها العريقة.

ـّـــة التّحـــول الّديمقراطــي  إن رهان الحركــة عىل نجــاح عملي

للبالد  أسلم  هي  االنتقاليّة  العدالة  أن  يف  وثقتها  بطئه،  رغم  التّعددي، 

من »العدالة اإلنتقاميّة« التي يقودها املنترص عادة، جنّب البالد والعباد 

للتّوافق  الكربى  املبادئ  وأّسس  واإلرهاب  العنف  مستنقع  يف  الّسقوط 

الّسيايس واملدني.

والرّتدد  الّتعثر  رغم 
اعتـــــــــرى  الذي 
بعـــــــد  مسريتها 
استطاعت  الّثورة، 
الّنهضة أن تتفاعل 
اجلديد  الواقع  مع 
يف  ووّفقت  للبالد 
بشكل  اإلسهـــام 
جتاوز  فــــي  فّعال 
االنتقالّية  املرحلة 
بسالم، ودفعــــــت 
لذلك مثـــنا باهضا 
الّتنازل  حّد  وصل 
احلكــــــــم  عن 
املسار  بناء  أجل  من 
الّدميقراطــــــــي 
الذي يعترب أهـــــّم 
رهان من رهانــــات 
الّثورة، وجنحت يف 
البناء  على  احلفاظ 
للّدولة  املؤّسساتي 

التونسّية.

,,
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حركة النهضة: من التاريخ إىل املستقبل

بقلم : محمد الصالح الضاوي
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عندما طلب مني املهندس فيصل العش، مدير مجلة اإلصالح اإللكرتونية، 

املساهمة يف تأليف، يتحدث عن »تجربة اإلسالميني يف تونس من خالل حركة 

النهضة، وما أضافوه يف الحقل السيايس والثقايف والفكري واالجتماعي« 

وذلك بمناسبـــة » الذكرى 34 لالعـــــالن عن حركة االتجاه االسالمـي 

الفكرة،  لصاحب  القيمي  االيجابي  النَّفس  استوقفني  )النهضة()1(« 

خصوصا وأنه مختلف ومنافس للحركة، وله ]كما لنا[ مآخذ عديدة عىل 

أدائها ونتائجها. وما أدهشني فعال، ذلك الصوت الرصني الهادئ واملتخلق 

ملدير املجلة، الذي عرب عن نيته يف إبراز الدور االيجابي للحركة والتأكيد عىل 

املعطى اإلضايف االبداعي لتجربتها، يف وقت، خرست ألسنة الخري، وتعالت 

ألسنة السوء بكل ما لها من خلفية مكر وخداع ونفاق وتوحش وعداوة. 

لقد عرب مدير »اإلصالح«، ومن ورائه كل املساهمني يف الفكرة/املرشوع، 

عن تأّصل خطهم الفكري ونيّاتهم االصالحية، بعيدا عن تشنجات اللحظة 

اآلنية، وعن الضغوط الدافعة إىل الخلف، ضمن سريورة الفعل ورد الفعل 

التاريخية )2(.
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]1[ يرجع تأسيس الحركة إىل أواخر الستينات، حيث كانت تسمى: الجماعة اإلسالمية، وعقدت 

أول اجتماع تنظيمي لها يف أفريل 1972، وظلت تنشط يف املساجد بصفة غري رسمية وغري معلنة، 

إىل حدود 6 جوان 1981 حني أعلنت تقدمها بطلب تأشرية تحت عنوان: االتجاه االسالمي. وتم 

والنظام  الحركة  بني  العالقة  وتواصلت  السجن.  يف  بهم  والزج  القيادات  واعتقال  الطلب  رفض 

متوترة يف حني، وصدامية يف أحيان أخرى، حتى جاءت الثورة واعرتف بالحركة: حركة النهضة 

يوم 1 مارس 2011.  

]2[  الوفاء لشعار املجلة: إن أريد االصالح ما استطعت...وهو شعار النهضة أيضا..

املرحلة يف حاجة 
رصني  صـــوت  إىل 
عن  بعيــــد  هادئ 
اللحظة  تشنجات 
وعن  اآلنيـــــــــة، 
الدافعة  الضغوط 
إىل اخللــــــــــف، 
سريورة  ضمــــــن 
الفعـــل ورد الفعل 
قصد  خييــة ر لتا ا
إبراز الدور االجيابي 
كــــــــــة  للحـر
على  والتأكيــــد 
اإلضافــي  املعطـى 
االبداعي لتجربتها، 
يف وقت، خرســـت 
اخلري،  ألسنـــــــة 
ألسنــــــة  وتعالت 
هلا  ما  بكل  السوء 
مكر  خلفية  من 
ونفاق  وخــــــداع 

وتوحش وعداوة

,,

,,
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ولعلني لن أوّفق كثريا يف الّسري عىل خطى املهندس: فيصل العش، باعتبار 

بكثري،  يفوق  ما  واآلالم،  والّشكوى  واملؤاخذات  النّقد  من  القلب  يف  وأّن 

واالجتماعي.  والفكري  والثّقايف  الّسيايس  الحقل  يف  املفرتضة  اإلضافات 

وأفكار،  آراء  من  الجعبة  يف  ما  إفراغ  دون  لتمّر،  الفرصة  أترك  لن  وأنّني 

عملت الحركة، إّما عىل عدم اإلنصات إليها، أو عىل تجاهلها. 

عىل أنّنا سوف ننطلق من خلفيّة إيمانيّة، تجيز لنا معاتبة األخ ونصحه، 

دون تخوينه أو تكفريه أو هتك عرضه، أو حتّى التّشكيك يف نواياه. وبهذا 

يمكن التّفريق بني نقدنا، ونقد اآلخرين الذين يرون يف املنافسة واإلختالف: 

»عداوة مقيتة«.

جماعة  ضمن  الثّمانينات،  منتصف  يف  الحركة  هذه  إىل  انتسبنا  لقد 

الحّي، وكنا قريبني من بعض القادة )3(، ورسعان ما ظهر الخالف الفكري 

الخري  نريد  دائما  كنا  ولكنّنا    ،)4( مختلفا  طريقا  ولغرينا،  لنا،  مّهد  الذي 

البائد. ثم جاءت  النّظام  النّضال املشرتك ضّد  لكّل األخوة، خاّصة يف ظّل 

الثّورة، التي فاجأت الحركة، وفرضت عليها أعباء جديدة وأجندا لم تكن 

متوّقعة )5( . وبدأ الرّتدد يف الوصول إىل الّسلطة من منطلق الخوف من املناخ 

انتمائه اىل نفس الجهة، وقيادته  الهاروني، بحكم  الكريم  العزيز عبد  ]3[ لنا ذكريات مع األخ 

التحاد الطلبة.

 ]4[  تميزت الجماعة التي كنت انتمي إليها بتطورها الفكري طيلة عرشية كاملة، حيث ترأسها 

أحد املحاكمني يف قضية التأسيس ]6جوان81[ وانسلخت من االتجاه االسالمي لتتلون بأنماط 

الرسية  االجتماعات  أحد  يف  أنه  االنسالخ،  وسبب  والعقدية.  الفكرية  االتجاهات  من  مختلفة 

بقيادي من الحركة ]الهاروني[ طلب القيادي من الجماعة أن تعتمد سرية ابن هشام كمرجع 

الكتاب  هذا  اختيار  سبب  عن  املحلية  الجماعة  أمري  فسأله  النبوية،  السرية  يف  ووحيد  رسمي 

وفرضه دون سائر الكتب يف االختصاص؟؟ وملا لم يجد إجابة شافية، سوى انطباع ذوقي فردي 

خاص ال يمت إىل البحث بصلة، أعلن انسالخه، وتوجهه إىل محاربة البدع، ثم إىل التشيع والتأثر 

بالثورة االسالمية يف ايران، ثم إىل إسالم بال مذاهب، ثم إىل االتجاه الدستوري والقانوني، بحيث 

كانت الجماعة املحلية تبحث عن اجابات واقعية للهم االسالمي، وللوضع عامة.

]5[ فلرياجع يف هذا الخصوص مقدمة املقال الذي كتبه اإلعالمي صالح الدين الجوريش، بعنوان: 

نقد تجربة النهضة يف تونس بعد الثورة. مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث. 2014.

جاءت الّثـــورة، اليت 
احلركـة،  فاجأت 
عليهــــــا  وفرضت 
جديـــــدة  أعبـاء 
تكــن  مل  وأجندا 
وبـــدأ  متوّقعـــة. 
الرّتدد يف الوصــول 
الّسلطـــــــــة  إىل 
اخلوف  منطلق  من 
الّسياسي  املناخ  من 
واإلقليمــي  العاملي 
والّداخلــــــــــي، 
املشاعـر  وامتزجت 
واآلمـال بالتخوفات 
والتحديــــــــات، 
اإلسالميون  وأدرك 
النهضـــــــــة،  يف 
أن الطريـــــــق إىل 
مفـــروش  السلطة 
وأنهم  باألشـــــواك 
كبري:  حتــد  أمام 
إثبات قدرة اإلسالم 
السياسي على إدارة 
بطريقة  احلكم، 

دميقراطية.

,,

,,
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الّسيايس العاملي واإلقليمي والّداخيل، وامتزجت املشاعر واآلمال بالتخوفات 

والتّحديات، وأدرك اإلسالميّون يف النّهضة، أّن الّطريق إىل الّسلطة مفروش 

إدارة  الّسيايس عىل  إثبات قدرة اإلسالم  أمام تحّد كبري:  باألشواك، وأنّهم 

بيئة  ووسط  فوضوّي،  انتقايل  ظرف  ويف  ديمقراطيّة،  بطريقة  الحكم، 

إقليميّة ودوليّة معادية يف أحيان، ومتوّقفة يف الحكم أحيان أخرى )6( .

تركيبة النهضة

من  انفلتت  حيث  للقيادة،  آخر  وتحّديا  كبرية  القواعد  ضغوط  وكانت 

الواضحة  األلفاظ  العلن، وبكل  تمارس ]سحرها[ عىل  قمقمها، وراحت 

واملبارشة، ولم تدرك هذه القواعد كلفة الخطاب العاطفي وغري املستند إىل 

قراءة علميّة للواقع، فكانت تمثّل، والزالت، جزء من أزمة النّهضة.

ولعّل أول مفردات األزمة يف حركة النّهضة، تعلن عن نفسها من خالل 

جيل  نواة  عىل  الحركة  حافظت  فقد  والقيادة.  واألنصار  القواعد  تركيبة 

توّلت  بهم حلقة مغلقة،  باألحرى، وكّونت  منهم  بقي  ما  أو  الثّمانينات، 

إدارة الحركة بصفة انغالقيّة، متجاهلة كل العنارص األخرى التي يمكن أن 

تثري املشهد الّسيايس. وكان هذا االختيار مدفوعا بعوامل عديدة، منها: 

وحصول  ببعض،  بعضهم  بتاريخ  الثّمانينات  جيل  مناضيل  -معرفة 

األمن النّفيس بينهم. 

-دورانهم حول شخصيّة واحدة متّفق عليها تاريخيّا، وهي شخصيّة: 

الشيخ راشد الغنّويش.

-اقتناعهم بأنّهم هم النّواة الّصلبة والقاعدة األوىل للنّضال ضّد النّظام 

البائد، وبالتّايل هم أوىل بها »سلطة«.
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]6[ لم يكن الشيخ راشد الغنويش يرغب يف رئاسة الحركة بعد رجوعه من املنفى، لكن متغريات 

املرحلة  عىل  اإلرشاف  مسؤولية  يتحمل  جعلته  النهضة،  عىل  فرضت  التي  والظروف  السياسة 

االنتقالية بكل تحدياتها واستحقاقاتها. 

فلرياجع: جريدة الرشوق التونسية، راشد الغنويش يف حديث شامل لـ »الرشوق«: بن عيل كذب 

عيلّ أكثر من مّرة، حاورته فاطمة عبد الله الكراي ونرش يف 2011-02-03.

احلركة  حافظت 
جيـــــل  نواة  على 
ما  أو  الّثمانينــات، 
بقي منهم باألحرى، 
وكّونت بهم حلقة 
مغلقــــة، توّلـــت 
احلركـــــة  إدارة 
انغالقّيــة،  بصفة 
كــــل  متجاهلة 
األخـــرى  العناصر 
ميكـــــــــن  اليت 
املشهـــــد  أن تثري 
وكــان  الّسياسي. 
االختيــــــــار  هذا 
بعوامل  مدفوعـــا 
عديـــدة من بينها 
مناضلي  معرفـــة 
جيل الّثمانينــــات 
بعضهـــــم  بتاريخ 
ببعض، وحصـــول 
الّنفســـــــي  األمن 

بينهم.

,,
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هذه العوامل وغريها، جعلت قيادة النّهضة تحكم البالد بنفس حركي 

قديم، يف تناقض مع الواقع الجديد. وقد تفّطن املهندس حمادي الجبايل يف 

آخر فرتة وزارته )7( ، إىل رضورة االنفتاح عىل منظومة الّدولة ومؤّسساتها 

وشخصيّات املجتمع املدني، لكنّه لم يفلح يف اقناع مجلس الّشورى، الذي 

 . املستقبيل)8(  البناء  تيار  يمثّل  وال  النّضايل،  التّاريخي  التّيار  يمثل  كان 

ولعّل هذا التّوجه االنغالقي للمناضلني القدامى، هو الذي رهن الحركة يف 

املدني،  املجتمع  تشكيالت  وبني  بينها  العالقة  أّزمت  وترصيحات  مواقف 

ولو ال حكمة الشيخ راشد الغنويش، الذي تحّرر يف األخري من سلطة مجلس 

الّشورى، وتمّكن من اتخاذ قرارات وتفاهمات جريئة، لكانت نتائج األزمة 

أكثر ايالما ووجعا )9(.

تسلف النهضة

أما عىل مستوى القواعد، فإّن الحركة، إىل جانب قواعدها االيديولوجيّة 

األصيلة، استفادت من نشطاء سلفينّي ذوو عقيدة نجديّة حجازيّة، انظّموا 

أنّها تمثّل خياراتهم ومعتقداتهم، وراحوا  الثّورة، ظاننّي  النّهضة بعد  إىل 

يبثّون خطابا سلفيّا وهابيا باسم النهضة، يف حني كان الخطاب الّرسمي 

للحركة حداثيّا ويتقاطع مع الفكر الليربايل االجتماعي يف مجمله. مّما جعل 

الحركة تقع يف وضع ال تحسد عليه، يتطّلب دائما تربيرات وتوضيحات... 

مارس   13 يوم  وخرجت   ،2011 ديسمرب   24 يوم   السلطة  تولت  الجبايل  حمادي  حكومة   ]7[

.2013

اعتربته  ما  وهو  تكنوقراط،  حكومة  تشكيل  عىل  باملوافقة  حركته  اقناع  يف  الجبايل  فشل   ]8[

الحركة انقالبا عىل الرشعية حينذاك، ولكنها قبلت باملقرتح عندما ضغطت املعارضة عىل حكومة 

العريض وأجربتها عىل االستقالة.

]9[ جرأة الشيخ راشد وحكمته لم تكن موضع قبول واستحسان من قيادات قديمة ذات توجه 

راديكايل، من ذلك ترصيح القيادي الحبيب اللوز إثر إعالن الشيخ راشد نية الحركة تأجيل قانون 

تحصني الثورة، ونية الحكومة يف االستقالة بعد التوصل إىل اتفاق وفاقي، قال الشيخ اللوز أن 

ترصيحات رئيس الحركة ال تعرب عن مواقف الحركة؟؟؟  وأن حكومة الرتويكا خط أحمر.

فلرياجع: موقع باب نات بتاريخ 26 أوت 2013.

الّتوجــــــــه  لعّل 
قـــــــــــي  نغال ال ا
ضليــــــــــن  للمنا
القدامـــــــــــــى، 
هو الذي رهــــــــن 
احلركــــــــــــة 
مواقـــــــــــف  يف 
وتصرحيـــــــــات 
العالقــــــة  أّزمت 
وبيـــــن  بينهــــــا 
ت  تشكيـــــــــال
اجملتمع املدنـــــي، 
ولو ال حكمــــــة 
راشـــــــــد  الشيخ 
الغنوشــــــــــــي، 
حتـــــــــــّرر  الذي 
يف األخيــــــــــــر 
من سلطة جملــس 
الّشورى، ومتكــّن 
من اختاذ قــــرارات 
ت  همــــــــــا تفا و
جريئة، لكانـــت 
نتائج األزمة أكثر 

ايالما ووجعا. 

,,
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خاّصة وأّن بعض القيادات أبدت استحسانا للتّوجه الّسلفي الوهابي، يف 

ترصيحات عّدة، وسبّبت عّدة إشكاالت )10( . 

الثّورة، وأّن  الّسلفية، إحدى مكّونات الحركة بعد  ال يشّك أحد يف كون 

هذا التّيار ذو النَّفسني: الجهادي والعلمي، لعب دورا هاّما يف تأزيم العالقة 

بني النّهضة ومكونات املجتمع، حيث كان يف تناقض مع الخطاب الحداثي 

وبالتّقية  الخطاب  بازدواجيّة  دائما  النّهضة  اتُّهمت  وقد  الحركة.  لقادة 

بفعل تنامي الّدور الّسلفي داخلها. وإن كان املكّون الجهادي داخل الحركة 

إثر  الرّشيعة،  أنصار  تنظيم  بالخيانة مع حظر  واتّهمها  انسلخ عنها  قد 

أحداث الّسفارة األمريكيّة، رغم محاوالت تليني الجانب التي قام بها قادة 

داخل  ثابتا  مكّونا  باتت  العلميّة  الّسلفية  أّن  إالّ  التّنظيم،  تجاه  النّهضة 

الحركة ومدافعا عن أطروحاتها يف ظّل قراءة إلمكانيّة الوسائل الواقعيّة 

يف املجتمع )11(.

وكان الشيخ الغنّويش قد وجه انتقادات حاّدة للتيار الّسلفي الجهادي 

ببالده، قائالً: »حاولوا فرض آرائهم بالقّوة وبمخالفة الّقانون، وأنا أقول 

لهم: ال تظنّوا أّن الديمقراطية ضعيفة«، داعيًا الّسلفيني ببالده إىل االنخراط 

يف الحياة الّسياسية من خالل تشكيل األحزاب كما فعل الّسلفيون يف مرص. 

معتربًا  الثورة«،  وليس  عيل  ابن  نظام  »ثمار  بأنّهم  الّسلفيني  ووصف 

السلفيني املتشددين »ظاهرة معّقدة ال تظهر سوى يف املناطق الفقرية!«، 

األصويل«  الّشتاء  إىل  العربي  الّربيع  من  تتحّول  »لن  تونس  أن  مؤكًدا عىل 
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الذي رضب اإلخوان منذ  التسليف  تيار  التونسية ال يخرج عن  الجماعة  أن تسلف  ]10[ ويبدو 

2009 اثر انتخاباتها الداخلية. يراجع يف هذا الخصوص: 

كراسات  مراصد،  السلفية.  وصعود  اإلخوانية  األطروحة  نآكل  اإلخوان:  تسلف  حسام:  تمام، 

علمية 1. مكتبة االسكندرية.

]11[ كثريا ما يفرق الشيخ راشد الغنويش بني السلفية العلمية والجهادية، وغالبا ما يقع اللبس 

يف نقل انتقاداته للجهاديني، وتعميمها عىل كل السلفيني. 

فلرياجع:

مقال: الغنويش يتربأ من ترصيحات نُسبت له حول السلفية، موقع مفكرة اإلسالم، بتاريخ 22-

.2012-09

ال يشّك أحـــد يف 
الّسلفيـــة،  كون 
إحدى مكّونـــات 
احلركــــــة بعد 
الّثورة، وأّن هــــــذا 
الّنَفسني:  ذو  الّتيار 
والعلمي،  اجلهادي 
يف  هاّما  دورا  لعب 
بني  العالقة  تأزيم 
الّنهضة ومكونات 
 ، جملتمـــــــــــــع ا
حيث كــــــــــان 
مع  تناقــــــض  يف 
احلداثــي  اخلطاب 
احلركـــة.  لقادة 
همت الّنهضة  وقد اتُّ
بازدواجّيـــة  دائما 
وبالّتقية  اخلطـاب 
بفعل تنامـي الّدور 
داخلهـــــا  الّسلفي 
املكّون  كان  وإن 
داخـــــل  اجلهادي 
قد  احلركـــــــة 
انسلخ عنها واّتهمها 

باخليانة

,,
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مع  التّحالف  لكّن  املعتدلني،  العلمانينّي  مع  التّعاون  يمكن  أنّه  معتربًا 

اإلسالمينّي املتشّددين، ]وقال مازًحا[: »هؤالء ال يلتقون إالّ ليتقاتلوا!«)12(.

وهذا يطرح إشكاليّة أصول الخطاب العقدي الذي انبنت عليه النّهضة، 

وجفافها الّروحي البارز، واملؤثّر يف سلوكيّات أبنائها، ورضورة مراجعته)13(. 

حيث يرجع بيان العقيدة واألصول املتبنّى من قبل الحركة إىل سنة 1987، 

وهو وثيقة تّم صياغها يف ظّل رشوط حقبة النّضال ضّد االستبداد، وداخل 

البيان،  هذا  إىل  النّقد  توجيه  ويمكن  آنذاك،  االيديولوجي  الرّصاع  فضاء 

باعتباره صيغ يف شكل درس من دروس علم األصول، غارقا يف املصطلحات 

األصوليّة، لم يخرج عن الخّط الكالسيكي للفقهاء املذهبينّي، وإن اعتمد 

الخلط بتطّلعات حداثية، حيث جاء املجموع يف شكل كمٍّ متناقض ال يحّل 

مشكلة العقل والنّص، التي طرحها، وإنّما يعّكر صفوها. والّرأي عندي، 

أن تنكّب الحركة، ضمن مراجعة ذاتيّة لألصول، عىل إعادة صياغة وثيقتها 

العقديّة، خاّصة مع دخول عوامل جديدة بعد الثّورة، مثل تنامي املكّون 

الّسلفي الوهابي العلمي داخلها، وتراجع الفكر الحداثي والخطاب املتمّدن 

الذي يلوح من حني إىل آخر، وتحّول الحركة إىل حزب سيايس مدني تونيس 

يجب  كما  التّونيس.  وللمسيحي  املحّجبة،  غري  للمرأة  باالنخراط  يسمح 

اتّخاذ موقف من الجانب الّروحي لالسالم، متمثاّل يف االسالم الطرقي ودوره 

يف املجتمع والتّاريخ واملستقبل، مع االنفتاح عىل اآلخر داخليا وخارجيا، 

وأخذ املوقف الواضح من عّدة قضايا مثل حّرية الّضمري )14(... 

]12[ من مقال بعنوان: السلفيون والعمل السيايس بني مرص وتونس. تعليق عىل املحارضة التي 

 www.al-forqan.net .ألقاها الشيخ راشد الغنويش يف واشنطن

]13[ حول هذه الوثيقة، يراجع: 

القوماني، محمد: الرؤية الفكرية واملنهج األصويل عند حركة النهضة. من كتاب: من قبضة بن 

عيل إىل ثورة الياسمني، مركز املسبار للدراسات والبحوث، الطبعة الثالثة.

]14[ تسلف الشيخ راشد الغنويش بدأ يف املنفى، بنرشه لكتابه: القدر عند ابن تيمية، حيث أبرز 

الزيتونة،  نزعة وهابية غري مسبوقة، وأظهر عقيدة معادية لألشعرية وللتصوف ولرجال  فيه 

ويدعي يف كتابه أن كل حركات اإلصالح والتجديد نهلت من معني العقيدة الوهابية التيمية؟؟؟ 

ومعلوم، أن العقيدة النجدية الوهابية ال تؤمن باآلخر وال بالديمقراطية وال باألنظمة القائمة وال 

بالدساتري وال بالحداثة وال بالتجديد.... فهي عقيدة منغلقة وجامدة واقصائية... وال ندري: هل 

هذه العقيدة التي تبناها الشيخ راشد اقتناعا منه بها، أم مهادنة ومجاملة للمملكة السعودية 

من منطلق سيايس، حيث كان واليزال من املغضوب عليه عندهم.

فلرياجع: الغنويش، راشد: القدر عند ابن تيمية، املركز املغاربي للبحوث والرتجمة، ط 2، 1999.

الرؤية  صياغة  مّت 
الفكريــة واملنهج 
األصولي للحركة 
يف ظــــــّل شروط 
الّنضال ضّد  حقبة 
وداخل  االستبـداد، 
الّصراع  فضـــــــاء 
االيديولوجـــــي 
صيـــــــــغ  آنذاك 
درس  شكـــل  يف 
علــــــم  دروس  من 
غارقــــــا  األصول، 
يف املصطلحـــــات 
 ، لّيــــــــــة صو أل ا
مل خيرج عن اخلّط 
سيكــــي  لكال ا
املذهبّيني،  للفقهـاء 
اخللط  اعتمد  وإن 
بتطّلعات حداثية، 
اجملموع  جاء  حيث 
كمٍّ  شكل  يف 
حيّل  ال  متناقض 
العقل  مشكلـة 
والّنـــــــــــــــص، 
اليت طرحهــا، وإّنا 

يعّكر صفوها

,,
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انتساب  من  الثّورة،  بعد  لها  ظهور  أّول  يف  الحركة  استفادت  كذلك، 

وتعاطف الكثري من التّونسيني، محّملني القيادة آمالهم، وواضعني ثقتهم 

فيها، خاّصة وأّن الخطاب الّسيايس يف انتخابات 2011 كان عاطفيّا بعيدا 

عن الواقع، وان تحىّل باألرقام. فكانت النّكسة والخيبة من األداء النّهضوي 

يف الحكومة، وكانت النّتيجة تخيل هؤالء عن الحركة يف انتخابات 2014. 

حيث لم تستطع الحركة املحافظة عىل رصيدها االنتخابي، وعىل صورتها 

النّضالية.

فشل تجربة الرتويكا

لعّل من أهّم أسباب فشل اإلدارة الّسياسية للمرحلة الّسابقة، هو: عدم 

تمّكن القيادة النّهضوية من ربح مساحات حولها تؤّمن لها االتّساع من 

خالل املتعاطفني واملحايدين. كان يمكن للحركة أن تقوم بإنشاء دوائر من 

النّخبة واملثقّفني واالعالمينّي والّشخصيات الوطنيّة، تكون خطوط دفاع 

بصورة  واليسار،  العلمانينّي  مع  الرّصاعات  بإدارة  لها  وتسمح  للحركة، 

بهامش  الحركيّة  لعنارصها  وتسمح  املبارشة،  الّضبات  عنها  تخّفف 

املناورة وربح الوقت والتّقليل من الخسائر. 

املعظّمة  الّذات  إىل  واالحتكام  والتّاريخ،  النّضال  بني قويس  االنغالق  إن 

معهم،  املختلف  األخوة  إىل  وخاّصة  اآلخر،  إىل  االنصات  وعدم  واملقّدسة، 

جعل الحركة تخرس الكّل، يف وقت كان من املمكن أن تربح جزء من الكّل. 

لقد افتقدت الحركة إىل مؤّسسة تنصت إىل اآلخرين، وتستفتي الّشخصيات 

الوطنية املختلف معها... كان من املمكن يف كل مفصل من مفاصل أزمة 

والنيفر  والقوماني  الجوريش  بآراء  الحركة  تستعني  أن  الرتويكا،  حكم 

أجل  ومن  أكثر،  الواقع  عىل  التّعرف  أجل  من  وغريهم  ومورو  والحامدي 

صياغة حلول عمليّة وواقعيّة، تستجيب لطموحات الّشعب، ولوضع البالد 

الّسيايس، واالنفتاح  املشورة واالستفتاء  املمكن مأسسة  آنذاك. كان من 

للحركة دماء جديدة ودفعا قويّا نحو  تقّدم  عىل كفاءات شبابيّة كثرية، 

لألفكار  افرتايض  بنك  انشاء  اقرتحنا  قد  وكنّا  املستقبل.  مع  الرّشاكة 

واملبادرات، يكون اطارا عاما ومفتوحا لكّل الّطاقات، دون استثناء.

املناخ  وأّن  والتلّون،  التّعقيد  يف  املرحلة كانت غاية  بأّن  نحن عىل وعي 
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افتقــــــــدت  لقد 
إىل  احلركـــــــة 
مؤّسسة تنصت إىل 
اآلخرين، وتستفيت 
ت  لّشخصيـــــــــا ا
املختلــف  الوطنية 
معها وكــــان من 
املمكن مأسســـة 
واالستفتاء  املشورة 
الّسياســــــــــــي، 
على  واالنفتـــــاح 
شبابّية  كفــاءات 
كثرية، تقــــــّدم 
دمــاء  للحركــة 
جديدة ودفعا قوّيا 
الّشراكـــــة  حنو 
املستقبـــــل   مـــع 
بنــــك  وانشــــــاء 
لألفكار  افرتاضي 
واملبـــــــــــادرات، 
عاما  اطارا  يكون 
ومفتوحا لكــــّل 
دون  الّطاقـــــــات، 

استثناء
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العام الّداخيل والخارجي كان معاديا لإلسالم الّسيايس وللنّهضة عموما. 

أرذل  تستحّق  تزال،  وال  كانت  التّونسيّة  املعارضة  بأّن  وعي  عىل  ونحن 

النّعوت واألوصاف، إالّ ما رحم ربي، وأنّها نجحت يف إدارة الرّصاع واألزمة، 

رشعيّة  نعطي  ال  ولكنّنا  النّموذجية.  التّجربة  من  النّهضة  أخرج  بشكل 

لو كان  العوامل، ألنّه  املقّدمات، وال نربّر ألزمتنا بمثل هذه  لفشلنا بهذه 

وعدم  واألخالقيّة  والواقعيّة  الفاعليّة  من  مستوى  عىل  النّهضوي  األداء 

الرتّدد والثّقة بالنّفس، ملا آلت األمور إىل ما آلت إليه.

ما ال يفهم عند البحث يف مثل هذه املسائل، ترّدد النّهضة زمن حكمها 

يف ملّفات اسرتاتيجيّة عديدة، أفقدتها مصداقيتها أّوال، وأفلتت عن الّشعب 

رابعا،  األمور  وعقدت  ثالثا،  للبالد  الوقت  وأضاعت  ثانيا،  ثمينة  فرصا 

من  سنوات   4 بعد  وأنّنا  درجة  إىل  خامسا.  الثّورة  استحقاقات  وهّددت 

الثّورة ال نكاد نلمس ملّفا واحد تعاطت معه الحكومة بجّدية: ملف املوقف 

املنهوبة، وملف  الثّروات  اسرتجاع  الفساد، وملف  التّجمعيني، وملف  من 

الجهوية،  التّنمية  وملف  التّنمية،  منوال  وملف  الثّورة،  وجرحى  شهداء 

اإلصالح  وملف  الجبائي،  اإلصالح  وملف  الّطاقة،  وملف   البطالة،  وملف 

البنكي، وملف إصالح التعليم.....

التّسويق الّسيايس واإلعالمي

ال ننكر أن حكومات النّهضة كان لها رصيد من العمل واإلنتاج يف مجاالت 

عديدة، لكنّها ليست بذات تأثري، ولم تصل إىل فئات الّشعب املسكني، لينعم 

املعارضة عملت عىل  أّن  أّولها:  أسباب رئيسية:  لثالثة  بها، وذلك  ويتنّعم 

شيطنة التّجربة اإلسالميّة التّونسية وعىل حجب كل االيجابيات وإظهار 

أّن الرّتويكا ومن ورائها النّهضة، لم  الّسلبيات فقط وتضخيمها. وثانيا: 

اليوميّة،  املواطن يف حياته  التي تمّس مبارشة  األولويّات  اختيار  تفلح يف 

والتي تجعلها تخاطبه كفاحا. وثالثا: وهو األهم، دخول النّهضة إىل الحكم 

بغري غطاء اعالمي كبري، يسمح لها بتسويق سياساتها وبرامجها، حيث 

كنت  ولو  الفشل،  معناه  معادية،  اعالميّة  تحت مظّلة  الحكم  أّن  الحظنا 

كفؤا. 

وهنا نفتح قوسا، حول التّعاطي االعالمي لقيادات النّهضة، وسط مناخ 

معاد ومخرب. حيث كان من املمكن التعويل عىل مؤسسة اتصال وتسويق 

ننكـــــــــــــر  ال 
حكومــــــات  أن 
الّنهضة كان هلــا 
رصيد من العمـــل 
واإلنتاج يف جماالت 
عديدة، لكّنهــــا 
تأثري،  بذات  ليست 
ثالثــــــة  ألسباب 
أّوهلا أّن املعارضـــة 
علــــــى  عملـــت 
الّتجربة  شيطنــة 
كل  حجب  وعلى 
وإظهار  االجيابيات 
فقط  الّسلبيـــــات 
وتضخيمها. وثانيها 
أّن الرتويكـــــا مل 
فــــــــــــي  تفلح 
األولوّيــات  اختيار 
مباشــرة  متّس  اليت 
حياته  يف  املواطن 
اليومّية، وثالثهـــا: 
إىل  الّنهضة  دخول 
احلكم بغري غطاء 

اعالمي كبري
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اإلعالمي  التّعاطي  يخّص  فيما  وكفاءة  خربة  القيادينّي  تمنح  الّصورة، 

واالتّصايل وتسويق الّصورة النّموذجية للحركة وللحكومة. كان من املمكن 

وضع مستشارين مختّصني يف املوضوع، يساعدون القادة االسالميني عىل 

تحسني صورتهم اإلعالمية )15( . كما كان عىل الحركة االعتناء باالتّصال 

اإللكرتوني حيث سمحت الحركة ملجموعات إسالمية تنتسب اىل النّهضة 

الفضاء  يف  فسادا  تعيث  بأن  لها  سمحت  ورؤاها،  برامجها  عىل  وتدافع 

ومحقه  اآلخر  إلقصاء  األخالقية  غري  الوسائل  كّل  مستعملة  االفرتايض، 

وسحقه ونفيه من الوجود. مّما أعطى انطباعا عن أخالقيّات اإلسالمينّي، 

خاّصة وأّن الّربط بني هذه املجموعات وبني الحركة ال يحتاج إىل فتوى أو 

تربير. 

لقد أظهر القادة النّهضويون الذين مارسوا الحكم يف الفرتة االنتقالية، 

ترّددهم وعدم كفاءتهم يف مواضيع عديدة، وكانت األخطاء بالجملة، وسط 

تشّفي املعارضة التي آلت عىل نفسها ممارسة دور املعطل واملخرب والشّد 

إىل الوراء، يف تحالفات مع االعالم النوفمربي والّرأسمال الفاسد واألزالم، 

النّهضة يف حكومات الرتويكا كمن يتعّلم الحالقة  بحيث كان َمثَل وزراء 

يف رؤوس األيتام املساكني، مّما كّلفنا غاليا، فاتورة اقتصاديّة واجتماعيّة 

ال تقدر البالد عىل توفية حّقها إالّ بعد عرشيّة من االستقرار. ولقد كانت 

التّعيينات يف مختلف املناصب تخضع لقاعدة الوالء الحزبي أكثر منها إىل 

139

]15[    تضرت الحركة من سيل الترصيحات املنسوبة إىل قادتها والتي لم تكن مدروسة وال 

متجانسة وال تستجيب إىل املفردات الدبلوماسية، ويف كل ترصيح يقع اتباعه بتوضيح، وينتج 

أزمة داخلية أو خارجية، نذكر عىل سبيل املثال، ترصيح الشيخ راشد الغنويش إىل معهد واشنطن 

لدراسات الرشق األدنى، أن السعودية عىل وشك أن تشهد ثورة؟؟

فلرياجع:

مقال: صحيفة الحياة السعودية تشن هجوما عنيفا عىل الشيخ راشد الغنويش وتكتب: الغنويش 

يكرّش عن أنيابه. موقع التقدمية، بتاريخ 2011-12-18.

2012، وقال لهم: أن الجيش  والترسيب الشهري للشيخ، عندما خاطب قادة السلفية، يف أفريل 

واملؤسسة األمنية غري مضمونتان، وأنهم يذكرونه بشبابه؟؟

فلرياجع: مقال: دويتشه فيله: الغنويش- »ذئب يف ثوب َحمل«؟ موقع: بوابة الحركات االسالمية، 

بتاريخ: 2014-10-27.

لقد أظهــــر القادة 
الّنهضويــــــــــون 
مارســـــــوا  الذين 
الفرتة  يف  احلكم 
االنتقاليــــــــــة، 
وعدم  ترّددهــــــم 
تهـــــــــــم  ء كفا
يف مواضيــــــــــع 
وكانت  عديــدة، 
األخطاء باجلملـة، 
تشّفــــــــي  وسط 
املعارضـــــــــــــة 
علــــى  آلــــت  اليت 
ممارســـــة  نفسها 
املعطــــــــــل  دور 
واملخــــــــــــــرب 
والشــــّد إىل الوراء، 
يف حتالفـــــات مع 
النوفمربي  االعالم 
الفاسـد  والّرأمسال 

واألزالم.
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الكفاءة والخربة، مّما جعل كّل املنافسني واملختلفني مع النّهضة يتمنّون 

الفلسفيّة  الخلفيّة  ولعّل  وهزيمتها.  بل  الحكم  من  وخروجها  سقوطها 

شعارات  سماع  عىل  تعّودنا  حيث  الّسبب،  هي  النّهضة  فقه  يف  للّسلطة 

إسالميّة تهيّج العواطف وال تقّدم حلوال واقعيّة، ولم يكن للنّهضة استعداد 

يف  تدريب  ذات  وكفاءات  طاقات  لها  يكن  ولم  املميّزة،  التّاريخية  لّلحظة 

ولكّل  للنّهضة،  الّسيايس  الفقه  كان  بل  والتحكيم....  واإلدارة  الترصف 

االسالمينّي عموما، مجّرد كتابات نظريّة، لم تتماس مع الواقع ولم يقع 

تجريبها، فاصطدمت بالواقع يف أّول تجربة للحكم، وكان عىل النّهضة أن 

تجّرب وتكسب التّجربة وتؤّسس لفكر سيايس إسالمي جديد، يقطع مع 

النّضال  زمن  وبياناتهم  بها مقاالتهم  التي حربوا  الجوفاء  النّظريات  كّل 

ضّد االستبداد.

شخصية الشيخ

ويف هذا الصّدد، نشري إىل افتقار النّهضة إىل قاعدة ثقافيّة وفكريّة، تساند 

الّرشيد،  الحوكمي  اإلسالم  من  جديد  لنمط  وتؤّسس  املستقبليّة،  رؤيتها 

والعلوم  املعارف  مع  وتوازيّا  التّنظري،  يف  واإلغراق  العاطفيّة  عن  بعيدا 

الحديثة. وليس رشطا أن يكون املثّقفون من املنتمني للنّهضة، ولكن كان 

يمكن للحركة، أن تفتح مساحة فكريّة وثقافيّة تؤّمن رشوطا حضاريّة 

لنجاح فكر ثورّي جديد، كانت البالد بحاجة إليه. وعليه، فإّن التّوجه إىل 

عىل  ومنفتح  مفتوح،  أفق  يف  معها  والتّعاطي  الكربى،  القضايا  مأسسة 

التّشكيالت الفكرية املتنّوعة، كفيل برسم خارطة ثقافيّة جديدة، تقطع 

مع الخطاب الحزبي البايل املوروث من الّزمن الغابر. 

لقد الحظنا، من خالل متابعتنا للتّجربة اإلسالميّة يف تونس، أّن الخطاب 

الّشيخ  استثناءات  ال  ولو  االيديولوجي،  الّطابع  عليه  يغلب  النّهضوي 

راشد الغنويش يف املجال الّسيايس خاّصة، لكانت النّتائج كارثيّة. فالّشيخ 

استطاع تطوير الخطاب الّسيايس للحركة عرب تحّرره من سلطة املايض، 

الّراهنة،  لّلحظة  تتأّسس عىل قراءة واقعيّة  واتّخاذه لقرارات وتفاهمات 

الغنويش،  راشد  الّشيخ  فمع  والعاطفي.  االيديولوجي  االنغالق  عن  بعيدا 

من  التّجمعيّون  ويتحّول  رشيك،  إىل  عدّو  من  تونس  نداء  حزب  يتحّول 

الّسلطة  عن  الحركة  وتتنازل  والرّشاكة،  والتّوظيف  االحتواء  إىل  اإلقصاء 

التّنفيذية، وتتخىّل عن حلفائها من الرّتويكا، وتتغرّي خريطة التّحالفات، 

الّنهضـــــة  تفتقر 
ثقافّية  قاعدة  إىل 
تسانـد  وفكرّية، 
رؤيتها املستقبلّية، 
لنمـــــط  وتؤّسس 
اإلسالم  من  جديد 
كمـــــــــي  حلو ا
عن  بعيدا  الّرشيد، 
العاطفّية واإلغراق 
يف الّتنظري، وتوازّيا 
والعلوم  املعارف  مع 
وليس  احلديثـــة. 
يكــون  أن  شرطا 
من  املثّقفـــــــــون 
للّنهضــة،  املنتمني 
كـــــــان  ولكن 
ميكن للحركة، 
مساحة  تفتح  أن 
وثقافّية  فكرّية 
شروطـــا  تؤّمــــن 
لنجــاح  حضارّية 
ثـــــورّي  فكـــر 
جديـــــد، كانت 
البالد حباجة إليه.
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ويقّدم النّصح إىل إخوان مرص بعدم االستئثار بالّسلطة، ويتحّول الّسلفي 

املهادن املتعاطف إىل عدّو يحارب، خاّصة الجهادي منه.

إّن الّليونة والّلطافة يف املواقف األخرية من عمر الرّتويكا، كانت بفضل 

الّشيخ وحكمته، وإن كانت حكمة متأّخرة، وغري متأّصلة، دفعت الحركة 

الوجود.  غري  يشء  وال  الوجود،  يف  االستمرار  أجل  من  باهضة  فاتورة 

من  وأسهمت  الحركة،  بها  تحّلت  كبرية  مرونة  عىل  برهنت  ولكنّها 

خاللها عىل تجنيب البالد النّفق املظلم. وهذا يحسب للنّهضة ولقيادتها، 

كما  العالم،  يف  اإلسالميّة  الحركات  لكّل  درسا  وأعطت  داخليّا وخارجيّا، 

تتوّجس خوفا من  كانت  التي  املجاورة  الّدول  لدى  حّسنت من صورتها 

العدوى اإلسالميّة. ولكن تظّل هذه الحكمة فرديّة، ونابعة من شخصيّة 

بالّسيايس  االشتغال  من  االنسحاب  إىل  طموحها  رّددت  طاملا  كاريزميّة، 

وهو  آخر،  وجها  يخفي  نجاحها،  ووجه   .)16( والثّقايف  للفكري  للتّفّرغ 

فشل هيكيل ومؤّسساتي للحركة )17( ، يمكن أن يؤّمن االستمرار الّسيايس 

واألداء الحوكمي، بعيدا عن الّشخصنة.

العاملية  واملؤسسات  الشخصيات  من  الكثري  احرتام  الغنويش  راشد  الشيخ  استحق  لقد    ]16[

لقدرته عىل التجاوب مع مختلف األزمات التي تمر بها البالد منذ الثورة. لهذا استحق أن يكون 

ضمن 100 شخصية األكثر تأثريا يف العالم، يف تصنيف للتايم األمريكية. 

فلرياجع:

مقال: راشد الغنويش ضمن الـ100 شخصية األكثر تأثريا يف العالم، موقع يمن نيشن، بتاريخ: 

.2012-04-20

]17[ نذكر هنا عىل سبيل املثال، تضارب القرارات وتعدد قراءاتها، بني مختلف أجنحة الحركة، 

والشيخ  اللوز  الحبيب  الشيخ  من  كل  نرشهما  اللذان  البيانان  ذلك  من  العلن،  إىل  وصلت  حتى 

12-12-2014، يرفضان التحالف مع النداء ويدفعان بالقاعدة االنتخابية  الصادق شورو، يوم 

النهضوية إىل انتخاب املرزوقي. 

فلرياجع: 

موقع الصدى نت بتاريخ 2014-12-12.

الّشيـــخ  استطـاع 
الغنوشــي  راشـــد 
اخلطــاب  تطويــر 
الّسياســـــــــــــي 
عرب  للحركــــة 
سلطة  من  حتّرره 
واخّتــــاذه  املاضي، 
وتفاهمات  لقرارات 
قراءة  على  تتأّسس 
لّلحظــــة  واقعّية 
بعيـــــدا  الّراهنة، 
االنغــــــــالق  عن 
االيديولوجــــــي 
والعاطفـــــــــــي 
الشيــــخ  واستحق 
الكثري  احتــــرام 
الشخصيــــات  من 
واملؤسســـــــــــات 
لقدرتــــه  العاملية 
التجـــــــاوب  على 
مع خمتلف األزمات 
اليت متر بهـــا البالد 

منذ الثورة.
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ايجابيّات املرحلة

ويف هذا اإلطار، ال بّد من وضع اإلصبع عىل الهيكلة الّداخليّة للحركة، 

التي تميّزت بالّرتابة والربود والثّقل، خاّصة مجلس شورى الحركة، الذي 

لم يقدر عىل إدارة األزمات والوصول إىل حلول ومواقف واجراءات واقعيّة، 

وبغلبة  نقاشاته  بكثرة  تميّز  ثقيلة  تركة  كان  بل  الحلول.  للقيادة  تؤّمن 

التّيار املحافظ عليه، بل وشّل القيادة ووضعها يف املآزق عّدة مرات، ]موقفه 

من أزمة حكومة حمادي الجبايل مثال[ وما تحّرر إالّ مّلا كّلف القيادة بتحّمل 

جريئة،  قرارات  حينئذ  فظهرت  املناسبة،  االجراءات  واتّخاذ  املسؤوليّة 

ترجمها الحوار الوطني ونتائجه. 

الّسيايس اإلسالمي،  الواقع  أهّم اإلضافات يف  أن نذكر  القسط،  إنّه ملن 

الفكر  أدبيّات  يف  محمودة  سنّة  وأصبحت  الحركة،  عليه  رّكزت  والذي 

الّسيايس اإلسالمي، نلخصها كاآلتي:

أوال: مبدأ التّشاركية يف الحكم، ولو تّم الحصول عىل األغلبيّة املريحة.

هذا  تتبنّى  الحركة  جعلت  التي  العميقة  األسباب  عن  النظر  وبقطع 

املبدأ، فإنّه يسّجل لها مّد اليد ألغلب الفرقاء الّسياسيني عشيّة انتخابات 

2011، لكنّهم خرّيوا موقع املعارضة واملتفّرج الّشامت، لإلطاحة  أكتوبر 

بأّول تجربة ديمقراطيّة وإسالميّة يف البالد.

ثانيا: مبدأ التّوافق يف التّوصل إىل القرارات املهّمة.

حني  يف  كبرية،  بنسبة  وطبّق  التّأسيسيّة،  الّساحة  اكتسح  مبدأ  وهو 

فرض عىل النّهضة يف الّساحة التّنفيذية، من خالل الّرباعي الّراعي للحوار 

الوطني.

ثالثا: مبدأ التّنازل عن الّسلطة من أجل املصلحة العاّمة.

التي  للمعارضة،  واالعالمي  الّسيايس  الّضغط  بفعل  كان  وإن  وهو، 

للحركة  األدائي، فإنّه يحسب  النّهضة ومن فشلها  استفادت من أخطاء 

أيضا  وحفاظا  البالد،  عىل  حفاظا  الحكم،  كريس  من  باالنسحاب  قبولها 

عىل كيانها، يف ظّل تنامي املّد املعادي لها، داخليّا وإقليميّا وعامليّا.

القســــط،  ملن  إّنه 
أهـــّم  نذكــر  أن 
يف  اإلضافــــــــات 
الّسياســــي  الواقع 
اإلسالمي،والــذي 
عليــــــه  رّكزت 
احلركـــــــــــة، 
سنـّـــة  وأصبحـت 
حممودة يف أدبّيات 
الفكر الّسياســـي 
اإلسالمـــــــــــي، 
مبدأ  يف  تتلخـص 
الّتشاركيــــــــة 
احلكــــــــم،  يف 
احلصــــول  مّت  ولو 
األغلبّيــــــة  على 
املرحيـــة. ومبـــدأ 
الّتوافق يف الّتوصل 
القـــــــــرارات  إىل 
ومبــــــــدأ  املهّمة 
الّتنــــــــــــــــازل 
الّسلطـــــــــة  عن 
املصلحة  أجل  من 

العاّمة.

,,
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وال يمكن يف هذه الورقة اإلحاطة بمختلف تمظهرات التّجربة اإلسالميّة 

يف تونس، ويف زمن ما بعد الثّورة، ولكّن األكيد، أّن التّاريخ يعلمنا، ويعطينا 

الحكم،  يف  النّهضة  وتجربة  املستقبل.  يف  بها  االنتفاع  أجل  من  الّدروس، 

تجربة ثريّة وجريئة ومتميّزة، رغم إخفاقاتها وفشلها يف تحويل الهموم 

واآلمال والتّطلعات، إىل واقع معيش يف البالد. وإن كنّا ال نشّكك يف النّوايا، 

بنفس  املراجعات  تتّم  وأن  التّجربة،  من  األخوة  يعترب  أن  نتمنّى  فإنّنا 

إصالحّي مسؤول، وأن تكون ورشات االستماع إىل النّاس منفتحة عىل كل 

النّهضة من جديد، وتمارس دورها االيجابي يف  املساحات، حتى تنهض 

الّنهضـــــة املجتمع... ويف املستقبل. جتربة 
احلكــــــــم،  يف 
ثرّيــــــــة  جتربة 
وجريئة ومتمّيزة، 
رغم إخفاقاتهــــــا 
حتويل  يف  وفشلها 
واآلمــــــال  اهلموم 
والّتطلعـــــــــات، 
إىل واقع معيـــــش 
يف البــــــالد. وهذا 
إىلالقيــــام  يدعو 
بنفــس  مبراجعات 
إصالحّي مسـؤول، 
وأن تكون ورشات 
االستماع إىل الّناس 
منفتحة على كل 
املساحــــات، حتى 
تنهض الّنهضـة من 
جديــــد، ومتارس 
االجيابـــــي  دورها 
ويف  اجملتمع...  يف 

املستقبل.

,,
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محطات وخطوات

 نحو بعث الحركة اإلسالمية  1968 – 1970

بقلم :األستاذ لطفي العمدوني
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وسنة   1968 سنة  أّن  اإلسالميّة)1(عىل  للجماعة  التّأسيس  رّواد  يجمع 

1970  كانتا قد اشتملتا محّطات مهّمة يف تاريخ الجماعة اإلسالميّة بالنّظر 

إىل الّظروف العاّمة املمّهدة لتشّكل النّواة األوىل التي قامت عىل مرشوع بعث 

حركة إسالميّة تونسيّة إىل الوجود ويمكن إجمالها يف العنارص التّالية:

)1( هزيمة 1967 وإخفاق القوميّة العربيّة 

     تُعّد  هزيمة 1967 خالل املرحلة األخرية من ستّينيات القرن املايض 

تونس  داخل  جديدة  سياسيّة  خارطة  رسم  يف  املؤثّرة  األحداث  أهّم  من 

وخارجها، حيث سقطت القوميّة االشرتاكيّة العربيّة يف فشل مدوي ... لقد 

عاشت الجماهري العربيّة واإلسالميّة خيبة أمل كبرية نتيجة الحديث عن 

انتصارات وهميّة وبطوالت مزعومة يف ساحة الوغى ولذلك برز واقع مرير 

القدس  من  تبّقى  ما  احتالل  تّم  فقد  الخليج،  إىل  املحيط  من  صداه  ترّدد 

والّضفة الغربيّة وكامل سيناء والجوالن خالل حرب خاطفة استمّرت ستّة 

أيّام .. رغم أّن املعركة حسمت منذ الّلحظات األوىل بقصف ستّة مطارات 

اإلعالم  حاول  مخابئها.  يف  الّرابضة  الّطائرات  وتحطيم  مرصيّة  حربيّة 
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  ُتعّد  هزميـــــــــة 
1967 خـــــــــالل 
األخرية  املرحلـــة 
القرن  من سّتينيات 
أهّم  مـــــن  املاضي 
املؤّثــــرة  األحداث 
يف رسم خارطــــة 
جديــدة  سياسّية 
داخل تونـــــــــس 
وسببـــا  وخارجها، 
لتشّكـــل  ممّهدا 
األولــــــى   النـــواة 
قامــــــــــــت  اليت 
مشــــــــروع  على 
حركــــــة  بعث 
تونسّية   إسالمّية 
الوجـــــــــود  إىل 
سقطـــــــت  حيث 
القومّيــــــــــــــة 
االشرتاكّيـــــــة 
العربّية يف فشـــل 
مدوي ... وعاشــــت 
اجلماهري العربّيــة 
واإلسالمّية خيبـة 

أمل كبرية .

,,

,,

]1[ شهادات مسجلة ألبرز اإلخوة املؤسسني للحركة عىل غرار  الشيخ عبد الفتاح مورو  والشيخ 

راشد الغنويش والشيخ صالح بن عبد الله واألستاذ بن عيىس الدمني  وعبد الله الزواري  ومحمد 

شمام وغريهم ...
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اسم  عليها  وأطلق  الهزيمة  وقع  من  التّخفيف  كعادته  العربي  الّرسمي 

»النّكسة«  إالّ أّن هذه الهزيمة النّكراء أحدثت رّجة عميقة يف ضمري وكيان 

األّمة وكان من آثارها املبارشة انطالق مراجعات عميقة بدأت بتشخيص 

األسباب والحيثيّات التي رسمت راهن األّمة وأزماتها الخانقة واسترشاف 

الحلول  املمكنة  ما جّرب منها وما لم يجّرب ... وكانت املقاربة اإلسالميّة 

ألزمة األّمة  تطرح الّصحوة اإلسالميّة بديال عن كّل اإليديولوجيات املتهافتة 

اإلسالميّة  أّمتنا  الهام  مصدر  كان  اإلسالم  أّن  ذلك  إفالسها،  أثبتت  التي 

العظيمة، وكان و ال زال القلعة الّصامدة التي تلجأ إليها الّشعوب بفطرتها 

كّلما استشعرت الخطر املحدق .

)2( سقوط تجربة التّعاضد يف تونس 1968

1968 حدثا مفصليّا ومنعرجا يف  التعاضد سنة  تجربة   مثل  سقوط 

تاريخ البالد وأدخل البالد يف أزمة هيكليّة اقتصاديّة واجتماعيّة جعلت دولة 

الّستينات،  بداية  مع  إخفاقاتها.  حجم  عن  تتكّشف  البورقيبيّة  الحداثة 

النّقابي  للمناضل  بورقيبة  أسند  االشرتاكية،  التّجربة  دخول  إطار  ويف 

إلطالق  وزارية)3(  حقائب   6 عن  يقل  ماال  صالح)2(  بن  أحمد  والّسيايس 

وإلنجاح املخطط التّنموي العرشي 1962 - 1971 ولتنفيذ  تجربة التّعاضد 

من خالل  تطبيقها  أّوال يف القطاع الفالحي ثم يف القطاع التّجاري إال أن 

التّجربة ما لبثت أن باءت بالفشل مع تراكم الّديون والعجز املايل ملشاريع 

التّعاضديات الناشئة. رغم التّطور الذي زامن تلك الفرتة يف قطاعات أخرى 

كالتّعليم والّصحة والبنية التّحتية. 

مثل  سقـــــــــوط 
التعاضـــد  جتربة 
سنة 1968 حدثـــا 
ومنعرجا  مفصلّيا 
البــــالد  تاريخ  يف 
البـــــــالد  وأدخل 
يف أزمة هيكلّية 
اقتصادّيـــــــــــة 
واجتماعّيـــــــــة  
جعلت دولـــــــــة 
ثـــــــــــــة  ا حلد ا
قيبّيــــــــــة  ر لبو ا
تتكّشـــــــــــف 
حجــــــــــــم  عن 
إخفاقاتها وتفتـــح 
أمــــــــام  الطريق 
تشّكل أطروحات 
وبدائل أخـــــــرى 
من بينها البديــــل 

اإلسالمي.

,,

,,

للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد  ترأس   ،  1926 13 جانفي  يف  املكنني  يف  بن صالح  أحمد  ولد   ]2[

األول  النائب  منصب  وشغل  التأسييس  املجلس  يف  عضوا   1956 سنة  أنتخب  و   )1956-1945(

لرئيس املجلس وترأس اللجنة العليا إلعداد الدستور ، وأعيد انتخابه ثالث مرات متتالية يف مجلس 

الوزارات  جميع  إليه  أسندت  الستينات  ويف  للصحة  وزيرا   1957 سنة  بالحكومة  األمة.التحق 

االقتصادية معا وهو ما مكنه من إطالق تجربة التعاضد التي أفضت به الحقا إىل السجن

]2[ حقائب كل من وزارة التخطيط واملالية واالقتصاد والفالحة والرتبية والتعليم العايل مع خطة 

األمني العام للحزب .
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لقد سبّب فشل تجربة التّعاضد تدهور املستوى املعيش وغضب املالكني  

وأزمة اجتماعيّة واقتصاديّة هيكليّة خطرية وعميقة،  فأقدم بورقيبة عىل 

وضع حّد لسري تجربة التّعاضد  بإعالن مفاجئ  يف ندوة الّلجنة املركزيّة 

بن  أحمد  الّزعيم  عزل  ثّم  التجربة،  إيقاف  عن   1968 مارس  يف  للحزب 

صالح عن كّل حقائبه يف 7 نوفمرب 1969 وتّمت إحالته عىل املحكمة العليا 

به خلق  متعّمد مقصود  املخّطط  واعتبار فشل  العظمى  الخيانة  بتهمة 

حالة الفوىض واالنقالب عىل الحكم وصدر ضده حكم باألشغال الّشاقة 

الّسجن  الفرار من  1970، لكنّه تمّكن من  16 ماي  ملّدة عرش سنوات يف 

وتربيراته  البورقيبي  الحكم  قراءة  عن  النّظر  وبقطع   .1973 فيفري  يف 

والطبقة  واملعارضة  الّسلطة  بني  فيما  التّهم  تبادل  تّم  فقد  لإلخفاق، 

الّسياسية كاتّهام اليسار املتطرف الذي يرى يف التّجربة تشويها للينينية 

أو الستالينيــة أو املاويــة، أو ذوي اإلطماع يف الخالفــة من املناضلني 

من رجاالت حركة التّحرير.

لكن من املهّم التّأكيد ، يف تلك الحقبة من تاريخ البالد والحكم البورقيبي، 

أصبح  واالجتماعيّة  واالقتصاديّــة  الّسياسيــة  املجاالت  يف  التّغيري  أّن 

قــدرا ال مفّر منه وقد دخل النّظام، مثلما النّخب وعامة الجماهري املثّقفـة، 

يف مراجعات لتحديد وجهة جديدة، وتّم االنتقال إىل االقتصاد الليبريايل مع 

تكليف الوزير الهادي نويرة برئاسة الحكومة والحديث عن االنفتاح  فيما 

برز اإلخوان املسلمون يف مرص بسريتهم املبهرة  وصمودهم يف محنهم مع 

العربيّة ال سيّما تونس  النّارصيّة وإرشاقة فكرهم عىل مختلف األقطار 

وقد أرسل بورقيبة الّشيخ محمد الفاضل بن عاشور للّشفاعة لدى عبد 

النّارص يف الّسيد قطب قبل إعدامه رحمه الله وما تبع ذلك من تنابز بني 

الّرجلني ومزايدات عىل االنتساب لإلسالم يف حرب الّزعامة بينهما  واستمر 

الّسماح بدخول كتب اإلخوان املسلمني ألّول  ذلك لزمن، ولعّل من ثماره 

مّرة بمعرض الكتاب سنة 1972 )4(... وليس غريبا أن تكون املرحلة فرصة 

يف  الّتغيري  أصبح 
الّسياسية  اجملاالت 
ّيـــــة  د قتصا ال ا و
عّيـــــة  جتما ال ا و
قدرا ال مفّر منــــه 
بعد فشل التعاضد 
وقد دخل الّنظـــام، 
الّنخــــــــب  مثلما 
وعامـــة اجلماهري 
املثّقفــــــــــة، يف 
لتحديد  مراجعات 
جديــــدة،  وجهة 
االنتقـــــال  وتـــّم 
االقتصــــــــاد  إىل 
برز  فيما  الليبريالي 
اإلخوان املسلمــون 
بسريتهم  مصر  يف 
املبهرة  وصمودهــم 
مع  حمنهــــــم  يف 
وإشراقة  الّناصرية 
فكرهـــــــم على 
األقطــــار  خمتلف 
العربّيــــة ال سّيما 

تونس

,,

,,

]1[ ذكر  الشيخ صالح بن عبد الله  يف تسجيل شهادته املوثقة مع الباحث  يف فيفري 2015 أن 

ذلك العام كان فرصة أو هو فتح لتلقي  كتب اإلخوان يف نسخ أصلية واقتناء الصادرات القديمة 

والحديثة 
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(3)
الّسياسية  النّخب  من  لكثري  تحّول  ونقطة  وسياسيّة  فكريّة  ملراجعات 

ولجيل كامل عاش اإلحباط وتخبّط يف مرارات الهزيمة مثلما عاش األمل 

يف فرصة جديدة للتّغيري والحلم بمرشوع النّهضة لألّمة وللوطن ينبني عىل 

مرجعيّة إسالميّة تملك رشوطا كثرية من إمكان التّحقق واالنجاز .

)3( الشيخ عبد الفتاح مورو 

مؤّسس أوىل نوايات شباب الّصحوة

الجماعة يف مرحلتها  الفتاح مورو محور  عبد  الّشاب  الّشيخ  كان      

الجنينية ويعّد أّول وأهّم شخصيّة انطلقت للتّأسيس الّدعوي بروح إحيائيّة 

مشبّعة  عقائد  من  املجتمع  يف  ساد  ما  عن  بعيدا  حياة  كمنهاج  لإلسالم 

بالخرافات والجهل والوهم، واكتسب يف طريق دعوته الّشاق »حواريني آمنوا 

باملرشوع اإلسالمي وإمكان البعث الحضاري لألّمة من جديد،  وسنالحظ، 

عبد  شخصيّة  مركزيّة  الجماعة،  نشأة  ألطوار  التّاريخي  الرّسد  سياق  يف 

الفتاح مورو من حيث ارتباط كّل من التحق بالنّواة الّصلبة للجماعة بها، 

ومن حيث فاعليته يف ربط الّصلة بني الّشباب والّشيوخ الّزيتونيني الذين 

يحبّون فيه عطاءه غري املحدود للّدعوة يف فرتة إحباط ويأس لدى الكثريين 

منهم . 

   لقد برز دور األخ  الّشيخ الّشاب عبد الفتاح مورو )5( كراعي وموجه 

وحاضن حقيقي للفتية، حيث تميّز بتحصيله العلمي الرّشعي وارتباطه 

 كان الّشيخ الّشاب 
الفتاح مـــورو  عبد 
حمور اجلماعة يف 
اجلنينية  مرحلتها 
أّول وأهـــــّم  ويعّد 
انطلقـت  شخصّية 
للّتأسيس الّدعــوي 
إحيائّيــــــة  بروح 
لإلسالم كمنهــاج 
حياة بعيـــــدا عن 
اجملتمع  يف  ساد  ما 
مشّبعة  عقائد  من 
واجلهل  باخلرافـات 
والوهم.واكتسب 
دعوتــه  طريق  يف 
»حواريني  الّشـــاق 
باملشــــــروع  آمنوا 
اإلسالمي وإمكان 
البعث احلضــــاري 

لألّمة من جديد.

,,

,,

]5[ عبد الفتاح مورو أحد مؤسيس الحركة اإلسالمية يف تونس، وأشهر خطبائها ومناظريها ، 

شغل خطة األمانة العامة  ورئاسة مجلس الشورى ونائبا لرئيس حزب حركة  النهضة، ُولد يوم 1 

جانفي 1948 بالعاصمة تونس، دخل مورو املدرسة الصادقية ودرس يف كلية الحقوق والرشيعة 

َعِمَل قاضيا حتى عام  الجامعة  . بعد تخّرجه من   1970 التونسية حيث تخرج عام  بالجامعة 

1977، ثُّم قّدم استقالته واشتغل باملحاماة. اعتاد مورو منذ شبابه ارتداء الجبّة والشاشية و 

أتقن يف شبابه   ، األخرى   السياسية  املدراس  و  التيّارات  انفتاحه عىل  و  املعتدل  ُعرف بخطابه 

املوسيقى و اكتسب مهارات فنية وثقافية عديدة  ، تعّلم األملانية يف املركز الثقايف األملاني بتونس 

إضافة إىل إتقانه اللغة الفرنسية.
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املبّكر بجامع الّزيتونة املعمور ودروس مشائخه التي تابعها بحكم قرب 

حيّه من الجامع األعظم ومسكنه الواقع باملدينة العتيقة وأحد أنهج باب 

روح  السيّما  فيه،  تحبّبهم  للّشباب،  جاذبة  شخصيّته  وكانت  سويقة، 

الّدعابة الحارضة باستمرار، وأّهلته مهاراته الخطابيّة وتكوينه الحقوقي 

املنابر  لتصّدر  الّزيتوني)6(  التّقليدي  ولباسه  الحقوق  بكلية  كطالب 

ومحاريب املساجد يف سّن مبكرة، وللحضور املتميّز يف املجالس الّدعوية 

وحلقات الّدرس والّذكر التي عمل  ال فقط عىل حضورها بل  عىل إنجاحها 

وضمان استمرارها بتكثيف الجهد لدعوة النّاس إليها من مختلف أرباض 

املدينة وأحياءها الّشعبية القريبة)7(.

يقول  صالح الدين الجوريش: » تّم احتضان الّشاب الّشيخ عبد الفتاح 

مورو  من قبل بعض  املتبّقني من شيوخ الّزيتونة الذين كانوا ينشطون 

الّزيتونيني،  الذي كان ال يطيق  بورقيبة  الرئيس  بحذر خوفا من سطوة 

حتّى خطابه يف املساجد لم يكن أيديولوجيّا عىل الّطريقة املرشقيّة مثل 

البقيّة، ولهذا كان يتفاعل معه بالخصوص عموم املواطنني الذين يحسن 

شخصّية  كانت 
الشيخ مورو جاذبة 
حتّببهـــم  للّشباب، 
فيه، السّيمــــا روح 
الّدعابة احلاضــرة 
باستمرار، وأّهلتــه 
مهاراته اخلطابّيــة 
ينــــــــــه  تكو و
كطالب  احلقوقي 
بكلية احلقـــوق 
الّتقليــدي  ولباسه 
لتصــّدر  الّزيتوني 
وحماريــــب  املنابر 
سّن  فـــي  املساجد 
مبكرة، وللحضور 
اجملالس  يف  املتمّيز 
الّدعوية وحلقـات 
والّذكــــر  الّدرس 
اليت عمل  ال فقـــط 
بـل   حضورها  على 

على إجناحها.

,,

,,

]6[ وهو زّي الزمه منذ أن كان يدرس بكلية الحقوق حني كان اليسار الراديكايل يقود الحركة 

الطالبية، إذ كان الطالب الوحيد الذي يخرتق الحرم الجامعي بزي وطني تقليدي إسالمي يذكر 

الجميع  بهيأة العلماء ، ويف ماكان ذلك يبعث عىل االحرتام واإلجالل عند عموم التونسيني إال أنه 

الوزير محمد مزايل   أن  ، ويذكر الشيخ  اليسار    سببا للسخرية والتهكم والتحرش من فصائل 

استغرب هيأته يف زيارة كانت لكليته وقد رآه يشق طريقه يف الحرم الجامعي بجبة وعمامة  فأراد 

أن يسخر منه فناداه وسأله أمام الناس سؤاال فقهيا بسيطا : هل الصالة فرض عني أم فرض 

كفاية ، فرد عليه بشكل الذع : إن الحكم مرتبط بالسائل ، فإن كان من أعيان البالد والحكام 

فالصالة عنده فرض كفاية ، أما إن كان من عامة الشعب فالصالة فرض عني ، فسكت الوزير 

وقد أصيب بسهم مراميه .

]7[ يذكر الشيخ يف هذا الصدد لدى شهادته املسجلة بكل تأثر » أن استمرار حلق املشايخ يف ظل 

العزوف الكارثي لدى التونسيني تطلب منه أخذ أموال من والدته رحمها الله  ليكافأ الحارضين 

ببعض املأكوات والحلويات والهدايا تشجيعا عىل املواظبة .
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(3)
مخاطبتهم بيرس وبساطة« )8(.

من   1965 سنة  بدأ   جّدا  مهم  دور  ميالد  بن  أحمد  للّشيخ  كان  لقد   

خالل حلقة دعاه الّشاب عبد الفتاح مورو  إىل تقديمها، فاعتذر يف البداية  
بعدم وجود طالّب العلم وبقّلة املهتّمني، لكّن الّشاب عبد الفتاح مورو)9(

استّغل صحبته للّشيخ واملحبّة القائمة بينهما ليقنعه بفكرة التّدريس يف 

مقابل أن يلتزم ورفاقه بتأمني حضور محرتم ودائم، ولتحقيق ذلك  قاموا 

بجولة يف املالّسني وجامع املّراكش واألحياء القريبة لتوفري حضور منتظم 

رسعان ما اتّسع لحلقة الّشيخ الجليل ابن ميالد  والزمه الفتية حيث ما 

اتّجه أو انتقل مواظبني عىل حلقاته أو خطبه بجامع البساتني، واستمر 

األمر عىل هذا النّحو مّدة إىل أن أحّس مورو من نفسه االستقالل فصار له 

حلقة خاّصة به يف جامع حمودة باشا يحضها  الّرفاق وال يجاوز عددهم 

عرشة، ثم يف جامع سيدي يوسف .. وشّكل الشيخان أحمد بن ميالد وحسن 

الخياري  حلقات للّدورس يف الجامع األعظم بعد انقطاع التّعليم الّزيتوني 

بما أحيى دور املشايخ من جديد،  كما كانت للّشيخ حسن الخياري حلقة 

بمنفلوري وللّشيخ  األخوة حلقة  الّسبخة، وللّشيخ محمد  أخرى بجامع 

بالكرم،  حلقة  األرصم  عيل  وللّشيخ  بباردو،  حلقة  التّلييل  الطيب  محمد 

وللّشيخ محمد الزغواني حلقة بجامع سبحان الله، رحم الله جميع هؤالء 

وبارك عملهم يف اآلخرة. 

الشيخـــان  شّكل 
أمحد بن ميــــالد 
اخليــــاري   وحسن 
حلقات للّدورس يف 
اجلامع األعظم بعد 
الّتعليـــــم  انقطاع 
الّزيتوني مبا أحيى 
دور املشايــــــــــخ 
كما  جديد،   من 
للّشيـــــخ  كانت 
حسن اخليــــــاري 
أخـــــــرى  حلقة 
الّسبخـــة،  جبامع 
حممــــد  وللّشيخ 
األخوة حلقـــــــة 
وللّشيخ  مبنفلوري 
الطيـــــــب  حممد 
التّليلي حلقــــــة 
بباردو، وللّشيـــــخ 
علي األصرم حلقة 
بالكرم، وللّشيــخ 
حممد الزغوانــــي 
جبامـــــــع  حلقة 

سبحان اهلل.

,,

,,

]8[ الجوريش ، صالح الدين ، ويكيبيديا األخوان املسلمون عىل املوقع عبد الفتاح مورو

 http://www.ikhwanwiki.com :

]9[ يذكر الشيخ عبد الفتاح مــورو يف تسجيـــل لشهادتـــه  مع املؤلف  أن عمره كــــان  

وقتئذ 16 سنة 
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بعد  ملّدة طويلة  الّصحوة  احتضنوا شباب  الذين  األجالء  املشايخ  ومن 

ذلك الّشيخ عثمان الحويمدي)10( والّشيخ الهادي بالرّسور رحمهما الله.

وسيشهد املشهد الّديني والوعظي تطّورا الفتا يف مرحلة الحقة عندما 

الّروح ألوالئكم  انطلق الجيل الشاّب املؤّسس للجماعة اإلسالميّة بنفس 

يف  تعليميّة  دينيّة  حلقات  وإقامة  دروس  إعطاء  يف  الّزيتونيني  املشايخ 

املساجد، وكانت جّل هذه الّدروس تتمحور حول حضارة اإلسالم وخطورة 

الثّقافة الغربيّة املاّدية وأبعاد الّدين الّروحية واالجتماعيّة ودوره يف قيادة 

األّمة، فربز من بينهم عبد الفتّاح مورو  بجامع بَْي محمد  وراشد الغنويش 

الله   عبد  بن  صالح  والّشيخ  يوسف  سيدي  وجامع  الله  سبحان  بجامع 

يف  وغريهم  النيفر  الّشاذيل  ومحمد  النيفر  وحميدة  الَغضباني  وحسن 

مساجد مختلفة .

     ويمكن اعتبار العريضة املوّجهة للحكومة احتجاجا عىل شيوع سّب 

الجاللة أّول تحرك يف تاريخ الجماعة موّجه اىل الّسلطة ، كان ذلك عندما  

اشتغل الّشباب بزعامة مورو سنة 1965 عىل توفري 100 ألف إمضاء عىل 

الّله  مقام  عىل  والتّطاول  الجاللة  سّب  منع  إىل  الحكومة  تدعو  عريضة 

بالّلعن أو غريه واتّخاذ موقف حازم ملنع هذه الّظاهرة التي كانت متفشيّة 

بشكل فظيع وجابوا األرياف والقرى واألسواق ألجل استكمالها، يحركهم 

اعتبــــــار  ميكن 
املوّجهـة  العريضة 
مـــــــــة  للحكو
علـــــى  احتجاجا 
شيوع سّب اجلاللة 
حتـــــــــــرك  أّول 
يف تاريخ اجلماعة 
الّسلطة  اىل  موّجه 
، كان ذلك عندما  
اشتغــــــل الّشباب 
سنة  مورو  بزعامة 
1965 علـــى توفري 
100 ألـــــف إمضاء 
عريضــــــة  على 
احلكومـة  تدعو 
إىل منـــــــــع سّب 
اجلاللــة والّتطاول 
اهلّل  مقــــــام  على 
بالّلعــــــن أو غريه

,,

,,

]10[ الشيخ عثمان الحويمدي :  أحد املشايخ الذين احتضنوا الصحوة االسالمية وكانت له أنشطة 

علمية ودعوية  باملساجد  خاصة بجهة املرىس وحلق الواد والعاصمة ، عمل داخل التنظيم مع 

الجماعة  وتحمل مسؤوليات عديدة و شغل خطة عضو مكتب تنفيذي  لحركة االتجاه االسالمي 

سنة 1980   تم اعتقاله إثر انكشاف ديسمرب 1980 له  كتيبات فقهية دعوية عقائدية صغرية 

الحجم ) 50 إىل80 صفحة (   تبسط املفاهيم واألحكام  وتوضح العقائد االسالمية بشكل سهل 

وسلس للعامة وطلبة املعاهد والتالميذ  عىل غرار : »أرسار املعامالت » و«أرسار عقيدة اإلسالم » 

و« االيمان باليوم اآلخر » و« حقوق االنسان يف األسالم » و أرسار الطهارة » وأرسار الحج والعمرة 

» وأرسار رمضان » و » أرسار الزكاة » و الصالة عماد الدين » وأرسار النكاح أو البيت السعيد » 

و » السرية النبوية« ...
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اإلجابة  بمثابة  العريضة  خطوة  يعّد  الذي  مورو  الفتاح  عبد  األخ  ذلك  يف 

الفتية يف عالجه، وقام بتسليم  البسيطة عىل تحّدي شّكل معضلة وحرّي 

العريضة إىل الّسيد الباهي األدغم بالوزارة األوىل، املسؤول وقتئذ عىل كتابة 

الّدولة للّرئاسة فلم يسّجل له أي استجابة االّ ما خال من التّنبيه بخطورة 

من استطاع جمع كل هذه التّوقيعات ...  

باألخ  للجماعة  املؤّسسني  الّشباب  أهّم  )11( أحد  النيفر  أحميده  التحق  

عبد الفتــاح مورو سنــة 1968 من خالل جلسات االستماع اىل خطبه 

التي حفزتـه بشكل عجيب لالنخراط يف الجماعة الحقا، يقول  ودروسه 

تكليف  يتحّرجون من  ال  املساجد  النيفـر:»كان عدد من خطباء  أحميده 

شباب الحركة للخطبة يوم الجمعــة... إّما طلبا للّراحـــة أو لقّلة عناية 

يف  خاّصة  بصفة  ذلك  تمثّل  وقد  بها،  املكلف  بالخطبة  الّرسمي  الخطيب 

)تونس  بالقصبة  يوسف  سيدي  جامع  يف  للجماعة  التّأسيسية  الفرتة 

مورو،  الفتاح  عبد  الّشيخ  فيه  الخطبة  توىّل  كان  الذي  العتيقة(  املدينة 

أقدم وجه تونيس ساهم يف إبراز الحركة اإلسالميّــة وقد تمّكن يف وقت 

أن يستقطب عددا مهّما مــن املصّلني من بينهم موظفني يف  وجيز من 

الوزارات القريبة وتّجار سوق الذهب املجاور للجامع فضــال عن تالميذ 

املدارس الثانويّة القريبة .... وقد كنت أنــا شخصيّا من بني الذين تعّرفوا 

اىل عنارص الجماعة قبل تكّونها من خالل حضــور خطب الّشيخ مورو 

كان عــــــدد من 
املساجــــد  خطباء 
ال يتحّرجــــــــون 
من تكليف شباب 
للخطبة  احلركة 
اجلمعـــــة...  يوم 
إّما طلبا للّراحــــة 
أو لقّلة عنايــــــة 
الّرمســي  اخلطيب 
باخلطبة املكلـف 
بها، وقد متّثل ذلك 
بصفة خاّصــة يف 
الفرتة الّتأسيسيــة 
للجماعة يف جامع 
يوســــــف  سيدي 
توىّل  كـان  الذي 
فيــــــــه  اخلطبة 
الفتاح  عبد  الّشيخ 
يف  متّكن  مورو 
أن  من  وجيز  وقت 
عــــددا  يستقطب 
املصّلني  مـــن  مهّما 
موظفني  بينهم  من 
الــــــــــوزارات  يف 

القريبة .

,,

,,

]11[ أحميدة النيفر أو احميده النيفر : من مواليد   1942   ينحدر من إحدى أهم العائالت العلمية 

والدينية العريقة  بتونس العاصمة )آل النيفر( النيفر الحسيني أصيلة مدينة صفاقس ونسبة إىل 

الحسني بن عيل. درس بجامعة دمشق بسورية كلية اآلداب حاصل عىل درجة الدكتوراه و أستاذ 

بالجامعة الزيتونية  ، كان  أحد مؤسيس الحركة اإلسالمية يف تونس  قبل أن ينشق عنها ليصبح  

أحد منظري اليسار اإلسالمي أو ما يسمى باإلسالميني التقدميني. ، أسندت له عام 1982 رخصة 

مجلة جديدة اختار لها عنوان مجلة الفكر اإلسالمي املستقبيل 15-21، وقد توّقفت هذه املجّلة 

عن الّصدور يف أواسط عام 1990. ، وقع إرشاكه يف بداية التّسعينات يف إصالح برامج الرتبية التي 

توالّها الوزير محمد الرّشيف .
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يف جامع سيدي يوسف)12( »لم تستمر تجربة الّشيخ الّشاب طويال حيث 

الجديد  وكثرة  تنبّه بعض أعضاء الحزب الحاكم إىل خطر هذا الخطاب 

امللتّفني حول الفتى فأوعزوا إىل الحكومة لعزله من جامع سيدي يوسف 

املالصق لقرص الحكومة .

    لكن عالقة مورو بالّشيخ محمد كمال التّارزي مدير الّشؤون الّدينية 

التّلميذ  أو  البار  باالبن  الّشيخ  عالقة  كانت  متطورة،  جّد  األوىل  بالوزارة 

غيابه  عند  املرىس  بجامع  الجمعة   خطبة  يف  عنه  إنابته  حّد  إىل  النّجيب 

للمشاركة يف املؤتمرات وملدد طويلة بلغت مّرة 07 خطب متتالية ... لذلك 

أبعده عن منرب جامع سيدي يوسف دون أن يعزله عن اإلمامة ، بل فتح له 

باب االنتقال إىل منابر ومحاريب املساجد األخرى دون حرج  ويؤّكد الّشيخ 

مورو يف شهادته عىل تلك الفرتة أنّه خطب يف حوايل خمسني مسجدا من 

مساجد العاصمة عىل صغر سنه ، وكان انتقاله مصحوبا بمتابعة الفتية 

تلكم  جماهري  اىل  ينضاف  خاّصا  جمهورا  له  جعل  مّما  حّلوا  حيثما  له 

املساجد.

وتتابعت الجهود من الجماعة الستثمار الفرصة برتك أثريــن مهمني 

يف كل جامع يحّلون فيه : 

أنصار جدد لبعث الفكرة اإلسالميّة يلتزمون بالدعوة إليها.  -

-  وتأسيس مكتبة أو حلقة خاّصة بمضامني جديدة عادة ما يلتزم 

عىل  والتّناوب  التّثاقف  يف  واملشاركة  باملواظبة  عددهم  قّلة  عىل  الّشباب 

تأثيث الّدرس أو بعض فقراته، بل رتّب مورو مع الفتية يف بعض املساجد  

درسا ما بني صالتي العرص واملغرب من كّل يوم سبت يُدعى إليه شباب من 

طالّب الجامعات واملدارس مّمن ال يصّلون أصال ملناقشة بعض القضايا 

الفكريّة واالجتماعيّة والّدينية واختري التّوقيت لرفع الحرج عّمن ال يصيّل 

حيث ال توجد صالة ترفع. 

من  اجلهود  تتابعت 
اجلماعة الستثمار 
برتك  الفرصــــــة 
يف  مهمني  أثريــن 
كل جامع حيّلون 
فيه يتمثـــالن يف 
جــــــــدد  أنصار 
الفكـــــرة  لبعث 
مّيــــــــــة  سال إل ا
يلتزمون بالدعــوة 
وتأسيـــــــس  إليه 
مكتبـــــــــــــة 
أو حلقة خاّصــــة 
جديدة  مبضامني 
يلتــــــزم  ما  عادة 
قّلــة  على  الّشباب 
باملواظبــة  عددهم 
واملشاركـــــة يف 
الّتثاقف والّتنـــاوب 
الّدرس  تأثيث  على 

أو بعض فقراته.

,,

,,

]12[ النيفر ،  احميده ، اإلسالم السيايس يف تونس طبعة صوت الجنوب .
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   ويروي  الّشيخ مورو)13( لقاءه  باألستاذ صالح  الّدين الجوريش حيث 

النّقاش باملسجد،  إىل حلقة من حلقات  الّشارع  املدعويّن من  كان ضمن 

إجابات  عىل  حصوله  عدم  عن  الجلسة  خاتمة  يف  فأعرب  يصيّل  ال  وكان 

نقاش من  الّلقاء ملواصلة  اىل  الّشيخ  لقضايا فكريّة عديدة فدعاه  كافية 

بدا  به حتى  باملسجد، ومازال  الذي سمعه  الوعظ  آخر، مختلف عن  نوع 

له املرشوع اإلسالمي متكامال من حيث تصّوره لقضايا الوجود واإلنسان 

والرّصاع االجتماعي وبناء الحضارة، والتحق الجوريش باملجموعة ليكون 

أبرز القيادينّي املؤّسسني للحركة االسالميّة يف تونس .

الوقــت ويف حدود  مــع  الّدعويـــة  الجهــود  تلك  أثمرت  لقد        

األخ  بزعامة  املساجد  يف  شبابيّة  مجموعات  تشّكل   1969  –  1968 سنة 
الجوريش)14(  الدين  صالح  واألخ  النيفر  احميده  واألخ  مورو  الفتاح  عبد 

وغريهم، تعمل عىل توسيع رابطة إيمانيّة إخوانيّة منكبّة عىل الّدعوة إىل 

والفقهيّة  العلميّة  الّدروس  تركيز حلق  تتعاون عىل  اإلصالح  واىل  الّصالة 

هنا وهناك  وتتحّلق حول بعض املشايخ من علماء الّزيتونة حيثما حّلوا. 

من  كثرية  أحياء  يف  املمتدة  الّشبكة  يشبه  ما  إىل  الفتية  رابطة  وتطّورت 

العاصمة، بل ويف بعض جهات البالد دون أن يكون هناك ارتباطا تنظيميّا 

بينهم، وأخّص ما يجمع الجميع هو اإليمان بالفكرة اإلسالميّة كمنهاج 

إسالمي  بديل  وإحياء  انجاز  عىل  والقدرة  بالرغبة  واإلحساس  حياة 

لقد أمثرت تلـــــك 
الّدعويـــة  اجلهود 
الوقــــــــــت  مــع 
سنة  حـــدود  ويف 
تشّكـــل    69/68
شبابّية  جمموعات 
املساجـــــــــد  يف 
بزعامة األخ عبـــد 
واألخ  مــورو  الفتاح 
النيفـــــر  امحيده 
الدين  صالح  واألخ 
وغريهم،  اجلورشي 
توسيع  على  تعمل 
إميانّيــــــة  رابطة 
إخوانّية منكّبــة 
على الّدعـــــــــوة 
إىل الصــــّالة واىل 
اإلصالح تتعــــاون 
على تركيز حلق 
العلمّيـــة  الّدروس 
وتتحّلـق  والفقهّية 
حول بعض املشايخ 
من علماء الّزيتونة 

حيثما حّلوا.

,,

,,

]13[ جاءت هذه الشهادة يف تسجيل سمعي برصي للشيخ  ، وانظر  نفس الشهادة يف برنامج   

شاهد عىل العرص مع عبد الفتاح مورو بموقع

https://www.youtube.com/watch?v=nLwl05WQEjQ: 

]14[ صالح الدين الجوريش: من مؤسيس الحركة اإلسالمية يف تونس  يف بداية السبعينات اشتعل 

أعضاء  من  مجموعة  جانب  إىل  أسس  و  اإلسالمي  االتجاه  حركة  عن  انشق  ثم  املعرفة  بمجلة 

الحقوقي ضمن  العمل  يف  انخرط    ،  ) التقدميون  )اإلسالميون  اإلسالمي  اليسار  تيار  الجماعة 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان و التي توىل فيها خطة نائب رئيس حتى سنة 2011 

و يف 1989 أسس منتدى الجاحظ و مازال يتوىل رئاسته عمل يف الثمانينات يف جريدة الرأي ومجلة 

املغرب العربي و ترأس تحرير مجلة 15/ 21 و مجلة حقائق.
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مورو  الفتاح  عبد  الّشابني  دور  أهميّة  عىل  التّأكيد  املهّم  ومن  حضاري. 

وأحميده النيفر من حيث الفاعليّة الحركيّة ومن حيث أهّمية انتمائهما 

لعائلتني عريقتني لهما مكانتهما وتاريخهما، مّما سّهل  لهما ربط الّصلة 

الكريم،  القرآن  عىل  املحافظة  جمعيّة  غرار  عىل  وباملؤّسسات  باملشايخ 

اإلسالميّة.  للفكرة  املتحّمس  الّشباب  لتوجيه  القيادية  الّصفة  واكتساب 

ويؤّكد جميع من أخذنا شهادته عىل األهميّة القصوى لهذه املناشط يف 

التّمهيد ملا بعدها من مراحل هاّمة لتشّكل الجماعة اإلسالمية. كما مثّل  

الذين  األساسينّي  لألعضاد  أسايس   استقطاب  الفتاح مورو عنرص  عبد 

بنت بهم الجماعة رصحها عىل غرار  أحميده النّيفر والجوريش وصالح 

بن عبد الله والّشيخ محمد صالح النّيفر وغريهم، كما أثّر بشكل كبري يف 

خّط سري قادة آخرين واجتذبهم للعدول عن رغبتهم يف الهجرة والبقاء يف 

تونس لبناء مرشوع الحركة االسالميّة عىل غرار راشد الغنويش نفسه، 

أحد أبرز زعماء الحركة اإلسالميّة يف تونس ويف العالم اإلسالمي،  والّشيخ 

الّزيتوني العالم الجليل سيدي محمد صالح النيفر رحمه الله، بما يجعله 

حّقا األب الحقيقي للجماعة اإلسالميّة يف تونس. 

يقول الّشيخ راشد الغنويش حني عودته من فرنسا سنة 1969:»تعرفت 

أنشأها  التّبليغ  لجماعة  حلقة  إىل  فقادني  الّشباب  هؤالء  أحد  عىل 

الباكستانيّون منذ سنة تضّم خمسة أنفار يقومون بالّدعوة، وكان من 

بني الخمسة شاّب معّمم هو الّشيخ عبد الفتاح مورو، وعرفت أنّه كان 

طالباً يف كلية الحقوق. كان تعّريف عىل تلك الحلقة وعىل الّشاب الّشيخ قد 

أعاد يل األمل أّن الخري لم ينقطع يف هذا البلد املنفلت، فانضممت إليهم، 

وانطلقنا نتواعد كّل أسبوع عىل دعوة النّاس إىل املساجد وتعليمهم الّصالة. 

وانرصفت عن العودة إىل باريس، ورأيت أّن الواجب األوكد هو متابعة هذا 

العمل )15(.   

املهّم الّتأكيد على 
أهمّية دور الّشابني 
مورو  الفتاح  عبد 
النيفـــر  وأمحيده 
الفاعلّية  حيث  من 
كّيــــــــــة  حلر ا
أهّميـة  حيث  ومن 
لعائلتني  انتمائهما 
عريقتني هلمــــــا 
نتهمــــــــــا  مكا
وتارخيهمــــــــــا، 
مّما سّهل  هلما ربط 
الّصلة باملشايـــــخ 
وباملؤّسســـــــــات 
مجعّية  غرار  على 
احملافظــــــة على 
الكريـــم،  القرآن 
واكتســــــــــاب 
القياديـــة  الّصفة 
الّشبــــاب  لتوجيه 
للفكرة  املتحّمس 

اإلسالمّية.

,,

,,

]15[ ( ذكر الشيخ راشد ذلك بشء من التفصيل  انظر  : راشد الغنويش ، الغنويش وأطواٌر من 

نشأة الحركة اإلسالمية يف تونس من القرية إىل الزيتونة.   
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)4( عودة األستاذ  راشد الغنويش إىل تونس سنة 1969 

       عاد األستاذ راشد الغنويش بعد جولة وتجربة ثريّة واّطالع عىل مناخات 

الغنويش  راشد  الّشاب  عاش  كما  بالرّشق،  عديدة  وتنظيميّة  سياسيّة 

تحّوالت فكريّة وسياسيّة عميقة يف مساره الّسيايس واإليديولوجي)16( من 

خالل رحالته إىل الرشق والغرب)17(حيث درس الّزراعة يف الجامعة املرصيّة 

ثم انتقل إىل سوريا ليدرس الفلسفة ولينتمي إىل»االتحاد االشرتاكي«وكان 

مشبعا بالفكر العروبي النّارصي، فعاش التّجربة التّنظيمية داخل خالياه 

التي خيبت آماله بالنّظر إىل الخّط العلماني واإللحادي الذي يفصل الفكرة 

النّقاش مع اإلخوان  تأثري حلقات  القوميّة عن جذورها اإلسالميّة وكان 

ورموزهم من طالب الجامعات  كبريا حيث دّب يف نفسه اليأس من القوميّة 

االشرتاكيّة . وال بّد من التّأكيد  عىل أهميّة الّلحظة التّاريخية لعودة األستاذ 

الغنويش إىل تونس من خالل مسألتني : 

وإيديولوجيّة يف عمق  تنظيميّة وسياسيّة  تجربة  بعد  العودة  • جاءت 

االشرتاكيني  والنّارصيني  العروبينّي  الّطالب  بني  الفكري  الرصاع  حلبة 

واإلسالمينّي عىل اختالف مشاربهم وكانت الفكرة اإلسالميّة الحركيّة زبدة 

جوان/يونيو   15 ليلة  كانت   : راشد  الّشيخ  يقول  الرحلة،  تلك  وخالصة 

)حزيران( 1966 نقطة التّحول يف حياتي حيث تجّمعت يف الحوض محصلة 

خرباتي إىل حّد االمتالء ففاض ...تلك كانت ليلة دخويل اإلسالم، خلعت فيها 

عنّي أمرين، القوميّة العلمانية واإلسالم التّقليدي يف عمليّة واحدة، ودخلت 

جاءت عودة األستاذ 
راشد الغنوشي بعد 
تنظيمّية  جتربة 
وسياسّيــــــــــــة 
يف  وإيديولوجّية 
عمق حلبة الصراع 
بني  الفكـــــــري 
العروبّيني  الّطالب 
والّناصرييـــــــــن 
االشرتاكييــــــن 
واإلسالمّيني علــى 
مشاربهــم  اختالف 
وكانت الفكــرة 
اإلسالمّيـــــــــــة 
احلركّية زبــــدة 
تلك  وخالصــــــة 

الرحلة.

,,

,,

]16[ ذكر الشيخ راشد ذلك بشء من التفصيل  انظر  : راشد الغنويش ، الغنويش وأطواٌر من نشأة 

الحركة اإلسالمية يف تونس من القرية إىل الزيتونة.   

]17[ زار الشيخ راشد الغنويش يف تلك الفرتة   من 1964 مرص ثم سوريا وخرج يف رحلة دامت 

بضعة شهور  من سنة1965 إىل تركيا وبلغاريا ويوغسالفيا والنمسا وأملانيا وفرنسا وبلجيكيا 

وهولندا ، ثم عاد اىل سوريا  ليستقر بها اىل حدود 1968 لريتحل اىل فرنسا الستكمال الدراسات 

العليا يف الفلسفة 
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يف اإلسالم األصيل، اإلسالم كما تلقيته من مصدره األصيل: الوحي، ال كما 
صنعه التّاريخ وصنعته التّقاليد.)18(

لبعث  كبريان  واستعداد  تحّفز  الغنويش  راشد  األستاذ  لدى  كان   •

تجربة نضاليّة سياسيّة تنظيميّة يف تونس وهو ما منعه، بعد أن استقّر يف 

كيانه اإليمان بصالبة وقّوة التّوجه اإلسالمي، من االنتماء إىل أّي حركة أو 

حزب أو تنظيم خارج تونس. يقول الغنويش : »كنت قد دعيت ألكثر من 

تنظيم، بما يف ذلك اإلخوان، ولكنّي اعتذرت ال ملانع عندي يف االنضمام إىل 

اإلخوان، ولكن لعدم رغبتي حينها يف االنتماء ألي حركة هناك عىل اعتبار 

أنّي لم أكن مستقراً يف سوريا، ولو كنت مستقراً فيها لربما انخرطت يف 

اإلخوان. فباعتبار أنّي راجع إىل بلدي وال أدري ماذا يوجد فيه من نشاط 

أن  أردت  بل  تنظيمي،  بالتزام  بلدي  أدخل عىل  أن  مناسباً  أر  لم  إسالمي 

أجد فيها  التي قد  الّساحة  أتفاعل مع  أدخل فقط بتوجه فكري وهناك 

إالّ  أو حزب  تنظيم  االنتماء ألي  وبالرغم من رفيض  إليه.  أنضم  تنظيماً 

التّحرير  االتّجاهات، عىل اإلخوان وحزب  أنّني تعرفت يف سوريا عىل كل 

وجماعة الّصوفية وجماعة الّسلفية« )19(.     

كان لدى األستـاذ 
راشد الغنوشــــــي 
واستعــــداد  حتّفز 
لبعـــــث  كبريان 
نضالّيـــــة  جتربة 
تنظيمّية  سياسّية 
تونــــــــــــس  يف 
ما منعـــــــه،  وهو 
بعــد أن استقـــــّر 
اإلميان  كيانه  يف 
وقّوة  بصالبـــــــة 
اإلسالمي،  الّتوجه 
االنتمــــــــــاء  من 
حركــــة  أّي  إىل 
تنظيم  أو  حزب  أو 

خارج تونس.

,,

,,

]18[ انظر : راشد الغنويش ، الغنويش وأطواٌر من نشأة الحركة اإلسالمية يف تونس من القرية 

إىل الزيتونة.

]19[انظر : راشد الغنويش ، الغنويش وأطواٌر من نشأة الحركة اإلسالمية يف تونس من القرية إىل 

الزيتونة.  حيث يقول أيضا : » بعد أن اهتديت إىل اإلسالم يف سوريا لم تتكون لدي أي تجربة عملية 

يف التحرك به، فلم أنضم إىل أي حزب ولم أمارس أي عمل دعوي، واقترص نشاطي عىل محاولة 

استيعاب معظم ما كتب يف الفكر اإلسالمي الحديث. فخالل السنتني اللتني قضيتهما يف سوريا 

تعمقاً  الفكري  النشاط  اقترصت عىل  اإلسالم مجدداً،  تعريف عىل  بعد   ،)1968-1966( ذلك  بعد 

إقبال واملودودي وسيد قطب ومحمد قطب والبنا  ملا كتب محمد  الفلسفة واستيعاباً  يف دراسة 

والسباعي ومالك بن نبي والندوي، إىل جانب دروس يف الحديث والتفسري والفقه. وليس صحيحاً 

ما قيل عن انضمامي إىل اإلخوان يف سوريا. ورغم أني طفت عىل كثري من حلقات املشايخ إال أن 

إليها فقضيت يف  التي شدتني  الله هي  الدين األلباني رحمه  الكبري نارص  حلقة الشيخ املحدث 

حلقته أكثر من سنة وتأثرت بمنزعه يف تحقيق الحديث و بتطهريه اإلسالم من الخرافات، وكان 

مدخيل إىل ابن تيمية وابن القيم. فهذا العنرص ظل يف تكويني ثابتاً.
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 لقد مثّلت عودة األستاذ راشد الغنويش إىل تونس سنة 1969 نقطة تحّول 

كبري يف حياته حيث اكتشف واقع البالد وتلّمس فرصة ثمينة النطالق عمل 

إسالمي حيث التقى بمجموعات من أوالئكم الّشباب الذين يجمعهم العمل 

املساجد،  بعض  يف  املنتظمــة  مجالسهم  وتنترش  اإلسالميّـــة  للفكرة 

كانت زيارته لتونس خاطفــــة لعيــادة والدته املريضــة، والحقيقة 

حسب ما يذكر الشيخ راشد يف شهادته أّن شقيقه اختلق قّصــة املرض 

بعد ما بلغهم عن ولدهم من أخبار عرب أقرانه يف القريــة  إلنقاذ الفتى من 

الّدروشة وعالجه من الخبل الذي أصابه وتسبّب له يف االنخراط يف العمل 

بدعوى  العمال  األرض بني  لينتقل سائحا يف  التّبليغي  والّدعوي  الّسيايس 

الخروج يف سبيل الله .

  واتّسع الفريق القيادي بضّم رجل يتوّفر عىل خربة تنظيميّة واّطالع 

جيد عىل أدبيّات الحركة اإلسالميّة بكّل تلوناتها  وتجاربها يف الرّشق وصار 

الّزيتونة  التاّلقي بجامع  النيفر والغنويش ومورو منتظم  الثاّلثي احميده 

مع  الّشباب اآلخرين ويف غريه من املساجد ولم تتأّخر فرصة الّلقاء بالّشيخ 

محمد صالح النيفر لينفتح أفق أوسع للعمل.

يقول الّشيخ راشد الغنويش : » نشأت الحركة اإلسالميّة لتجيب عىل مثل 

هذه األسئلة الكربى حول الوجود والتّاريخ والّدين ونظام الحياة واملوقف 

الغربي  واملوقف  الغرب  مع  والعالقات  الفلسطينيّة  واملسألة  الحداثة  من 

من اإلسالم واملستقبل الغربي« )20( .

الفريـــــــق  اّتسع 
القيادي بضــــــــّم 
على  يتوّفر  رجل 
خربة تنظيمّيــــة 
على  جيد  واّطالع 
احلركــة  أدبّيات 
بكــّل  اإلسالمّية 
تلوناتها  وجتاربهـــا 
وصــــار  الّشرق  يف 
امحيـــده  الّثالثي 
النيفر والغنوشـــي 
منتظـــــــم  ومورو 
الّتالقي جبامــــــع 
الّزيتونـــــــــة مع  
اآلخريـــن  الّشباب 
من  غيــــــره  ويف 
املساجد ومل تتأّخر 
الّلقــــــــاء  فرصة 
بالّشيخ حممــــــد 
النيفــــــــر  صاحل 
أوسع  أفق  لينفتح 

للعمل.

,,

,,

]20[ الغنويش ، راشد ، من تجربة الحركة اإلسالمية ، ص 43.
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)5( زيارة وفد بنغايل من جماعة الدعوة والتبليغ 

برئاسة الشيخ روح القسط

   زار تونس وفدا دعّويا تبليغيّا من بنغالداش بقيادة الشيح  الّرباني 

»روح القسط« سنة 1969 وجاب بعض األرياف واملجامع املختلفة قبل 

أن تمنعه الّسلطات التّونسية عن النّشاط، لكن امللفت لدى الّشباب الذين 

املجالس  اقتحام  يف  البنغاليني  هؤالء  جرأة  ملتابعتهم،  منبهرين  سارعوا 

واألسواق ونجاحاتهم يف استقطاب املصّلني والتّائبني وعمق التّأثري الرّتبوي 

جولتهم  الستمرار  يتحّمسون  الّشباب  جعل  مّما  املتلقني  يف  والّروحي 

والتّعلم منهم منهاجا فريدا من البالغ واإلبالغ والّدعوة العاّمة إىل الّله رب 

العاملني ، لكن تدّخل البوليس الّسيايس ليمنعهم ويطلب مغادرتهم للبالد 

فأخذ الّشيخ عبد الفتاح مورو » الشيخ روح القسط« الداعية التبليغي 

إلزالة  يتدّخل  أن  عىس  عاشور  ابن  الفاضل  محمد  الّزيتوني  الّشيخ  إىل 

سبب  بتفسري  اكتفى  الفاضل  الّشيخ  لكّن  النّشاط  عن  الوفد  منع  قرار 

منعه وأزال استغرابه )21( وقد أذكى الّلقاء يف الجماعة حماسة أكرب للعمل 

 ... الذي سسيتمر الحقا  املجتمع  املنفتح عىل مختلف فضاءات  الّدعوي 

ويذكر الّشيخ عبد الفتاح قصصا جعلت العمل التّبليغي محبّبا لدى الفتية 

منها فشله يوما يف الّدعوة اىل املسجد والّصالة رغم طوافه بعدد كبري من 

النّاس أبوا عليه أن يصطحبهم اىل املسجد، ثم انقاد اىل طاعته رجل مخمور 

ولم يتفّطن اىل ذلك االّ عندما انهال املصّلون باألحذية عليه وعىل الّشاب 

مورو  الذي حاول حمايته وتدّخل الّشيخ إمام املسجد وكان يعرف الّشاب 

الّرجل  أن يعود بعد اغتساله وتطّهره ولكن  الّداعية ليطلب من املخمور 

أن يصيّل معهم، فانتبذوه يف الّصف األول عىل مسافة منهم، ومّلا  أبى االّ 

وفــــــدا  تونس  زار 
من  تبليغّيا  دعّويا 
سنـــــة  بنغالداش 
1969 وجاب بعض 
واجملامـــع  األرياف 
قبـــــــل  املختلفة 
أن متنعه الّسلطات 
نسيــــــــــــة  لّتو ا
عن الّنشـــــــــاط، 
لدى  امللفت  لكن 
الّشباب الذيـــــــن 
منبهريـــن  سارعوا 
ملتابعتهم، جـــــرأة 
البنغالييـــن  هؤالء 
يف اقتحــــــــــــام 
واألســواق  اجملالس 
وجناحاتهــــــــــم 
استقـــــــطاب  يف 
والّتائبيــن  املصّلني 
الّتأثري  وعمـــــــق 
والّروحــي  الرّتبوي 

يف املتلقني.

,,

,,

]21[ ورد يف شهادة الشيخ عبد الفتاح مورو  مع الباحث أن » الشيخ روح القسط قال للشيخ 

الفاضل رحمهما الله جميعا : إنما نحن نبني للناس معنى قول ال إال هاال الله محمد رسول الله 

فرد عليه الشيخ الفاضل : ولذلك هم منعوك ؟؟ 
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أتّموا الّصالة مكث الّرجل التّائب ساجدا، فلّما حّركوه وجدوه فارق الحياة،  

فبكى الّشباب لحسن خاتمته وزادهم إقباال عىل دعوة النّاس مهما تّلبس 

حالهم باملعايص أو بدا منهم الّسخف والفجور ...

)6( عودة الشيخ الزيتوني 

الفقيه العالم  الداعية محمد صالح النيفر   سنة 1969

     عاد الّشيخ محمد صالح النيفر رحمه الله )22( من الجزائر إىل تونس  

األكرب  ومجاهدها  األوحد  زعيمها  مغاضبا  غادرها  أن  بعد   1969 سنة 

الذي صارعه وضيّق عليه ولم يرتّدد الّشيخ يف العمل لنرصة اإلسالم قوال 

وعمال  منذ شبابه ، ومن خالل نشاط  متعّدد الجبهات نجح من خالله  يف 

حممد  الّشيخ  عاد 
صاحل النيفر رمحه 
اهلل من اجلزائر إىل 
تونس  سنــة 1969 
بعد أن غادرهــــــا 
زعيمهــــا  مغاضبا 
وجماهدها  األوحد 
األكرب الــــــــذي 
صارعه وضّيــــــق 
يرتّدد  ولــــم  عليه 
الّشيخ يف العمـــل 
لنصرة اإلسالم قوال 

وعمال.

,,

,,

األوىل  الطبقة  ،  من مدريس  باملرىس   1902 ديسمرب   26 النيفر  الشيخ محمد صالح  ولد   ]22[

بجامع الزيتونة ومدير الفرع الزيتوني للبنات  عرف بنشاط كثيف يف اإلصالح الديني واالجتماعي 

والثقايف ينحدر من عائلة عريقة يف العلم والتقى ، حفيد رئيس املجلس الرشعي املالكي واإلمام 

1933 وشغل  النيفر  ، أسس نقابة علماء الزيتونة سنة  األكرب بجامع الزيتونة  الشيخ صالح 

منصب كاتبها العام ، وتمت مالحقته من السلطات االستعمارية يف مقاومة مرشوع التجنيس  

وتوىل  التونيس«  »امللعب  إىل  تحولت  التي   1931 سنة  الريايض«  النشء   « جمعية  احدث   .1932

منظمة  إىل  رئاسته  بفضل  الجمعية  تحولت  وقد  املسلمني.  الشبان  جمعية  رئاسة   1940 سنة 

مثل  الوطنية  الشخصيات  من  عدد  مقصد  الشيخ  جعل  ما  وهو  البالد  واقع  يف  ومهمة   فاعلة 

الحميد بن  القدس وعبد  الحاج أمني الحسيني مفتي  العالم مثل  ، ومن  الشهيد فرحات حشاد 

باديس رئيس جمعية العلماء املسلمني = الجزائرية وبعض ضباط مرص مثل السادات وحسني 

النارص يف بداية استقالل تونس. عاش الشيخ  الشافعي لتوسيطه يف األزمة بني بورقيبة وعبد 

محمد الصالح النيفر ثالث مراحل أولها مرحلة الرصاح مع الزعيم الحبيب بورقيبة والتي انتهت 

بتضييق الخناق عليه حتى هاجر  إىل الجزائر   سنة 1963مع استقاللها ومارس خاللها الشيخ 

التدريس يف جامعة قسنطينة وقدم الدروس املسجدية واإلذاعية ويف جمعية اإلصالح األخالقي 

سنة  تونس  إىل  العودة  الشيخ  فاختار  بومدين  هواري  الرئيس  أحرج  الذي  األمر  واالجتماعي 

1969 وهي املرحلة الثالثة من حياته والتي توجها بتأسيس الحركة  اإلسالمية   إىل حني اإلعالن 

عن تأسيس حركة االتجاه اإلسالمي سنة 1981 وكان رئيس هيئتها التأسيسية حيث انعقدت 

االجتماعات التأسيسية ببيته  ثم وبسبب ثقل املرض انسحب من النشاط العام دون أن ينقطع 

عن متابعته حتى وافته املنية يف فيفري 1993.
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أو  أّسسها  الّشعب من خالل جمعيّات  بالجماهري وعموم  الّزيتونة  ربط 

ترأسها عىل غرار  جمعيّة الّشبان املسلمني  ومدرسة البنت املسلمة  ودار 

الّرضيع ونرش لها فروعا يف شمال البالد وجنوبها )23(.. ، كما أّسس الّشيخ 

جمعيّات رياضيّة وبعث مع مجموعة الشبان املسلمني بالجمعيّة » رشكة 

اليقضة االقتصاديّة للمساهمة يف مواجهة الفقر  وتمويل األعمال الخرييّة 

 10000000 مالها  رأس  النّاس   معامالت  يف  اإلسالميّة  الثّقة  وإرساء 

نشاطــــــه   خالل 
اجلبهــــات  متعّدد 
الشيخ حممد  جنح 
النيفــــــــر  صاحل 
الّزيتونة  ربط  يف 
وعموم  باجلماهري 
خالل  من  الّشعب 
أّسسهـــا  مجعّيات 
أو ترأسها على غرار  
الّشبــــان  مجعّية 
املسلمني  ومدرسـة 
البنت املسلمة  ودار 
الّرضيع ونشر هلـــا 
مشــال  يف  فروعا 
البالد وجنوبهـــــا، 
الّشيـــــــخ  وأّسس 
ت  مجعّيــــــــــــا
وبعث  رياضيـــــة 
اليقضــة  شركة 
االقتصادّيــــــــة 
همــــــــــة  للمسا

يف مواجهة الفقر . 

,,

,,

]23[ أسس األستاذ عبد الرحمان الكعاك عام 1934 ناديا مدرسيا متفرعا عن الجمعية الخلدونية 

سماه  » جمعية الشبان املسلمني« عىل غرار ما يوحد يف مرص ، أعضاءه صادقيون وزيتونيون 

بزعامة الرشيد ادريس والصادق بسيس ويوسف بن عاشور ونخبة من زعماء الحركة الدستورية 

ثم  خمد نشاطها بعد الحرب العاملية الثانية  ودب الخالف بني أعضائها فتم عرض رئاستها عىل 

الشيخ محمد الصالح النيفر سنة  1940  فتوسع عىل يديه نشاطها ليمتد عىل كامل البالد وبلغ 

الشبان  أنشأت جمعية   1945 ، ويف سنة   أنشطتها  وتعددت مجاالت  فرعا    113 فروعها  عدد 

السيدة  عليه  ترشف  وكانت  املسلمات«  »السيدات  ويدعى  النساء  بني  الوعي  لبث  نسائيا  فرعا 

سعاد ختاش عقيلة الشيخ محمد الصالح النيفر مستعينة بمجموعة ناشطة من النساء ينتمني 

إىل عائالت وجيهة يف البالد...ومن إنجازات »السيدات املسلمات« إحداث صندوق للمعوزات من 

البنات ملواصلة دراستهن وكذلك توعية املرأة األمية وتعليمها  و كان الرأي العام التونيس يعارض 

بشدة تعليم البنت التونسية خشية فرنستها، ومعاهد البنات قليلة وتقترص عىل العائالت املرتفة 

بينما مدارس الراهبات كثرية يف البالد . فنظم الشيخ محمد الصالح اجتماعا موسعا بنهج الباشا 

دعا له مختلف الفئات النشيطة يف البالد وعرض عليهم مرشوع إنشاء مدرسة إسالمية لتعليم 

البنت وإقناع اآلباء بهذه الفكرة لحماية بناتهن من الجهل والضياع والتنصري وإحياء هويتهن 

العربية اإلسالمية فأغدق الخريون من مالهم ما حول الحلم اىل حقيقة  . ويف سنة 1947 بدأ بناء 

»مدرسة البنت املسلمة« بنهج الرساجني وتم بعد سنتني والزال رصحها قائما إىل اآلن. وأحدث 

فرعا لها بباب الخضاء بنهج البشري صفر وكان يديره ابنه محمد املرتىض، وفرعني بحمام األنف 

وماطر. كما أحدثت رياضا لألطفال بباب منارة وباب الخضاء. والحظ الشيخ محمد الصالح أن 

الفتاة التونسية التي احتضنها يف روضة األطفال ثم يف مدرسة البنت املسلمة االبتدائية ال يمكنها 

الذي  إدارة الجامع األعظم  1953 مع  الثانوي مثل زميلها الشاب فسعى يف  أن تواصل تعليمها 

يديره قريبه الشيخ عيل النيفر إلنشاء فرع للتعليم الزيتوني للبنات وُكلِّف الشيخ محمد الصالح 

بإدارته وتدوم الدراسة فيه سبع سنوات تفيض إىل الحصول عىل شهادة التحصيل بجزئيها )ما 

يعادل الباكالوريا(.  كما احتضنت هيئة السيدات مولودا جديدا للجمعية هو »دار الرضيع« وذلك 

إلنقاذ الطفولة البائسة واللقيط من التنصري واإلهمال ومقره بنهج الباشا. 

انظر: النيفر ،  أروى ، الشيخ محمد صالح النيفر : مسرية نضال  1902 – 1993 ، 2007 ، ط 1 .
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محمد  الّشيخ  يقول  املسلمني.  الّشبـــان  مجّلة  إصدار  عن  فضال  فرنك 

الفاضل بن عاشور: » أظهرت جمعيّة  » الشبان املسلمني« نشاطا عظيما 

املساجد  يف  التّذكري  فنّظمت مجالس  الشعبي  االتّجاه  هذا  التّوافق مع  يف 

بالعاصمة ومختلف البلدان وقراها وأّسست فروعا للمحافظة عىل القرآن 

ملبادئ  ليليّة  دروسا  وفتحت  اإلمالءات  وتنظيم  الحّفاظ  بتنشيط  الكريم 

القراءة والحساب وعرض األفالم التثقيفيّة وأقامت املحارضات ومهارج 

الذكريات الّدينية يف العاصمة واملدن الكربى وكان رئيسها الّشيخ محمد 

النّيفر  ال ينفك متنّقال بني املراكز يتعّهد نشاط حركتها ويغّذيها  صالح 

ويوّجهها وما جمعيّة الّشبان املسلمني يف روحها ورئاستها وغالب عنارص 

مسرييها إالّ أداة الوصل بني الثّقافة الزيتونيّة وبني الجمهور غري املثقف، 

فكان نشاطها يف هذه الفرتة من أقوى العوامل يف بروز عظمة الجامعة 

تلك  خّريجي  من  ليس  ملن  الّطريق  وتمهيد  العام  الّرأي  نظر  يف  الّزيتونية 

الجامعات الّدينية العظمى ألن يتّصل بروحها الثّقافية« )24(.

      ليس املجال يف هذه الّدراسة بسط  املرشوع الثّقايف والرّتبوي اإلسالمي 

مواجهة  يف  النيفر  الصالح  محمد  املجاهد  الّشيخ  لفضيلة  اإلصالحي 

االستعمار الثّقايف قبل ومع الّدولة البورقيبية ، ولكن  كان الّرجل مصلحا 

له مرشوع مضاد  للبورقيبيّة املتعلمنة حّد التّطرف وكان يعمل من خالل 

والعاملني  املشايخ  من  فريقا  تؤّطر  أن  استطاعت  املؤّسسات  من  شبكة 

واملربنّي  وتشّكل نسيجا له عمقه  االجتماعي الخطري الذي جعل بورقيبة 

يُعمل فيه معاول الهدم واحدة بعد واحدة ثم رضب الحصار عىل الّشيخ 

حيث  الجزائر  يف  املنفى  ويفضل  تونس  الحبيب  بلده  مرغما  غادر  حتى 

يواصل دروسه ودعوته اإلصالحيّة.

ونجاحاته  اإلسالمي  النّشاط  من  منتهاه  البورقيبي  االنزعاج  بلغ 

انتزاع   حّد  »إىل  الله  رحمه  النيفر  صالح   محمد  الّشيخ  عليه  يقوم  الذي 

كان الشيخ النيفر 
مصلحا له مشـروع 
للبورقيبّية  مضاد  
حـــــّد  املتعلمنة 
وكـــان  الّتطرف 
يعمــــــــــــــــل 

شبكة  خالل  من 
املؤّسســـــــات  من 
عـــــــــــت  ستطا ا
من  فريقا  تؤّطر  أن 
والعامليـن  املشايخ 
واملرّبني  وتشكــّل 
عمقه   له  نسيجا 
عــــــــي  جتما ال ا
اخلطري الذي جعل 
بورقيبة ُيعمـــــل 
فيه معاول اهلــــدم 
واحدة بعد واحدة 
ثم ضرب احلصـــار 
حتى  الّشيخ  على 
مرغمـــــــــا  غادر 
بلده احلبيب تونس 
ويفضل املنفــــــى 

يف اجلزائر.

,,

,,

]24[ ابن عاشور ، محمد الفاضل ، الحركة األدبية والفكرية يف تونس  ،معهد الدراسات العربية 

العاملية ، جامعة الدول العربية ،1956، ص 200.
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قانون  بمقتىض  الّشيخ  يدي  من  فروعها  وكل  املسلمة  البنت  مدرسة 

اإلمامة يف جامع  أقيل من خّطة  ثم    1959 الّرسمي سنة  بالّرائد  صادر 

التّوفيق، ثّم تّم منعه من خّطة التدريس وأُحيل الّشيخ الجليل عىل التّقاعد 

اإلجباري املبّكر يف نفس الّسنة، وقام بورقيبة سنة 1961 بحّل » جمعية 

الّشبان املسلمني وفروعها وإيقاف جميع أنشطتها الّشبابية والّرياضية 

والنّسائية والّصحفية« ثم تأميم » دار الّرضيع« )25(، كما تّم الحقا اعتقال 

الّشيخ  والتّحقيق معه بتهمة املشاركة يف املحاولة االنقالبيّة 1962 .حيث 

كشف البحث اتّصال بعض عنارص املجموعة به إالّ أنّه رفض فكرة العمل 

سبقته  التي  الجزائر  إىل  للهجرة   1963 سنة  الّشيخ  اضطّر  االنقالبي)26( 

سمعته إليها فأكرمه أهلها وفتحت له منابرها ومساجدها وكّلف برئاسة 

ثّم مدّرسا للفلسفة اإلسالميّة بجامعة قسنطينة  املعهد اإلسالمي  إدارة 

وربط عالقات وطيدة بعلمائها ودعاتها وساهم يف الّصحوة اإلسالميّة  ثّم 

قّرر الشيخ زيارة تونس)27( يف الفرتة التي سقطت فيها تجربة التّعاضد 

وشيوع الحديث عن التّغيري وفتح باب الحّرية والتّعددية الّسياسية .وقد 

كانت زيارة استكشاف ولم يكن ينوي االستقرار .

يذكر الّشيخ عبد الفتاح مورو أّول اتصال  حصل لفضيلة الشيخ محمد 

صالح النيفر مع الّشباب فيقول)28( : » كنت يف حلقة ذكر ومدارسة للقرآن 

االنزعـــــــــاج  بلغ 
البورقييب منتهاه من 
اإلسالمي  الّنشاط 
الذي  وجناحاتــــه 
الّشيخ  عليه  يقوم 
حممد صالــــــــح  
اهلل  رمحه  النيفر 
»إىل حّد انتـــــزاع  
البنــــــت  مدرسة 
وكـــــل  املسلمة 
فروعها من يــــدي 
مبقتضـــى  الّشيخ 
قانون صادر بالّرائد 
سنتــــــة  الّرمسي 
من  أقيل  ثم    1959
ومّت  اإلمامة  خّطة 
خّطـــة  من  منعه 
حيـــل 

ُ
التدريس وأ

الّتقاعـــــــد  على 
اإلجباري املبّكـــر 

يف نفس الّسنة، 

,,

,,

]25[ ابن عاشور ، محمد الفاضل ، الحركة األدبية والفكرية يف تونس  ،معهد الدراسات العربية 

العاملية ، جامعة الدول العربية ،1956، ص 200.

]26[ يفرس الشيخ سبب رفضه املشاركة  يف  املجموعة  االنقالبية  بما عرفه من أحد تالميذه 

عن أعضاء املجموعة  ، يقول الشيخ : » فذكرهم يل فنصحته بعدم املشاركة وقلت له إذا نجحت 

فستغري فاسدا بفاسد ، وإذا فشلت فلست فس سبيل الله  ، وقد بلغني عن الجماعة أنهم أصحاب 

،  أروى ،  خمر وسهر والعملية ليست نظيفة« انظر من كتابات الشيخ رحمه الله يف » النيفر 

الشيخ محمد صالح النيفر : مسرية نضال  1902 – 1993 ، 2007 ، ط 1 . ص 209.

]27[ قرأت يف بعض الكتابات عن عودة الشيخ اىل تونس أنها كانت بعد انزعاج هواري بومدين 

من نشاطاته االسالمية  لكن كتب الشيخ ضمن ما نرشته ابنته  ) مصدر سابق (  أنه القى كل 

التكريم واملحبة وحسن املعارشة  حتى قال رحمه الله : » وجدت نفيس بن قوم أرأف بي من أهيل« 

وقال عن الهواري بومدين ذكروني له فقال »دعوه فذلك شيخي«   : أروى النيفر ، مصدر سابق، 

ص 206 و207.
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الكريم ال يكاد يجاوز عددنا العرشة ، كان ذلك بجامع سيدي يوسف حينما 

وجلس  الّصلحاء  ووقار  العلم  مهابة  عليه  تبدو  معّمم  شيخ  إلينا  حض 

لالمام  الّدين  إحياء علوم  كتاب  نتناول  كنا   ... لحوارنا  الحلقة منصتا  يف 

الّشيخ  من  حياء  فسكتت  الّدرس  أقّدم  كنت  والرشح،  بالّدراسة  الغزايل 

أمرني  أنّه  االّ  يفيد  بما  بيننا  يتكّلم  الحلقة إلرشافه حتّى  تسليم  محاوال 

سمعنا  جلستنا  اختتمنا  وملا   ... فيه  نحن  ما  يف  وتشجيعنا  باالسرتسال 

نتّفق عىل حضور حلقة أخرى بجهة أريانة استأذن الّشيخ للحضور معنا 

فرّحبنا به ومّلا نعرف اسمه وال شخصه ....وصار يتنّقل بني حلق الفتيان 

يستكشفهم ويَُسـرُّ بما يرى ويسمع طيلة أسبوع  ...ثم كاشفني بحبّه 

الكبري لنا وعرفنا بنفسه مبينا أن لقاءه بالفتية  غرّي الكثري يف نفسه وأنّه 

اإلسالمي   النّهوض  يف  وكبري  حقيقي  أمل  هناك  مادام  للجزائر  يرجع  لن 

وإصالح املجتمع وتغيريه » واستقبل الّشيخ الفتية يف بيته واشتّد تعّلقه 

ويخ الصغري« مورو ... وهناك عّرفهم بالّشيخ  بهم وخاّصة معّممهم » الشُّ

وصارت  النّيفر  الّشيخ  ببيت  ملجلسهم  انضّم  الذي  سالمة  القادر  عبد 

لقاءاتهم به أسبوعيّة كّل يوم سبت مابني صالتي املغرب والعشاء وتحّولت 

الجلسات إىل منتدى أسبوعي يخوض يف الفقه والّسياسة والعقيدة وقضايا 

العالم العربي والفلسفة والتّاريخ ... كما كان يتنّقل إىل مسامرات يدعى 

إليها يف بعض املبيتات واملنابر ....

  ويذكر الّشيخ  محمد صالح النيفر)29( باعتزاز أّول وأهّم لقاء له مع 

جماهري الّشباب اإلسالمي يف جنازة الّشيخ أحمد بن ميالد  الذي تويّف - رحمه 

الله - سنة 1971 يف حادث مرور رفقة الّشيخ العنّابي بعد رجوعهما من 

مدينة القريوان يف أعقاب االحتفال باملولد النبوي الرّشيف .. كان الحضور  

كثيفا من أبناء الّصحوة  الذين منعوا شخصا آخر كان املنظّمون قد رتّبوا  

من  أسبوع  بعد 
يف  الشباب  متابعة 
نشاطهم، كاشفهم 
النيفـــــــر   الشيخ 
هلم  الكبري  حبّبه 
بنفســــه  وعرفهم 
لقــــــاءه  أن  مبينا 
بالفتيــــــــة  غرّي 
نفسه  يف  الكثري 
يرجـــــع  لن  وأّنه 
مـــــــادام  للجزائر 
هناك أمل حقيقي 
وكبري يف الّنهوض 
وإصالح  اإلسالمي  
وتغيريه  اجملتمـــع 
الّشيــــخ  واستقبل 
بيتـــه  يف  الفتية 
بهم  تعّلقه  واشتّد 
معّممهم  وخاّصة 
ويخ الصغري«  الشُّ  «
وهنـــــاك   ... مورو 
عّرفهم بالّشيخ عبد 
الذي  سالمة  القادر 

انضّم جمللسهــم.

,,

,,

]28[ تسجيل   للشيخ مورو مع املؤلف  حول  مرحلة النشأة ة و التأسيس للحركة اإلسالمية 

]29[ النيفر ،  أروى ، الشيخ محمد صالح النيفر : مسرية نضال  1902 – 1993 ، 2007 ، ط 1 

. ص 210 – 211 .
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له مداخلة ليقّدموا الّشيخ النّيفر إجالال لقدره ولقدر شيخهم بن ميالد  

وقد رّصح الّشيخ ملورو برغبته يف إلقاء كلمة يشيد فيها بالعلماء الذين 

يموتون وهم يعملون. 

النيفر  صالح  محمد  للّشيخ  كان  »وقد  الغنويش:  راشد  الّشيخ  يقول 

والّشيخ عبد القادر سالمة دور مهم يف توجيه هؤالء الّشبان، من خالل 

حلقته يف باردو ذات التّأثري الكبري يف املجموعة األوىل. وكان رحمة الله عليه 

ويحاورهم  لهم  يتواضع  وكان  له،  يرتاح  الشباب  كان  الشباب«  »شيخ 

الزيتونة. كان  لقد كان ظاهرة شاذة يف جامع  لهم بمخالفته.  ويسمح 

بارك  املسلمني  الّشبان  جمعية  رئيس  وكان  النيفر  آل  »مهبول«  يسمى 

الله يف عمره …كان هذا الثّنائي فريداً من جملة املشايخ يف التّواضع، ويف 

النّاس، ألن  عاّمة  النّاس، مخالطة  مع  العالقة  ويف  الّشباب،  مع  العالقة 

جانباً من تراث جامع الّزيتونة إىل حّد كبري كان تراثاُ أرستقراطيا« )30(.

     لقد شّكلت املجموعة الّشبابية املتحّلقة حول الّداعية الّرباني والّشيخ 

الّشاب » عبد الفتاح مورو« ، من خالل أنشطتها الكثيفة املفتوحة عىل 

لكّل  وكان  تباعا  الفريق  إىل  انظموا  آخرين  لقادة  جذب  نواة  املجتمع 

واحد منهم مزايا مختلفة بالنّظر إىل خلفيّة تكوينه أو تجاربه أو موقعه 

االجتماعي أو العلمي مّما وّفر ثراء للمجموعة يف كليتها ومّهد النطالقة 

جيّدة للمرشوع اإلسالمي رغم أنّه تأّخر زمنيّا بالنّظر اىل األقطار العربيّة 

انطلق عىل مهل وقد استرشف رصيد من سبقوه واستطاع  األخرى)31(، 

عرب الزمن إثراءه نضاليّا وفكريّا . 

يقول الّشيخ راشد : » لقد كان هذا التّصور العقدي اإلحيائي الّشامل 

 لقد شّكلـــــــت 
اجملموعــــــــــــة 
الّشبابيــــــــــــة، 
أنشطتها  خالل  من 
لكثيفـــــــــــة  ا
على  املفتوحـــــة 
جذب  نواة  اجملتمع 
آخريـــــــن  لقادة 
الفريق  إىل  انظموا 
وكــــــــان  تباعا 
منهم  واحد  لكّل 
خمتلفــــــة  مزايا 
خلفّية  إىل  بالّنظر 
أو  تكوينــــــــه 
موقعـه  أو  جتاربه 
االجتماعـــــــــي 
وّفر  مّما  العلمي  أو 
ثراء للمجموعــــة 
كليتهـــــــــا  يف 
ومّهد النطالقـــــة 
للمشروع  جّيـــدة 

اإلسالمي.

,,

,,

]30[ املديني ، توفيق ، املعارضة التونسية ، نشأتها  وتطورها  ،  اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، 

2001 ، ط 1 ، ص  256

]31[ تأسست حركة اإلخوان املسلمني يف مرص سنة 1928  ، ويف سوريا  مابني 1932  و1938 ، 

ويف األردن سنة  1945 وانطلقت الحركة اإلسالمية السودانية  ما بني 1946 و1956  ...
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اإلسالمي  العالم  أرجاء  عّمت  التي  اإلصالحيّة  الحركة  لجهود  امتدادا 

وتأّخرت يف تونس بعض الوقت بسبب الهجمة التّغريبية الرّشسة. وكان 

من أعالم تلك الحركة تونسيّون مثل الّشيخ عبد العزيز الثّعالبي مؤّسس 

الحركة الوطنيّة والّشيخ ابن عاشور ومن قبلهما حركة الوزير خري الّدين. 

وتلّقينا  اإلصالح  وشيوخ  املغدور،  الّزيتونة  جامع  بقايا  من  أدركنا  ولقد 

والّشيخ  القادر سالمة  والّشيخ عبد  النيفر  الصالح  :الّشيخ محمد  عنهم 

الرحمن  عبد  والّشيخ  اإلخوة  محمد  والّشيخ  الخياري  والّشيخ  ميالد  ابن 

خليف..الخ .. رحمهم الله جميعا...

فامتزج يف تكوين الجيل األول هذا الرّتاث اإلصالحي التّونيس مع الوافد 

والّسباعي  وقطب  البنّا  أعمال  يف  متمثاّل  املرشقي  اإلصالحي  الفكري 

واملودودي والنّدوي وإقبال.. اىل جانب تراث ابن نبي والفايس. امتزج كل 

ذلك مع ما أرسته الثّقافة الحديثة من مناهج عقالنيّة ونقديّة لتتشّكل من 

كّل ذلك املزيج وتلك الّروافد معالم الّشخصية الثقافيّة للحركة اإلسالميّة 

االعتبار  بعني  آخذا  العام-  اإلصالحي  بالهدف  التحّقق  أجل  من  تونس  يف 

خصوصيّات البالد نهاية- أالّ وهو الّدخول مجّددا باإلسالم وأّمته يف حركة 

نهضويّة شاملة تستعيد لألّمة العّزة وللّدين قوامته عىل الحياة وتستوعب 

فكريّة  حركة  فكانت  أجله،  ومن  اإلسالم  برشوط  الحداثة  مكاسب 

التّحقق برباط األخّوة  أداتها، ومن  الكلمة  اتّخذت من  اجتماعيّة شاملة، 

ونرش  واملجالّت  واملحارضات  املسجديّة  الّدروس  فكانت  عملها،  بوتقة 

املسجديّة  واالعتكافات  الثّقافية  واألسابيع  والّرحالت  واملخيّمات  الكتاب 

محاضن للرّتبية«)32(.

امتزج يف تكوين 
األول  اجليـــــــــل 
اإلصالحي  الرّتاث 
نســـــــــــــي  لّتو ا
مع الوافد الفكري 
اإلصالحــــــــــي 
متمّثال  املشرقــــي 
يف أعمــال البّنــــا 
وقطب والّسباعـــي 
والّندوي  واملودودي 
جانــب  وإقبال..اىل 
نيب  ابــــــــن  تراث 
وامتـــزج  والفاسي. 
ذلــــــــــــك  كل 
مع ما أرستـــــــــه 
احلديثــة  الّثقافة 
من مناهج عقالنّية 
ونقدّيــــــــــــــة 
من  لتتشّكــــــل 
املزيـــج  ذلك  كّل 
الّروافــــــــد  وتلك 
الّشخصيــة  معامل 
الثقافّية للحركة 
اإلسالمّيـــــــــــة 

,,يف تونس 

,,

إىل  القرية  من  تونس  يف  اإلسالمية  الحركة  نشأة  من  وأطواٌر  الغنويش   ، الغنويش  راشد   ]32[

الزيتونة.   
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* د. احميده النيفر

للجماعة  األوائل  املؤسسني  من   ،1942 نوفمرب   16 يف  بتونس  مولود  النيفـر،  املأمون  محمد  بن  احميده   *  
اإلسالميّة يف تونس، متحصل عىل الدكتوراه  يف الدراسات اإلسالمية، جامعة الرسبون ، باريس، فرنسا 1970، 
ودكتوراه الدولة يف العلوم اإلسالمية،جامعة الزيتونة،تونس )1990(.االختصاص  أصول الدين – فكر إسالمي 
الزيتونية  بالكلية  مساعدا  أستاذا  ثم  ،عنابة،الجزائر)1981(.  اآلداب  بكلية  مساعدا  أستاذا  معارص.شغل 
تونس)1981ـ 1990( ثم مستشارا بديوان وزارة الرتبية والعلوم تونس )1989-1991( ثم أستاذا محارضا 
ألصول  األعىل  باملعهد  عال  تعليم  أستاذ  وأخريا  الزيتونة)1995-1990(  بجامعة  اإلسالمية  الحضارة  بمعهد 

الدين بجامعة الزيتونة منذ سنة 1995 حتى التقاعد سنة 2003.
* بعض املؤلفات بالعربية:

- مخترص تفسري املراغي ،أربعة مجلدات،  دار قتيبة، بريوت، 1995.
-اإلنسان والقرآن وجها لوجه، قراءة يف مناهج املفرسين   املعارصين؛   دار الفكر بريوت 2000. 

-ملاذا أخفقت النهضة العربية ؟ )حوارية عن النهضة مع د. محمد الوقيدي ( دار الفكر بريوت 2002.
-الكتب السماوية التي تسائلنا ) ترجمة(، نرش مركز الدراسات  املسيحية اإلسالمية، جامعة البلمند،

 طرابلس لبنان 2004. 
-النص الديني والرتاث اإلسالمي؛ دار الهادي بريوت 2004.

- مستقبل الحوار اإلسالمي املسيحي؛ حوارية وتأليف مشرتك مع األب موريس بورمانس، دار الفكر، 
بريوت 2005 .

- الخطاب الديني يف الصحافة التونسية ، قراءة يف مرحلة التأسيس، النرش الجامعي ، تونس 2007.                

    ennaifer.hmida@gmail.com : الربيد اإللكرتوني *

* الهادي بريك

* سيايس تونيس من مواليد 6 جوان 1955 بمدنني ، متزوج وأب لستة من الولد ولعرشة من الحفدة.
من مؤسيس الحركة اإلسالميّة وانخرط فيها سنة 1976، تحّمل مسؤوليات قيادية كثرية منها عضوية مجلس 
الشورى من 1994 حتى اليوم ومنها عضوية املكتب التنفيذي ومنها الكتابة العامة الجهوية وغريها... سجن 
بسبب ذلك عام 1987 وحكم عليه بخمسة عرش عاما سجنا نافذا وبزهاء عرشين عاما غيابيا أعــوام 1992 
و2010. أقام  الجئا سياسيا يف أملانيا ملدة تزيد عن عرشين عاما، اشتغل خطيَب جمعة وإمام خمس وداعية 

وكاتبا ، مؤلف لعدد من البحوث والدراسات محبوسة بسبب العجز عن طبعها ونرشها
* عضو األمانة العامة للتجمع األروبي لألئمة واملرشدين وعضو مؤسس بهذا الهيكل الدعوي األوروبي وعضو 
بتونس  لإلغاثة  مرحمة  بجمعية  مؤسس  وعضو  كذلك  بها  مؤسس  وعضو  أملانيا  يف  والعلماء  الدعاة  بهيئة 

وأملانيا 2015.
* متحصل عىل شهادة التقنية اإلقتصادية للترصف دورة 1974، اشتغل مترصف مساعد يف عدد من الرشكات 

الوطنية من مثل الرشكة التونسية للكهرباء والغاز والرشكة اإليطالية التونسية لإلستغالل النفط 

brikhedi@yahoo.de : الربيد اإللكرتوني * 
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* محمد القوماني

يف  باحث  اإلسالمي،  التفكري  أستاذ   ،1960 مواليد  من  صحفي  وكاتب  تونيس  وسيايس  حقوقي  ناشط   *
اإلسالميّات وقضايا الرتاث والحداثة، عضو بهيئة تحرير مجلة 21/15 )مجلة الفكر اإلسالمي املستقبيل()من 
1984 إىل 1991( وعضو مؤسس لجمعية منتدى الجاحظ ) جمعية ثقافية حصلت عىل التأشرية القانونية سنة 
1990(، وكاتب عام املنتدى )منذ 1990 إىل 2010(، محّرر لعديد املقاالت والبحوث الفكرية والّسياسية، من أبرز 
الوجوه الّسياسية والحقوقية يف تونس. كان أحد قيادات االتجاه االسالمي يف الجامعة يف بداية الثمانينات لكنّه 
غادر هذا التنظيم سنة 1984، انضم إىل مجموعة اإلسالمينّي التقدميني - انخرط مناضال بالرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق االنسان ثم عضوا يف هيئتها املديرة من 1994 إىل 2011. ساهم صحبة ثّلة من الحقوقينّي 
والّسياسيني يف تأسيس منتدى املوقف سنة 1998 ثم ساهم يف تأسيس الحزب الديمقراطي سنة 2001، ليصبح 
عضوا بمكتبه الّسيايس ثم يف ما بعد أمينا عاّما مساعدا كما كان مديرا ماليا لجريدة املوقف ومحّررا بها لعّدة 
العليا  الهيئة  الحزب. عضو  قيادات  2009 مع مجموعة من  باالنسحاب سنة  التجربة  لتنتهي هذه  سنوات، 
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي )2011(، من مؤسيس حزب االصالح والتنمية 

وأمينه العام ثم رئيسه إىل تاريخ قرار الحزب حّل نفسه يف مارس 2015.

goumani.med@gmail.com : الربيد اإللكرتوني *

* عبدالعزيز التميمي

* سيايس وحقوقي وصحايف تونيس، من مواليد 1956 بمدنني، عضو مجلس الشورى لحزب حركة النهضة، 
انطلق يف مسريته الّسياسية كعضو قيادة االتجاه االسالمي يف الحركة الطالبية ممثال لكلية الحقوق ثم مكلفا 
بالعمل الثقايف وباصدار صحيفتي الحدث  السيايس والحدث الثقايف،ثم التحق باملكتب التنفيذي لحركة االتجاه 
االسالمي مكلفا بالعمل الثقايف)1980(، ُحوكم سنة 1981 محاكمة سياسية ضمن قضية االتجاه االسالمي 
بـ 8سنوات سجنا اميض منها ثالث سنوات ثم تمتّع بعفو رئايس من قبل رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة 
سنة 1984م. انضم اىل حزب التجمع االشرتاكي  يف جانفي 2001م الذي تغري يف مؤتمر جوان 2011 اىل الحزب 

الديمقراطي التقدمي،وكان عضوا يف املكتب السيايس للحزب حتى سنة 2009م. 
*عمل مديرا تنفيذي ملجلة 21/15 وصحافيا بمجلة املغرب العربي ثم بمجلة حقائق متخصصا يف الشؤون 
الوطنية والثقافية والسياسة العربية والدولية. ثم اشتغل ملحقا صحفيا  باملركز االعالمي السعودي ثم بسفارة 
قطر ومستشارا مكلفا بمهمة إعالمية  لدى رئاسة الحكومة  يف فرتة الرتويكا ملدة سنتني.. وهو اآلن مسؤول 
اعالمي مكلف بالربمجة والتحاليل السياسية يف قناة الزيتونة الفضائية  .. وله العديد من الحوارات املنشورة 
العامليني  والسينمائيني  واملفكرين  الروائيني  ومن  والتونسيني  العامليني  والحقوقيني  الّسياسيني  من  عدد  مع 
والعرب. شارك يف  إعداد و تأليف كتاب »من أجل تصحيح الوعي بالذات«و »كتاب مقدمات نظرية لإلسالميني 

التقدميني«.
* انخرط مناضال بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان ثم عضوا يف هيئتها املديرة وانتمى كعضو إىل 

جمعيّة الصحفيني وانتخب كاتبا عاما لجمعية منتدى الجاحظ وانتسب للفيدرالية العاملية للصحافيني . 

abdelaziztemimi@yahoo.ca : الربيد اإللكرتوني *
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* حسن الطرابليس

* كاتب وباحث يف الفكر اإلسالمي من مواليد سنة 1967،متخصص يف الهجرة واملهاجرين يف أملانيا. متحّصل 
عىل ماجستري يف الفلسفة وعلم اإلجتماع.

* مرتجم عربي/أملاني. 
ناطقا  ليصبح  أملانيا  إىل  ثّم هاجر  اإلدرية  للطلبة وشغل عضَو هيئته  التونيس  العام  االتحاد  ناضل ضمن   *

رسميا للطلبة املسلمني يف جامعة ريجنسبورغ.
التنفيذي، مسؤول  املكتب  املركز اإلسالمي بميونيخ وعضو  العربية يف  املدرسة  إدارة ومدير  * عضو مجلس 
التونسية للثقافة واإلندماج وممثل األولياء يف  أملانيا، للجمعية األملانية  الدراسات والوجود التونيس يف  مكتب 
الجمعية الرياضية لشمال ميونيخ وعضو تنسيقية الجمعيات التونسية يف أملانيا، مسؤول دائرة جنوب أملانيا.

trabelsi.h@gmx.de : الربيد اإللكرتوني *

* محمد الصالح الضاوي

* كاتب وصحفي سابق، تونيس من مواليد 1966 يعيش يف الجزائر، درس علم االجتماع بالجامعة التونسية 
ولم يكمل دراسته، مارس الفعل الثقايف والصحفي ابتداء من أواسط الثمانينات من القرن العرشين يف النوادي 
الشبابية والصحف واملجالت التونسية. تفرغ للكتابة يف التخصصات اإلسالمية، له عدة تآليف منشورة، أغلبها 
يف لبنان عن دار الكتب العلمية سنتي 2012 و2013، وهي: مفاهيم أساسية - األولياء والتصوف – أساطري 
األولني – كن فيكون – زواج املتعة يف اإلسالم – حقائق العرش عند ابن العربي ]تحت الطبع[ – مفهوم الطبيعة 
عند ابن العربي ]باالشرتاك مع الشيخ عبد الباقي مفتاح - تحت الطبع[ أوىل الحقائق الوجودية الكربى]تحت 
الطبع[، موسوعة املفاهيم األكربية من خالل مقدمة الفتوحات املكية ]تحت الطبع[. كما نرشت له مديرية 
2013. له عدة تآليف بني مقال ودراسة وكتاب،  الثقافة بالوادي كتاب: تجليات فعل القراءة يف القرآن سنة 

منشورة يف مواقع إلكرتونية. 
والصباح  )الصحافة  التونسية  واملجالت  الصحف  يف  والتسعينات  الثمانينات  يف  الصحفي  العمل  مارس   *
وأخبار الجمهورية وحقائق و21/15(، فكتب يف الفكر والسياسة واإلقتصاد واملجتمع... كما امتهن التدريس 

والوظيفة العمومية والعمل الخاص..

dhaoui66@gmail.com : الربيد اإللكرتوني *

* لطفي بن حمادي بن سعد العمدوني

الثمانينات، مناضل  أوائل  انتسب إىل حركة االتجاه اإلسالمي يف  1968 بتونس،  * سيايس تونيس من مواليد 
طالبي تّم تجنيده يف حركة فيفري 1990 ثم اعتقل يف ماي 1991 ليحاكم مع قيادة حركة النهضة بـ 48 سنة 
قىض منها 15 سنة .بعد خروجه من السجن سنة 2005 نشط يف مجال حقوق اإلنسان عضوا بمنظمة العفو 
الدولية وانتخب عضوا بالهيئة املديرة للجمعية الدولية للمساجني السياسيني .متحصل عىل املاجستري يف فقه 
املالية االسالمية . عضو مجلس الشورى وعضو مكتب الدعوة املركزي لحركة النهضة، عضو بلجنة القدس 
املركزية باالتحاد العاملي لعلماء السلمني. عضو مؤسس لفرع تونس لالتحاد العاملي لعلماء السلمني وعضو 

مجلس إدارته.
* يشغل خّطة واعظ بوزارة الشؤون الدينيّة وإمام خطيب بأحد مساجد العاصمة.

lotfirahamet@yahoo.fr : الربيد اإللكرتوني *
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يف هذا الكتاب - ومن خالل مساهمات شخصيّات إسالميّة لها تأثريها وبصمتها 
يف تاريخ »النّهضة« )الجماعة االسالميّة ثّم االتجاه االسالمي سابقا(- نحاول أن 
نجيب عىل األسئلة التي قد تخالج ذهن القارئ الكريم حول أصل هذا التّيار وكيف 
تحّول من حركة دينيّة هدفها الّدعوة إىل الله وتعليم النّاس كيفية الّصالة إىل أكرب 
حزب معارض يف البالد. كما نحاول أن نتطّرق إىل أهّم املراحل التي مّر بها وكيف 

تعامل مع األزمات التي كان طرفا فيها. 

تجربتها  زاوية  من  النّهضة  حركة  عن  الكتاب  هذا  يف  الحديث  يقترص  ولن 
باملدارس  وعالقته  الحركة  فكر  يف  البحث  سيحاول  بل  والّسياسية،  التّنظيميّة 
اإلسالميّة األخرى من جهة وصلته بحركة اإلصالح والتجديد وتيار الّزيتونيني من 
جهة أخرى، ليجيب عن سؤال مركزي : »هل النّهضة حركة دينيّة أم حزب مدني؟ 
وهل هي نسخة فكريّة مطابقة لألصل من األخوان املسلمني أم هي خليط ومزيج 

نادر بني الرّتاث اإلصالحي التّونيس مع إضافات مغاربيّة والوافد الفكري اإلصالحي 

املرشقي وما أرسته الثّقافة الحديثة من مناهج عقالنيّة ونقديّة؟

ليس الهدف من هذا الكتاب رسد لذكريات مضت أو مدح لحركة النّهضة وذكر 
خصالها وإضافاتها يف الحقل الّسيايس والثّقايف والفكري واالجتماعي أو نقدها من 
باب املنافسة واالختالف وإنّما الهدف منه املساهمة البسيطة - بمناسبة الذكرى 
34 لإلعالن عن االتجاه اإلسالمي- يف إضاءة الّطريق حتّى ال يخطئه الّسالكون وهو 
محاولة لقراءة املايض والحارض السترشاف املستقبل الذي نأمل أن يكون مرشقا 

عىل الجميع.
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