
 
 
 
 
 
 

 

 

 

إن اللحظة الراهنة اليت متر بها األمة العربية وخصوصا بعد ثورات الربيع العربي تعترب من اللحظات التارخيية احلامسة ملستقبل هذه 

تنبؤ املتغريات السياسية واالجتماعية والفكرية يف املنطقة مبا يساعد على الاملنطقة. وهلذا تتوجب هذه اللحظة الدراسة والتأمل لكل 

 مبسارات املستقبل للمنطقة.

ادت حالة التغيري الرئيسية اليت ق سويعترب اإلسالميون أهم أطراف التغيري يف العامل العربي، بل كانوا يف كثري من الدول، أبرز الرؤو

م،  فمع انطالقة الربيع العربي، ومن أوىل جوالته 2011د ربيع الشعوب العربية يف عام وتصدرت املشهد السياسي بع والثورة،

الدميقراطية، وصلت إىل السلطة السياسية حركات اإلسالم السياسي  يف أغلب بلدان الربيع العربي، ومع وصوهلا مباشرة وبداية 

م ية الفكرية والدينية حلركات اإلسالم السياسي وبني مفاهيحكمها، بدأت الكثري من األسئلة تدور حول مدى االتساق بني املرجع

الدميقراطية واملواطنة واملدنية وبناء الدولة احلديثة القائمة على املواطنة املتساوية بدون متييز على أساس دين أو مذهب، 

ترقب جتاه سلوكيات هذه احلركات وهل ستستطيع اإلجابة على التساؤالت السابقة بأجوبة عملية على شكل  لةاوبالتالي سادت ح

ممارسات سياسية تؤدي إىل خلق توافق وطين عام، ميثل ذلك التوافق بداية سلم البناء والتحول الدميقراطي لتلك الشعوب 

 واجملتمعات.

 اإلجابات الغامضة واملقنَّعة على كثري –لألسف –من حركة إىل أخرى،  حيث سادت وطبعا اختلفت اإلجابات من دولة إىل أخرى و 

من هذه التساؤالت يف أغلب بلدان الربيع العربي، وانعكست تلك الضبابية والغموض يف أفكار تلك احلركات على ممارستها السياسية 

 دانها، حيث جاءت ممارسات حركات اإلسالم السياسي يفوخصوصا أنها تصدرت ملرحلة التأسيس والبناء للنظام الدميقراطي يف بل

السلطة غري فعالة، بل ومضرة يف كثري من األحيان بعملية التحول الدميقراطي، وهذا أدى إىل وصول احلالة السياسية يف تلك 

اة السياسية مثل  احليالبلدان إىل انسدادات يف عملية التحول الدميقراطي كانت نتيجته النهائية إما تدخل للقوى العسكرية يف

)مصر(، أو انهيار كبري يف عملية التحول الدميقراطي وبناء املؤسسات مثل )اليمن وليبيا( . بينما كان النموذج األمثل هو النموذج 

لية االتونسي، حيث استطاعت القوى السياسية مبجملها الوصول إىل دستور متوافق عليه بني الكل، وكانت هذه احلالة السياسية املث

 .-ذات اخللفية اإلسالمية  –يف بلدان الربيع العربي بقيادة إحدى حركات اإلسالم السياسي وهي حركة النهضة 

على الرغم من أن هذا التميز والنجاح الذي مت حتقيقه يف احلالة التونسية، كان مرتبطًا بتوفر عوامل خمتلفة وباألخص عوامل متعلقة   

بقبول وثقة عند أغلب احلركات واالجتاهات السياسية، مما جعل احلالة التونسية منوذجًا يف البناء بوجود جمتمع مدني قوي يتمتع 

الدميقراطي، ومنوذجًا يف التوافق واالختالف، فالربغم من ذلك التميز إال إن التجربة مرت حبالة اختناق سياسي متثلت يف حالة 



 
 
 
 
 
 

 

ي، ومع اشتداد تلك األزمة ظهرت هناك قوة اجملتمع املدني مؤسساته اليت االختالف اليت أوجدتها عملية صياغة الدستور التونس

مثلت حالة العقل اجملتمعي العام، واستطاعت قيادة دفة املفاوضات يف طاولة احلوار التونسي إىل حالة توافق، أنتجت تلك احلالة 

ق تلك ان حلركة النهضة دور رئيسي يف صناعة وخلدستورًا متوافق عليه  من قبل مجيع القوى واالجتاهات السياسية يف البلد، وك

 ياحلالة الراشدة والنموذجية يف احلياة السياسية يف العامل العربي، وهلذا فإن حركة النهضة وقياداتها املتمثلة يف رئيسها راشد الغنوش

مل العربي بشكل السياسي يف العاشكلت عالمة فارقة يف العمل السياسي ليس يف تونس فقط إمنا أيضًا على مستوى حركات اإلسالم 

 خاص، وعلى مستوى العمل السياسي العربي بشكل عام.

انعكست  والتصورات الدينية للحركة واليت واملنطلقات الفكريةهلذا حناول أن ندرس هذه احلالة املتميزة على مستوى اإلطار والرؤية 

ي، تحليلية أن نضع آفاق مستقبلية جديدة حلركات اإلسالم السياس، وسنحاول خالل هذه الورقة الومواقفها السياسيةيف ممارساتها 

 الراغبة بالتجديد والتغيري واالستفادة من احلالة )الغنوشيَّة( ومتيزها.  

جناحها يف و السياسة التونسيةوألن الغنوشي ميثل شخصية القائد امُللهم حلركة النهضة، فإن إحدى طرق دراسة متيز هذه احلالة 

ول والبناء الدميقراطي، كان مرجعه منظومة األفكار اليت حيملها قائد حركة النهضة راشد الغنوشي وعلى ذلك وحتى عملية التح

فكر راشد الغنوشي، وأبرز مصادره الفكرية هي الكتب واملقاالت  من حتليلنستطيع فهم املنظومة الفكرية حلركة النهضة، البد 

 باإلضافة للِّقاءات التلفزيونية.

هذه الورقة بوصف أبرز أركان منظومة الغنوشي الفكرية ومن ثم حماولة لرسم آفاق جديدة حلركات اإلسالم السياسي عرب تبدأ  

 االستفادة من التجربة التونسية، وباألخص االستفادة من املنظومة الفكرية حلركة النهضة عمومًا ولفكر الغنوشي بشكل خاص.

  

 رية للغنوشي على النحو التالي:ميكننا حتديد أبرز املقوالت واملنطلقات الفك

 

ينطلق الغنوشي يف بناء منظومته الفكرية على تعزيز ورفع شأن احلرية وأهميتها يف اجملتمعات، بل يعترب الغنوشي أن احلرية 

ول هلذا من خالل هذا املبدأ حيا لإلنسان. يوجد هناك وجود هي الشرط األساسي لكينونة اإلنسان ذاته، فبدون احلرية ال

الغنوشي أن يرسم مسارًا للتصرفات واملواقف السياسية. على أن هذه التصرفات والسلوكيات السياسية جيب أن تراعي احلرية، 

ه جتا ةبل وحترتمها، فهو يعتقد انه جيب أن ترتك للشعوب حرية االختيار، بغض النظر عما خيتارونه، مع تعزيز احلس باملسؤولي
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هذا االختيار. هلذا يرى الغنوشي أن مبدأ احلرية يطبق على الدين ذاته، فاإلسالم ترك للناس حرية اختيار ما يرونه من 

املعتقدات، وترك هلم حرية االختيار فيما يتعبدون به ربهم وآهلتهم. فإذا كانت العقيدة والعبادة مرتوكة حلرية االختيار فمن 

 يار.االختاألخرى احلياتية حتى وإن كانت مرجعيتها الدين فتبقى مرتوكة حلرية  باب أوىل املفاهيم والتصورات

  

كما قال  ة فهوالنهضهلذا ميكن أن نقول أن الغنوشي كان يؤمن باحلرية كانطالقة لتصرفاته ومواقفه السياسية ومواقف حركة 

نونًا يعمل على تقييد حرية املعتقد، أو حرية : أن حركة النهضة لن تقر قا2يف برنامج العمق على قناة اجلزيرة الفضائية

ع من متارس أي نو أالالعبادة، أو حرية امللبس واملأكل، أو حرية التصرفات الشخصية. وشرح الغنوشي أن الدولة جيب 

ندد وأنواع القمع على اختيارات الناس وسلوكياتهم، وذكر أن مثال اللباس هو أمر شخصي مرتوك للناس يلبسوا كيفما يشاؤون 

 ببعض املمارسات القمعية مبحاولة فرض احلجاب بالقوة أو منعه بالقوة.

وعليه فإننا نالحظ الوضوح واحلسم يف هذا املبدأ واملنطلق الفكري للغنوشي، وهو ما مييزه عن الكثري من حركات اإلسالم السياسي 

يشي ض منط معني على اجملتمع سواء كان هذا النمط املعهذه املفاهيم لديها حني تدعو لفر ةيف العامل العربي. اليت تنعكس ضبابي

يف ملبس اإلنسان أو مأكله أو مشربه أو معتقداته أو عباداته، مما يؤدي حماولة فرض منط معيشي أو سلوكي معني إىل ردة فعل معاكسة 

 3ضد هذه احلركات من قبل اجلمهور واجملتمع، مما يلحق ضررًا كبريًا بسمعة هذه احلركات.

 

 

يركز الغنوشي يف كثري من مقاالته وكتبه باإلضافة ملواده اإلعالمية على التمييز بني دائرة السياسة ودائرة الدعوة والرتبية، فهو 

 :اآلتييرى أن الدولة والنظام السياسي ختتلف عن املؤسسة الدعوية والرتبوية الدينية يف 

 

 فوظيفة الدولة هي وضع وتطوير النظم احلياتية، من هلذا-املصلحة العامة  –الدولة والنظام السياسي يهتم باجملال العام  

نظم سياسية واقتصادية وعلمية. أما املؤسسة الدعوية والرتبوية فوظيفتها هي الرتبية على الفضائل واملمارسات احلميدة 

أمور احلكم، ووالدعوة لألخالق على مستوى األفراد، فليس من وظيفة الدين ومهمته تعليم الناس أساليب الزراعة والصناعة 

إمنا نصل إليها من خالل التعلم واملعرفة عرب العقل اإلنساني. ولكن دائرة الدين والدعوة مهمتها نقل البشرية من مستوى 
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أخالقي معني إىل مستوى أخالقي أكثر مسوًا. هلذا شدد الغنوشي على أن احلركات اإلسالمية جيب أن متيز بني املسارين 

 ياسي ومسار الدعوة والرتبية. مسار الدولة والنظام الس

 

 

يرى الغنوشي أن التصورات والرؤى اليت تسعى لتنظيم الدولة والنظام السياسي هي تصورات بشرية، ناجتة عن اجتهادات 

رية ولذلك يف شبشرية حتاول االستفادة من اخلربات املرتاكمة للحضارة اإلنسانية وتسعى لإلبداع وتقديم ما هو أفضل للب

 الغالب تكون هذه التصورات تصورات مؤقتة تتغري مع تغري الزمان واملكان.  

بينما جند أن التصورات لألخالق والرتبية تنبع من تصور ديين وفطري إهلي مقدس، يربز من خالل هذا التصورات القيم 

 زمان واملكان. تبقى تصورات ثابتة ال تتغري بتغري ال واألخالق املثلى والتصرفات والسلوكيات احلميدة واملقبولة دينًا، هلذا

 

 

يوضح الغنوشي بأن الوسائل املستخدمة يف العمل السياسي ختتلف عن الوسائل املستخدمة يف العمل الرتبوي والدعوي 

فمثال  جملالني،اوجيب عدم اخللط بني النوعني من الوسائل، ألنه قد يؤدي اخللط إىل عدم الفاعلية للوسائل يف  الديين،

 الدعائية.الربامج احلمالت السياسية و االنتخابي،النشاط  األحزاب،يف جمال السياسة، السياسي يستخدم وسائل سياسية مثل 

وة رتبطة بوسائل معينة مثل امللتقيات الرتبوية والدعوية واملساجد وهيئات الدعبينما جند أن وسائل الدعوة والرتبية تكون م

 والرتبية. 

واملقصد من التمييز يف الوسائل هو أن يتم التفاعل يف الدائرة احملددة بوسائلها اخلاصة، فعندها تكون الوسائل أكثر 

، يتحدث عن برامج انتخابية حلزب أو حلركة معينةكفاءة وفاعلية مما مت اخللط بني الوسائل فأصبح مثال خطيب اجلمعة 

وأصبح مثال رئيس احلزب أو مرشح احلركة يتحدث عن مواضيع دعوية أخالقية يف محلة انتخابية. يف هذه احلالة سنجد أن 

نجد أنها سفاعلية خطبة اجلمعة ستقل تأثريها ألنها يف األساس وسيلة تربوية دعوية وليست سياسية وكذلك احلملة االنتخابية 

أصبحت عدمية الفائدة واجلدوى بسبب أنها غري خمصصة للدعوة والرتبية وإمنا كانت خمصصة للعمل السياسي. وهلذا فمن 

خالل هذا التمييز سيصبح العمل السياسي أكثر كفاءة وفاعلية يف أداء وظيفته والسعي حنو حتقيق أهدافه، وكذلك العمل 

 افه الرتبوية والدعوية بالوسائل اخلاصة احملددة لذلك. الدعوي والرتبوي سيسعى لتحقيق أهد

 



 
 
 
 
 
 

 

إذًا ممكن أن نقول أن مبدأ التمييز الذي اعتمده راشد الغنوشي كمعيار منهجي يف حتديد العالقة بني الدين والدولة أو بني 

ن أغلب األخطاء واملمارسات واملواقف الدين والسياسة هو اجلزء الرئيسي يف منظومة الغنوشي الفكرية، حيث جند أ

السياسية اليت ترتكبها حركات اإلسالم السياسي يف العامل العربي كانت ناجتة عن عدم فهم وتصور للعالقة بني الدين والدولة 

إن و أو بني الدين والسياسة، حيث أن الفكرة السائدة لدى حركات اإلسالم السياسي هي أن الدولة والسياسة جزء من الدين،

هذه العالقة املفرتضة بني الدين والسياسة مل يتم حتديدها حتديدًا وافيًا وكافيًا لكي نستطيع من خالل هذا التحديد فهم 

 طبيعة الدين والسياسة . 

هلذا كانت املعضلة األساسية اليت واجهت حركات اإلسالم السياسي هو عدم قدرتها على التمييز بني الدائرتني )حتى مع 

وجود تفاعل فيما بينهما(. وأدت هذه املعضلة إىل وجود خطاب حلركات اإلسالم السياسي ال يستطيع املتابع أو  افرتاض

الباحث أن حيدد ماهية هذا اخلطاب، هل هو خطاب ديين تربوي؟ أم خطاب سياسي؟. وكان هذا واضحًا يف خطابات 

ونتيجة لذلك أصبحت هذه احلركات و األحزاب ال متتلك  بعض الزعماء السياسيني سواء كان يف مصر أو اليمن أو غريهما.

الكفاءة والفاعلية يف الدائرتني، فأصبحت خطب اجلمعة واملواعظ الدينية خمتلطة باملفاهيم والتصورات واملواقف 

اعلية ف السياسية وأصبح شيوخ الدين والرتبية والدعوة يصدرون املواقف املعارضة واملؤيدة للتحركات السياسية، وهذا جعل

دائرة الدعوة والرتبية غري منتجة ألنها أصبحت جزءًا من صراع سياسي. ودائرة السياسة حتولت من صراع سياسي على 

 مستوى الربامج والرؤى السياسية إىل صراع على مستوى األيديولوجيات. 

 

 

لراشد الغنوشي رؤية متميزة ملفهوم العلمانية كمصطلح وكإجراءات، فهو يرى أن العلمانية عبارة عن ترتيبات إجرائية حلل 

إشكاليات ظهرت يف اجملتمعات والدول األوربية، وان العلمانية ليست فلسفة وجود، أي أنها ليست فلسفة شاملة لصباغة احلياة 

  معني. ءبشي

ال يوجد هناك منوذج واحد للعلمانية، إمنا هناك علمانيات متعددة، وأن هناك عدة مناذج وتفسريات  كما يرى الغنوشي أنه

 تارخيية وإجرائية ملفهوم العلمانية. 

ويقول الغنوشي إن أهم فكرة يف العلمانية هي حيادية الدولة أي إن الدولة ال تتدخل يف اجملال الديين واجملال اخلاص، 

  الدولة.يتدخل يف جمال وأن الدين أيضًا ال 
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ولكن كما يقول الغنوشي أن عملية احلياد ليست شكال حمدد ومسارًا معينًا إمنا اختذ احلياد عدة أشكال وأن الدين له حضور يف 

وخيتلف هذا احلضور من دولة إىل دولة أخرى، ومن جمتمع إىل جمتمع آخر، على حسب الظروف والتجارب  السياسي،اجملال 

  الدولة.املشاكل اليت واجهت هذا اجملتمع أو التارخيية و

يتضح من خالل ما سبق أن رؤية الغنوشي للعلمانية ليست مبنية على عاطفة أو أمور سطحية، إمنا هي رؤية مستنرية قائمة على 

 البحث العلمي اجملرد من أحاكم مسبقة، ورؤية قائمة على تفكيك املصطلحات تارخييًا. 

ومن خالل هذا الفهم استطاع الغنوشي تفهم موقف فرنسا من احلجاب ومنعه من األماكن احلكومية واملؤسسات الرمسية، ألنه 

كما يقول الغنوشي أن النموذج الفرنسي من العلمانية ميثل النموذج األكثر تشددًا يف عملية احلياد للدولة وموقفها الرافض ألي 

بسبب املوقف العلماني املتشدد الذي اعتمدته فرنسا تارخييا، بينما جند هناك  مسلمة( –مسيحية  – )يهوديةشعارات ورموز دينية 

  ألديان.االكثري من الدول األخرى تتسامح مع الشعارات والرموز الدينية ألنها متبنية مناذج أخرى من العلمانية املتساحمة مع 

 

وجود يكن وليد اللحظة وإمنا كان نتاج طبيعي ل تونس ملبعد استعراضنا ملنظومة الغنوشي الفكرية يظهر لدينا أم ما مت إجنازه يف 

قيادة مستنرية على رأس هرم حركة النهضة اليت استطاعت أن تقود العملية االنتقالية بنجاح، وأن تعرب بتونس إىل مرحلة البناء 

 الدميقراطي بعد إقرار الدستور باإلمجاع وبانتخابات حرة ونزيهة ودميقراطية.

اتضح لدينا أن التصورات الفكرية والنظرية هي اليت تشكل املمارسات واملواقف السياسية، فإذا أردنا تغيري املمارسات  -1

جيب أواًل أن نغري اخللفية الفكرية هلذه املواقف سواء كانت هذه اخللفية فكرية ثقافية أو دينية. فبداية  واملواقف السياسية،

  األفكار.التغيري على مستوى املمارسات واملواقف هو بتغري 

عملية  فأي من املهم جدًا حلركات اإلسالم السياسي أن تعزز من قيمة احلرية، وغرس هذه القيمة يف عقول روادها وناشطيها -2

دميقراطية بدون حرية هي دميقراطية زائفة. ويف نفس السياق جيب أن تراجع حركات اإلسالم السياسي منظومتها الفكرية 

وإرثها الديين التارخيي، وحتاول تصفيته ومعاجلته من أي آثار أو شواهد تنتقص من قيمة احلرية سواًء؛ حرية سياسية أو حرية 

 ثقافية أو حرية شخصية.



 
 
 
 
 
 

 

جيب على حركات اإلسالم السياسي أن تنخرط يف حوار جمتمعي سياسي ثقايف، يتم من خالله حتديد اإلطار العام للدولة،   -3

تدخل الدولة يف احلياة اخلاصة والعامة للمجتمعات ولألفراد وحتديد عالقة الدين واملؤسسات الدينية  وحتديد مسارات

بدون أحكام مسبقة على الرؤى، وبدون إقصاء ألي من هذه الرؤى، مع بالدولة وبالعمل السياسي. وجيب أن يكون ذلك 

ضرورة االستفادة من جتارب اآلخرين يف كيفية مواجهة اإلشكاليات التارخيية اليت واجهوها أثناء بناء الدولة. فكما رأينا أن 

كما أنه ال يوجد منط علماني معني، العلمانية ما هي إال حلول إجرائية ملواجهة إشكاليات واجهتها اجملتمعات األوربية، و

 التارخيية.وفيجب أن حنث جمتمعاتنا على رسم وصياغة علمانية خاصة بنا تتوافق مع تكويناتنا الثقافية واالجتماعية والدينية 

من املهم جدًا حلركات اإلسالم السياسي أن تعمل على نقل العمل السياسي من دائرة الدين املقدس إىل دائرة الفعل  -4

  كلية.بشري املوجه بشكل كلي مبوجهات أخالقية ودينية ال

جيب أن متيز حركات اإلسالم السياسي بني اخلطاب والوسائل الدعوية والرتبوية، وبني اخلطاب والوسائل السياسية. وبني  -5
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ن تشجع حركات اإلسالم السياسي الباحثني واملفكرين على إثراء احلركات بالتصورات والرؤى الفكرية اليت كما جيب أ    -6
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