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ِإْف ُأِريُد ِإَّلا اإِلْصالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإَّلا  ﴿
َلْيِو أُِنيبُ   ﴾ ِبالماِو َعَمْيِو َتَوكاْمُت َواِ 

 ، ىكد(ٖٖ)
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 اإلىداء
أيىدم ىذه الدراسة المتكاضعة إلى الذيف أدَّخري ليـ كؿ مكدة كحب 

 كتقدير ..
 .ميدو لي طريؽ العمـ الذيف إلى والديا الكريميف .. حفظيما اهلل

 .الذيف ساندوني في السراء والضراء زوجتي وابنائي .. حفظيما اهلل
 إلى إخواني وأخواتي.. رعاىـ المولى.
 إلى الشيداء .. األكـر منا جميعًا.

 إلى الذيف أحببتيـ وأحبوني وساندوني)أصدقائي وزمالئي(
 

 مما أنكفُّ ليـ.آًمبلن مف ا أٍف أككف قد نقمت إلييـ جزءان بسيطان 
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 شكر وتقدير
 

 الشكر كاالمتناف  سبحانو كتعالى الذم أعانني عمى إتماـ ىذا العمؿ.
 االستاذ أتقدَّـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ، كأخص بالذكرك 

الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كعمى  عبد الناصر سرور،الدكتكر القدير/ 
بذلو مف جيد مميز متكاصؿ، كمتابعة مستمرة، كتكجيو حكيـ كمتخصص، ككاف ما 

 .لو الدكر الرئيس في إنجاز ىذه الدراسة، فجزاه ا خير الجزاء
كالذم قدـ لي العكف كالمساعدة،  احمد جواد الواديةلى الدكتكر كأتقدـ بجزيؿ الشكر ا

 يوسؼ ساميكالذم تفضؿ ككافؽ عمى أف يككف مناقشان داخميان لي، ككذلؾ الدكتكر 
خارجي، لما قدمو لي مف نصائح غالية كأخرج ىذه الدراسة بيذا المناقش ال أحمد

 المخرج.
كالذم كاف لتكجيياتو في جمسة السمنار األثر البالغ  خالد أبو شعبافكأشكر الدكتكر 

 في إخراج ىذه الرسالة بيذه الييئة.
، الذم زكدني بنصائحو البلزمة بو مصطفىأاألستاذ/ محمد مصطفى ككذلؾ 
 . كؿ الخير، ككاف لو الدكر الرئيس في إنجاز ىذه الدراسة، فجزاه المدراسة

كالذم تكـر بكقتو الثميف كقاـ  اذ/ عالء أبو عنزه،األستكما أتقدَّـ بالشكر الجزيؿ إلى 
 .لمدراسة كمؽ المغيدقبالت

، األستاذ/ باسـ يوسؼ أبو دقةك األستاذة/ ودياف فايز أبو دقوباإلضافة إلى 
 المغة اإلنجميزية. يمترجم

الذم قدـ نصائحو أثناء جمسة مناقشة النتائج  حسف السعدوني الدكتكرككذلؾ 
 كالتكصيات.

دارة كالسياسة لمدراسات العميا، التي قدـ بجزيؿ الشكر إلى أكاديمية اإليفكتني أٍف أتكال 
 حصمتي عمى درجة الماجستير منيا.

لى كؿ األحباب  الذيف ساعدكني في إنجاز ىذه الرسالة. كاألصدقاء كا 
 الطالب

 بشار جميؿ ابو دقو
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 ممخص الدراسة
ىػػذه الدراسػػة إلػػى تقيػػيـ األداء السياسػػي لجماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف خػػبلؿ تجربػػة  تىػػدف

كذلػؾ مػف  المصرم كحركة النيضة التكنسػية فػي دراسػة تحميميػة مقارنػةحكـ حزب الحرية كالعدالة 
 كالعدالػػػة الحريػػػة حػػػزب حكػػـ فتػػػرة خػػػبلؿ المسػػػمميف اإلخػػكاف لجماعػػػة السياسػػػي األداء تقيػػػيـخػػبلؿ 

، كمػا المصػرم كالعدالػة الحريػة حػزب حكػـ إنيػاء فػي المػؤثرة العكامؿ معرفة، إضافة إلى المصرم
 النيضػػػة حركػػػة حكػػػـ فتػػػرة خػػػبلؿ المسػػػمميف اإلخػػػكاف لجماعػػػة السياسػػػي األداء تقيػػػيـىػػػدفت إلػػػى 

، خػػبلؿ االنتخابػػات التكنسػػية ةالتكنسػػي النيضػػة حركػػة تراجػػ  فػػي المػػؤثرة العكامػػؿ بيػػاف، ك التكنسػػية
 كحركػػة المصػػرم لػػةكالعدا الحريػػة حػػزب حكػػـ تجربػػة بػػيف كاالخػػتبلؼ التشػػابو أكجػػو ديػػدتح ثػػـكمػػف 

 مػػف يةالسياسػ أجنػدتيا تنفيػذ كىػػك اليػدؼ حيػث مػف التجػربتيف كػػبل اتفقػت حيػث التكنسػية، النيضػة
 جماعػػػة عػػػف المنبثقػػػة الفكريػػػة االيدلكجيػػػة حيػػػث مػػػف اتفقػػػت كمػػػا ، السػػػمطة إلػػػى الكصػػػكؿ خػػػبلؿ

 خػػبلؿ مػػف ،"العربػػي الربيػػ  ثػػكرات" بعػػد الحكػػـ تػػكلى كبلىمػػا أف إلػػى إضػػافة المسػػمميف، اإلخػػكاف
 بػيف بلؼتخػاال كػاف حػيف فػي ،الشػعب إلرادة كفقػان  االنتخابػات طريػؽ عػف لمسػمطة السػممي التداكؿ
 األكؿ أف نجػد ، التكنسػية النيضػة حركة حكـ كتجربة المصرم، كالعدالة الحرية حزب حكـ تجربة
 عػػػاـ الثػػػاني تأسػػػس حػػػيف فػػػي ،ـَُُِ ينػػػاير ِٓ ثػػػكرة عقػػػب ـ، َُُِيكنيػػػك ٔ بتػػػاري  تأسػػػس
 ابريػػػؿ ٕ بتػػػاري  المصػػرية الرئاسػػػة انتخابػػات فػػػي شػػارؾ كالعدالػػػة الحريػػة حػػػزب أف كمػػا ـ،ُِٕٗ
 أف إلػى إضػافة الرئاسية، االنتخابات في المشاركة رفضت  التكنسية النيضة حركة بينما ،َُِِ

 بعػػػد التركيكػػػا حككمػػػة فػػػي شػػػارؾ  التكنسػػػي أف إال السياسػػػية بالتعدديػػػة القبػػػكؿ يػػػرفض  المصػػػرم
 المصػػػرم الػػػرئيس عػػػزؿب ختمػػػت كالعدالػػػة الحريػػػة حػػػزب حكػػػـ تجربػػػة أف نجػػػد يػػػران كأخ ،نتخابػػػاتالا

 حركػػػة أف نجػػػد حػػػيف فػػػي ، مصػػػر فػػػي االعميػػػ الدسػػػتكرية المحكمػػػة قبػػػؿ مػػػف مرسػػػي محمػػػد السػػػابؽ
 عػف تنػازؿمل المضادة الثكرة عمييا فرضتيا التي كالتحديات لمتغيرات استجابت قد التكنسية النيضة
 مشػػػاركة ليػػػا فتكػػػكف َُِْ انتخابػػػات فػػػي تراجعػػػان  كتسػػػجؿ تكتيكينػػػا، الحكػػػـ مػػػف كتنسػػػحب الحكػػػـ
 .د"الصي "الحبيب يقكدىا كالتي الكطني التكافؽ حككمة في محدكدة

التػػي تناكلػػػت مػػف الدارسػػات القميمػػة )عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث(  بأنيػػا الدراسػػة أىميػػة كتػػأتي
مكضػػكع الدراسػػة بشػػكؿ مباشػػر، كبتمػػؾ المنيجيػػة، كبػػذلؾ الشػػمكؿ، خصكصػػان فيمػػا يتعمػػؽ بػػ جراء 
مقارنػػػػػة بػػػػػيف متغيػػػػػرات أنمػػػػػاط األداء السياسػػػػػي لحػػػػػزبيف سياسػػػػػييف مػػػػػف ذات البكتقػػػػػة االيدلكجيػػػػػة 

   . الكاحدة
المػنيج السياسػي المقػارف، كالمػنيج لقد اعتمد الباحث عمػى التكامػؿ المنيجػي، إذ اسػتخدـ 

النتػػػائج ، ليصػػػؿ الباحػػػث إلػػػى  كمػػػنيج السػػػمكؾ السياسػػػيالتػػػاريخي، كالمػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، 
 .الخاصة بالدراسة كالتكصيات
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العربػػي أف ضػػح مػػف ثػػكرات الربيػػ  أنػػو يت ، أبرزىػػاالنتػػائ ؿ الباحػػث إلػػى عػػدد مػػف كتكصػػ
نيػػـ لػػـ ينخرطػػكا فػػي أذلػػؾ ألسػػباب مختمفػػة، منيػػا ، ك سػػبلمييف، لػػـ يككنػػكا مػػؤىميف لمحكػػـ تمامػػان اإل

ألسػػباب قيريػػة، كلػػـ يتعرفػػكا ا كانػػت تمػػؾإدارة مرافػػؽ الدكلػػة، ك  مؤسسػػات الدكلػػة، كلػػـ يتػػدربكا عمػػى
مشػػػاكميا  ادارة دكلػػة ليػػا  ارج الحكػػـ، تختمػػؼ عػػف تػػكلي شػػئكف ك حقيقػػة عمػػى أف المعارضػػة مػػف خػػ

سػبلمييف لػـ يحظػكا بالفرصػة يتمٌمكيػا االسػبلميكف. كاإل السياسية كالتػي قػد ال خبرتيا الكاقعية، كليا
ىػذا األمػر جعػؿ مػف الصػعب عمػى ، ـ قصػيرةكاممة إلثبات النجاح أك الفشػؿ حيػث أف فتػرة حكميػ

 .اإلسبلمييف أف يتحصمكا عمى تجربة ناجحة بسيكلة في تكنس أك مصر
أف يككف عمؿ كنشاط األحزاب ، منيا التوصيات عددان مفالى  الدراسةخمصت ك 

 االنتباه يجبك  االسبلمية نابعان مف قضايا كىمكـ المجتم ، كالقرب مف الشرائح السياسية، 
ف الثك ، ككعي بكؿ حـز العميقة الدكلة يسمى ما م  كالتعاطي كنبميا، إال أنيا  عمى رمزيتيا كراتا 

ليست الطريؽ المأمكؿ كاألكيد كاآلمف لصيغة التقدـ كالحرية، كأف كعي األنظمة كالشعكب بأف 
التقدـ يككف مف خبلؿ االصبلح التدريجي كالمشاركة السياسية لكافة األطياؼ، كىي الصيغة 

 .رات الشعكباألفضؿ، كتجنب الببلد محاكلة التغيير القسرية، التي قد تعصؼ باألنظمة كمقد
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Abstract  
This study aims to evaluate political performance of the Muslim 

Brotherhood during the reign  experience of the Egyptian freedom and 

justice party and Tunisian Renaissance Movement in comparative 

analysis through the identification of the intellectual and political 

ideology and practice of the Muslim Brotherhood and to evaluate the 

political performance of the Muslim Brotherhood during the reign of the 

Egyptian freedom and justice party In addition to identifying the factors 

that led to the termination of the reign of the Egyptian Freedom and 

Justice party. 

The study also aims to evaluate the political performance of the 

Muslims Brotherhood during the reign of the Tunisian Renaissance 

movement and to illustrate the factors that led to the decline of the 

Tunisian Renaissance Movement during the Tunisian elections. Later the 

study aims to identify the similarities and differences between the 

experience of the rule of the Egyptian freedom and justice party and 

Tunisian Renaissance Movement. both experiments agreed in terms of the 

goal of receiving and implementing its political agenda through access to 

power and in terms of intellectual ideology emanating from the Muslim 

Brotherhood, adding that both came to power after the Arab spring 

revolutions, through the peaceful transfer of power through elections in 

accordance with the will of the people. While the difference between the 

rule of the Egyptian freedom of and Justice Party experience, and the 

experience of the rule of the movement of the Tunisian Renaissance, we 

find that the first was established on June 6, 2011 AD, after the revolution 

of January 25, 2011, while the second was established in 1972, and the 

Freedom and Justice Party participated in the Egyptian presidential 

election on April 7, 2012 contrary to the movement of the Tunisian 

Renaissance, which refused to participate in presidential elections. In  

addition to that, the Egyptian party refused to accept political pluralism, 

however, Tunisia took part in the government of the Troika after the 

elections.  finally, we find that the experience of the rule of Freedom and 

Justice party sealed sack of former Egyptian President Mohamed Morsi 

by the Supreme Constitutional Court of Egypt, when we find that the 

movement of the Tunisian Renaissance had responded changes and 

challenges posed by the counter-revolution to waive the rule and 

withdraw from a tactical judgment, recorded a decline, in the elections of 
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2014 shall be a limited participation in the government of national 

consensus and led by "Habib Essid." 

The importance of the study as one of the few studies (to the 

knowledge of the researcher) which dealt with the subject of the study 

directly, and that methodology, and thus inclusiveness, especially with 

regard to a comparison between the political performance patterns 

variables politicians of the two parties of the same crucible ideological 

one. 

The researcher relied on the systematic integration, as the 

comparative method used political and historical approach, and 

descriptive and analytical approach and the methodology of political 

behavior, bringing the researcher to the findings and recommendations of 

the study. 

The researcher obtained a number of results, most notably that it is 

clear from the Arab Spring revolutions that the Islamists, who were not 

qualified to fully rule, and for various reasons, including that they did not 

engage in state institutions, not trained to manage state facilities, albeit 

for compelling reasons, and did not learn the fact that the opposition from 

outside the government, different from the take over and manage the 

affairs of state with its problems realism, and her political tricks which 

may not imbued with the Islamists. The Islamists did not obtain a full 

opportunity to prove the success or failure as the short period of their rule 

is correct to say that it was failed by the military and the deep state. 

The researcher poses a number of recommendations, including that 

the work and the activity of Islamic parties stems from the issues and 

concerns of the community, should the Islamists engage more in public 

life, and proximity to political slide, the friction of various political and 

social trends. 

 

 
 











 



 

 

 ش

 

 قائمة المحتويات
 رقـ الصفحة المحػػػػػػػػػػػػػػتوى

 ث القرآنية اآلية
 ج اإلىداء
 ح كالتقدير الشكر
 خ العربية بالمغة ممخص
 ذ االنجميزية بالمغة ممخص

 ز المحتكيات مةئقا
 .: منيجية الدراسةالفصؿ األوؿ

 ٕ .المقدمة :أكالن 
 ٗ .كتساؤالتيا الدراسة مشكمة :ثانيان 
 ٘ .الدراسة أىداؼ :ثالثان 
 ٘ .الدراسة أىمية :رابعان 

 ٘  .لمدراسة النظرية األىمية .ُ
 ٙ  .لمدراسة التطبيقية األىمية .ِ
 ٙ .الدراسة حدكد :خامسان 
 ٙ .الدراسة منيجية :سادسان 
 ٚ .السابقة الدراسات :سابعان 
 ٕٔ .البحثية الفجكة :ثامنان 

 ٘ٔ الدراسة. مصطمحات تاسعان:
  .إلخواف المسمميف بيف الفكر والممارسةجماعة ا: الفصؿ الثاني

 مف المسمميف اإلخواف جماعة بيا مرت التي الرئيسية حطاتالم :األوؿ المبحث
 الحكـ. ممارسة حتى التأسيس

ٕٔ 

 ٕٕ  .المسمميف اإلخكاف جماعة لنشأة ميدت التي السياسية الحياة مبلمح :أكالن 
 ِّ .َُُِ يناير ِٓ ثكرة حتى التأسيس مف المسمميف اإلخكاف جماعة :ثانيان 

 ٕٛ .التنظيميو  الفكري اَّلطار المسمميف اإلخواف جماعة :الثاني المبحث
 ٕٛ .المسمميف اإلخكاف لجماعة الفكرية األيدكلكجية :أكالن 
 ٜٕ .أىدافيا تحقيؽ في المسمميف اإلخكاف جماعة تتبعيا التي الكسائؿ :ثانيان 
 ٖٔ .المسمميف اإلخكاف لجماعة التنظيمي اإلطار :ثالثان 
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 يناير ٕ٘ ثورة حتى مصر في السياسية التطورات عمى محطات ثالث:ال المبحث
ٕٓٔٔ. 

ٖٕ 

 ٕٖ َُُِ يناير ِٓ ثكرة حتى المصرم السياسي منظاـل السياسي األداء :أكالن 
 ٖٗ .مبارؾ محمد الرئيس بنظاـ االطاحةك  المصرية يناير ِٓ ثكرة :ثانيان 

 ٛٔ ثػػورة حتػػى تػػونس فػػي السياسػػية التطػػورات عمػػى محطػػات لرابػػ :ا المبحػػث
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 الفصؿ األوؿ
 منيجية الدراسة

 :المقدمةأوًَّل: 
 تسعى المطاؼ نياية في األحزاب لككف السياسية، العممية في لؤلحزاب كبير دكر ىناؾ

 كيؤكد (،َِ :ََُِ )السعدم، القيادة دفة تسيير خبلؿ مف السياسية أجندتيا كتنفيذ تسمـ إلى
 عمى دائـ تنظيـ "ىك بأنو السياسي الحزب تعريؼ في المعاصر الفقو ينتيجو ما القكؿ ىذا

 السمطة إلى الكصكؿ بيدؼ شعبية، مساندة عمى لمحصكؿ يسعى كالمحمي كميالق المستكييف
 (.ُْ :ََِٓ )الشرقاكم، ."محددة سياسة تنفيذ أجؿ مف كممارستيا،
الربي  ثكرات "خبلؿ السياسية في الكطف العربي  كالتغيرات التطكرات شجعت مكجةك 

 في شرائعو ك اإلسبلـ قيـ بتطبيؽ تنادمكالتي ة االسبلمية بشكؿ عاـ حزاب السياسياأل" العربي
 الحككمات المطمب ىذا سبيؿ في تعارض أك تعادم ك سكاء، حد عمى الخاصة ك العامة الحياة

 إلى االمتثاؿ في تكانت ك قصرت أنيا ترل التي األخرل االجتماعية ك السياسية الحركات ك
المنبثقة عف جماعة اإلخكاف  كاألحزاب(، ُّ: ََِِ)األفندم، . خالفتياك  اإلسبلـ تعاليـ

 إلىدخكؿ إلى ال تسعى ةالنيضة التكنسي ركةحك  الحرية كالعدالة المصرمحزب السيما  المسمميف
بكؿ قكة بما تتبناه ىذه األحزاب مف  االنتخابية كالعممية الديمقراطي السياسي العمؿ ساحة
 .الديمقراطية اآلليات ممارسة ية فكرية تتسـ بالكسطية تتقبؿايدلكج

 تعتبر مصر، في ُِٖٗ في عاـ ظيرت كالتي المسمميف اإلخكاف حركة أف خبلؼ كال
 ىي تعتبر بؿ اإلسبلمية الساحة في كالفاعمة المؤثرة ،السياسي اإلسبلـ حركات أىـ مف كاحدة
 قبؿ نشأتيا منذ تدرجت كالذم (،ْ :ُّٗٗ )ميتشؿ، اإلسبلمية، التيارات لغالبية األـ الحركة
 الجماعة أىداؼ لتحقيؽ ميمة مراحؿ ثبلث في تتمثؿ فكرية اإيديكلكجي عمى معتمدةن  عامان  ثمانيف
 كمرحمة ،كاألعضاء االنصار كاختيار التككيف كمرحمة بالفكرة، كالتبشير الدعاية مرحمة كىي
 انجاز في نجحت المسمميف اإلخكاف جماعةك  (،ٔٔ :َُُِ لبنا،)ا ،كالمشاركة كالعمؿ التنفيذ

 عدد كتجاكز مصر حدكد خارج الجماعة أفكار انتشرت إذ كاضح بشكؿ لييفاألك  المرحمتيف
 كأمريكا، باك أكر  ككذلؾ كاالسبلمي العربي العالميف في األالؼ مئات كفركعيا الجماعة أعضاء

 مرسي) محمد السابؽ المصرم الرئيس سقكط م  سريعا كانتيت بدأت فقد الثالثة المرحمة أما
 (.ِ :َُِّ العنابي،

لدراسة إلى تقييـ األداء السياسي لجماعة اإلخكاف المسمميف خبلؿ فترة حكـ حزب اىدفت 
الحرية كالعدالة المصرم كحركة النيضة التكنسية في دراسة تحميمية مقارنة، حيث تـ تقسيـ 

فصكؿ بعد اإلطار العاـ لمدراسة بحيث يتناكؿ الفصؿ األكؿ الحديث عف  ثبلثةالدراسة إلى 



 

 

3 

 

جماعة اإلخكاف المسمميف بيف األيدكلكجية الفكرية كالممارسة السياسية كلقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ 
التاريخية التي مرت بيا  المحطات الحديث عف كؿالمبحث األالى ثبلث مباحث حيث تناكؿ 

جماعة اإلخكاف المسمميف مف التأسيس حتى ممارسة الحكـ، كسيتـ الحديث عف تطكر جماعة 
، كيأتي ىذا التكضيح في طيات ىذا َُُِيناير  ِٓالمسمميف مف التأسيس حتى ثكرة اإلخكاف 

الجزء مف الدارسة ككنو ال يمكف معرفة البنية االيدلكجية كااللية التطبيقية لؤلداء السياسي ألم 
حزب مف دكف معرفة البنية التككينية التي تفرع منيا ىذا الحزب، كمعرفة الظركؼ التي ككنت 

الفكرم لقيادتيا كتصكراتيـ كضغكط الكاق  التي تككنت فيو جماعة اإلخكاف المسمميف، أما اإلطار 
المبحث الثاني تـ تخصيصو لمحديث عف جماعة اإلخكاف المسمميف مف حيث األيدكلكجية الفكرية 

جماعة االخكاف المسمميف حتى ثكرة كاإلطار التنظيمي، كماف تـ تكضيح الممارسات السياسية ل
ضمف المبحث الثالث كبذلؾ يككف قد تـ تككيف فكرة عامة عف الجماعة حتى  َُُِ يرينا ِٓ

الفصؿ الثاني عف األداء السياسي  ة في مصر،  في حيف تناكؿتأسيس حزب الحرية كالعدال
تـ  خبلؿ فترة حكـ حزب الحرية كالعدالة المصرم، كالتي تـ تقسيمو إلى مبحثيف، المبحث األكؿ

فقد  المبحث الثانيأما  َُُِيناير  ُِكرات السياسية في مصر حتى ثكرة التط تخصيصو لبياف
حكـ حزب الحرية كالعدالة المصرم كنمكذج لتطبيؽ الفكر السياسي لجماعة عف  تناكؿ الحديث

تقييـ التجربة ، أما المبحث الثالث فقد تناكؿ اإلخكاف المسمميف مف التأسيس حتى السقكط 
العكامؿ المؤثرة  ب الحرية كالعدالة، مف التأسيس حتى الكصكؿ إلىؿ فترة حكـ حز خبل السياسية

األداء السياسي  الفصؿ الراب  كضح، في حيف في إنياء حكـ حزب الحرية كالعدالة المصرم
دراسة مقارنة  بيافكأخيران تـ ، لجماعة اإلخكاف المسمميف خبلؿ فترة حكـ حركة النيضة التكنسية 

، مف حيث اكجو التشابو حكـ حزب الحرية كالعدالة المصرم كحركة النيضة التكنسية بيف تجربتي
 كالتكصيات الخاصة بالدراسة. جالنتائ أىـ إلى كاالختبلؼ كصكالن 
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 :ياوتساؤَّلت مشكمة الدراسةثانيًا: 

منيػا الثػكرات  تغييػرات سياسػية كبيػرة كميمػة،ـ ََُِشيد العالـ العربي منذ نيايػة العػاـ 
الثػػكرة  مثػػؿ ،كالمصػػرية كالميبيػػة كاليمنيػػة، فيمػػا ال زالػػت رحػػى ثػػكرات عربيػػة أخػػرل تػػدكر التكنسػػية
بسػػبب التغييػػرات اليامػػة التػػي  ان شػػكمت منعطفػػان سػػػياسيان خطػػػير  ىػػذه التغيػػرات جػػداؿ أف كال، السػػكرية

نظػػـ حكػػـ شػػمكلية، إلػػى  لحقػػت باألنظمػػة التقميديػػة بػػؿ أسػػقطتيا، كىػػذا مػػا يسػػمى الخػػركج مػػف فتػػرة
مرحمة حكػـ إرادة األمػة كحريػة الشػعب، كىػي مرحمػة تتسػـ بػالتغييرات السػريعة كبأشػكاليا المختمفػة 

 .(َٗ:َُِْ) نتيؿ،  االجتماعية كاالقتصادية كصكالن إلى التغيير السياسي
تقيػيـ األداء السياسػي لجماعػة اإلخػكاف المسػمميف حػكؿ  ةالرئيسػيتتمحكر مشكمة الدراسػة ك 
حكػػـ حػػزب الحريػػة كالعدالػػة المصػػرم كحركػػة النيضػػة التكنسػػية فػػي دراسػػة تحميميػػة  تجربػػةخػػبلؿ 
 : في التساؤؿ الرئيسي التالي مشكمة الدراسة يمكف صياغة ، لذا مقارنة

 
حكػػـ حػػزب الحريػػة  األداء السياسػػي لجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف خػػالؿ فتػػرة مػػا الفػػروؽ بػػيف"

 ؟ "والعدالة المصري وحركة النيضة التونسية
 

 كىي: فرعية،كيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيسي عدة تساؤالت 
 ؟المسمميف اإلخكاف جماعةل  الفكرية لكجيةاأليدك  ماىي .ُ
 الحريػػة حػػزب حكػػـ فتػػرة خػػبلؿ المسػػمميف اإلخػػكاف لجماعػػة السياسػػي األداء تقيػػيـ يمكػػف كيػػؼ .ِ

 ؟المصرم كالعدالة
 ؟المصرم كالعدالة الحرية حزب حكـ إنياء في المؤثرة العكامؿ ىي ما .ّ
 النيضػػة حركػة حكػـ فتػرة خػبلؿ المسػمميف اإلخػػكاف لجماعػة السياسػي األداء تقيػيـ يمكػف كيػؼ .ْ

 ؟التكنسية
 خبلؿ االنتخابات التكنسية؟ التكنسي النيضة حركة تراج  في المؤثرة العكامؿ ىي ما .ٓ
 كحركة المصرم لةكالعدا الحرية حزب حكـ تجربتي بيف كاالختبلؼ التشابو أكجو ىي ما .ٔ

 التكنسية؟ النيضة
 النيضة كحركة المصرم لةكالعدا الحرية حزب حكـ تجربةالمستخمصة مف  ما ىي النتائج .ٕ

 ذلؾ؟ مف المستفادة كالتكصيات التكنسية،
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 الدراسة: أىداؼثالثًا: 
السياسػػي لجماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف خػػبلؿ تجربػػة حكػػـ تقيػػيـ األداء تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى 

كذلػؾ مػف أجػؿ  حزب الحرية كالعدالة المصرم كحركة النيضة التكنسػية فػي دراسػة تحميميػة مقارنػة
 تحقيؽ األىداؼ التالية:

 .المسمميف اإلخكاف جماعةل السياسية كالممارسة الفكرية األيدكلكجية عمى التعرؼ .ُ
 كالعدالػػػػة الحريػػػػة حػػػػزب حكػػػػـ فتػػػػرة خػػػػبلؿ المسػػػػمميف اإلخػػػػكاف لجماعػػػػة السياسػػػػي األداء تقيػػػػيـ .ِ

 .التكنسية النيضة حركةك  المصرم
 .المصرم كالعدالة الحرية حزب حكـ إنياء في المؤثرة العكامؿ معرفة .ّ
 .خبلؿ االنتخابات التكنسية التكنسي النيضة حركة تراج  في المؤثرة العكامؿ بياف .ْ
 كحركة المصرم لةكالعدا الحرية حزب حكـ تجربتي بيف كاالختبلؼ التشابو أكجو تحديد .ٓ

 .التكنسية النيضة
 

 :دراسةال أىميةرابعًا: 
، يندرج تحت أحد فركع عمـ السياسة، كمما يزيد في أنيا تعالج مكضكعان  تكمف أىمية الدراسة

 مف أىمية مكضكع الدراسة ما يمي:
 : األىمية النظرية لمدراسة .ٔ

المكتبات  ، تتجسد ىذه المساىمة في إثراء في خدمة البحث العممي مساىمة عممية متكاضعة . أ
تقييـ األداء السياسي لجماعة اإلخكاف المسمميف حكؿ  بحثيةيغطي مساحة  بمرج العربية

خبلؿ تجربة حكـ حزب الحرية كالعدالة المصرم كحركة النيضة التكنسية في دراسة تحميمية 
 .مقارنة

التي تناكلت مكضكع الدراسة سات القميمة )عمى حد عمـ الباحث( مف الدار  تعتبر ىذه الدراسة  . ب
خصكصان فيما يتعمؽ ب جراء مقارنة بيف بشكؿ مباشر، كبتمؾ المنيجية، كبذلؾ الشمكؿ، 
  .ذات البكتقة االيدلكجية الكاحدة متغيرات أنماط األداء السياسي لحزبيف سياسييف مف

حركات  في مجاؿ الميتميفباحثيف لم فائدة ـقدلمدراسة أىمية أكاديمية تتمثؿ في أنيا ت . ت
سي كالدارسيف في العمكـ السياسية مف خبلؿ معرفة كافة العكامؿ المؤثرة عمى اإلسبلـ السيا

 الحركات اإلسبلمية خبلؿ فترة الحكـ. 
استفادة السياسييف القائميف عمى الحركات اإلسبلمية في  العالـ اإلسبلمي عامة، كفي الدكؿ  . ث

 التحديات التي تكاجو الحركات اإلسبلمية خبلؿ مرحمة الحكـ.العربية خاصة مف  
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 : لمدراسة التطبيقيةاألىمية  .ٕ

خػبلؿ فتػرة  ةالنيضػة التكنسػي ركػةحك  الحرية كالعدالػة المصػرمحزب بيف  تحميمية مقارنة إجراء . أ
 لكؿ تجربة. الشبو كاالختبلؼالحكـ مف حيث أكجو 

حكػػـ حػػزب الحريػػة كالعدالػػة  تجربتػػيالمستخمصػػة مػػف كالتكصػػيات النتػػائج تقػػديـ مجمكعػػة مػػف  . ب
 المصرم كحركة النيضة التكنسية.

اإلسػػبلـ السياسػػي ألىػػـ جماعػػات ىػػذه الدراسػػة مكضػػكعا حيكيػػان يتعمػػؽ فػػي تقػػيـ األداء تعػػالج  . ت
خػبلؿ مرحمػة االنتقػاؿ الػديمقراطي التػي تمػر بيػا الػنظـ العربيػة، كالتػي لػـ يسػتقر ليػا  السياسي

 الحكـ بشكؿ كامؿ، بما يمكف االستفادة منو في حاؿ تكررت في دكؿ عربية أخرل.
تتمثػػؿ فػػي أنيػػا تفسػػر العكامػػؿ كالمتغيػػرات التػػي أثػػرت عبػػر فتػػرة حكػػـ  لمدراسػػة أىميػػة تاريخيػػة . ث

 ، كانعكاسػػػات تمػػػؾ التجربػػػة عمػػػػىةالنيضػػػة التكنسػػػي ركػػػةحك  ريػػػة كالعدالػػػة المصػػػرمالححػػػزب 
 المستكل السياسي في فترة تاريخية تشيد تحكالت سياسية عميقة في الكطف العربي.

 
 حدود الدراسة:خامسًا: 

كقػػ   كذلػػؾ لمػػاـ َُِْ- ـََُِ عػػاـالكاقعػػة بػػيف  الفتػػرة تناكلػػت الدراسػػة  :الحػػدود الزمانيػػة .ٔ
 التكنسػػػية النيضػػػة ركػػػةمػػػف تغيػػػرات بسػػػبب مكجػػػات الربيػػػ  العربػػػي ككصػػػكؿ حفػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة 

  الحكـ. سدة إلى المصرم الحرية كالعدالةحزب ك 
تقييـ األداء السياسي لجماعة اإلخكاف المسػمميف  سيتـ اقتصار الدراسة عمى  الحدود المكانية .ٕ

كالعدالػة المصػرم كحركػة النيضػة تجربة حكػـ حػزب الحريػة  ف فقط تمثمت فييفي بمديف عربي
 .التكنسية

 
 منيجية الدراسة:: سادساً 

تتعمؽ  نتائج إلى النياية في خطاىا ليصؿ الباحث يتتب  التي الطريقة الدراسة ىك منيج يعتبر
 أنو إلى إضافة البحث، مشكمة لحؿ المستخدـ المنظـ األسمكب كىك الدراسة، محؿ بالمكضكع
العممية، كعمى ضكء ذلؾ اقتضت الضركرة في ىذه  البحكث إجراء بكيفية يعني العمـ الذم

 المناىج التالية:الدراسة، إتباع 
المراحػػؿ التاريخيػػة كيقػػكـ المػػنيج التػػاريخي فػػي الدراسػػة عمػػى تعقٌػػب كتتبػػ   :المػػني  التػػاريخي .ُ

 صػعكبة، كبسػبب التي مرت بيا جماعة اإلخكاف المسػمميف مػف التأسػيس حتػى ممارسػة الحكػـ
لػػى اسػػتعماؿ إ الباحػػث شػػكؿ مباشػػر فػػي مكضػػكع الدراسػػة اتجػػوة بياألحػػداث الماضػػمبلحظػػة 
التطػػكرات بيػػاف كذلػػؾ ل ة،يػػة كالمصػػادر المتعمقػػة بالحػػدث كالظػػاىرة االجتماعيػػخيالتار  األدكات
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التطػػكرات السياسػػية فػػي تػػكنس كتكضػػيح ، َُُِينػػاير  ِٓالسياسػػية فػػي مصػػر حتػػى ثػػكرة 
 .لحرية كالكرامة""ثكرة ا ََُِديسمبر  ُٖحتى ثكرة 

فػػػي عػػرض كتحميػػػؿ كتفسػػير الكقػػػائ  كالمشػػاىد المتعمقػػػة يسػػاعد  :الوصػػػفي التحميمػػػي المػػني  .ِ
كالمجػبلت  كالصػحؼ المختمفػة مثػؿ الكتػب لمكثػائؽ الرجػكع خػبلؿ مػف كيػتـبمكضػكع الدراسػة، 

المتعمػؽ المراج  العممية ، كالتػي تناكلػت األدب النظػرم  مف العممية كالدراسات السابقة كغيرىا
، كالتػػػي تفسػػر حالػػػة الثػػػكرات العربيػػػة كأبعادىػػا كصػػػعكد الحركػػػات كاألحػػػزاب بمكضػػكع الدراسػػػة

الحريػػػػة حػػػػزب لالسياسػػػػية كسػػػػقكطيا، لمكصػػػػكؿ إلػػػػى المقارنػػػػة التحميميػػػػة بػػػػيف األداء السياسػػػػي 
خبلؿ فترة الحكـ مف حيث أكجو الشػبو كاالخػتبلؼ  ةالنيضة التكنسي ركةحك  كالعدالة المصرم

 تجربة كالكصكؿ إلى النتائج كاألىداؼ المتعمقة بيذه الدراسة بدقة كمكضكعية.لكؿ 
يسػػػاعد الباحػػػث فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى الممارسػػػة السياسػػػية لجماعػػػة  :مػػػني  السػػػموؾ السياسػػػي .ٖ

  .اإلخكاف المسمميف خبلؿ فترة حكـ حزب الحرية كالعدالة المصرم كحركة النيضة التكنسية

المقارنػػة عمػػى دراسػػة كتحميػؿ أكجػػو الشػػبو كأكجػػو االخػػتبلؼ تقػػـك  المػػني  السياسػػي المقػػارف: .ْ
كالتعرؼ عمى آفاؽ كآلية عمميما  الحرية كالعدالة المصرمحزب ك  ةالنيضة التكنسي ركةح بيف

ـ ىػػذا المػػنيج ضػػمف الفصػػؿ الخػػامس مػػف ، كبعػػد الحكػػـ، كقػػد اسػػتخدقبػػؿ الحكػػـ كأثنػػاء الحكػػـ
 فصكؿ الدراسة.

   الدراسات السابقة: :سابعاً 
 الفمسطينية )المحمية(: الدارسات .ٔ

اشكالية العالقة بيف التيارات السمفية وجماعة اَّلخواف  (.ٕٗٔٓ) حسيف.عبد الفتاح،  . أ
 :المسمميف

 مف بشيء كاستعرضت المصرية الديمقراطية التجربة عمى اطبللة الدراسة ىذه شكمت
 الثكرة بداية في تعاكف شيدت كالتي المسمميف االخكاف بجماعة السمفييف عبلقة التفصيؿ
 كالمنيج التحميمي الكصفي المنيج عمى الباحث اعتمد االخكاف بحكـ االطاحة بعد كتناحر

 كاالخكاف السمفييف بيف العبلقة اشكالية أف :منيا نتائ  مجموعة ةالدراس وأفرزت التاريخي.
 ،االسبلمية القكل بقيادة الحقيقي الديمقراطي التحكؿ في التاريخية الفرصة مصر افقدت
 كقكة العميقة، المصرية الدكلة لقكل العكسي الجذب قكة نتيجة كارتباكيا، تذبذبيا بسبب

 االقميمية التدخبلت الى اضافة السياسي، الفعؿ عمى الضاغطة المصرية العسكرية المؤسسة
 المصرية. الساحة في كالعالمية

ـ(. البعد السياسي لعممية التحوؿ الديمقراطي في الوطف ٕٗٔٓأبو حشيش، شفيؽ. )  . ب
 . ، جامعة األزىر، غزة"تونس نموذجاً  " العربي
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التحػػكؿ الػػديمقراطي، بػػيف البعػػد السياسػػي لعمميػػة  تناكلػػت ىػػذه الدراسػػة طبيعػػة العبلقػػة مػػا
كشػػػركط  ةككاقػػػ  الػػػكطف العربػػػي عامػػػة كتػػػكنس خاصػػػة، كأبػػػرزت الدراسػػػة مفػػػاىيـ الديمقراطيػػػ

كمحػػددات التحػػكؿ الػػديمقراطي، كحممػػت الكاقػػ  التكنسػػي كنمػػكذج ليػػذا التحػػكؿ الػػديمقراطي فػػي 
 أىػـالكطف العربػي، كاعتمػد الباحػث عمػى المػنيج الكصػفي التحميمػي كالمػنيج التػاريخي. كمػف 

التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا الدراسػػػة، أف الديمقراطيػػػة تمعػػػب دكران ىػػػاـ فػػػي تطػػػكر الشػػػعكب،  النتػػػائ 
كفقػػػػا  يالػػػػكطف العربػػػػي كتػػػػكنس خاصػػػػة بحاجػػػػة إلػػػػى عمميػػػػة تحػػػػكؿ ديمقراطػػػػأف إضػػػػافة إلػػػػى 

 لمحددات المنطقة العربية أكثر مف حاجتو لثكرات ليس ليا أىداؼ.
 
التغيير السياسي ـ(. األنماط السياسية وانعكاساتيا عمى ٕٗٔٓ)النتيؿ، أحالـ.   . ت

 .جامعة األزىر، غزة قراطية في الوطف،والتحوَّلت الديم
العبلقػة بػيف متغيػرات األنمػاط كالتفػاعبلت السياسػية كأثرىػا تمحوزتاندزاسةحولتحهَم

أتبعػت  التػي األنمػاط كالتحػكؿ الػديمقراطي فػي الػكطف العربػي كتحميػؿ عمػى التغيػر السياسػي
 إلػى ىػدفت ككمػا، العربػي الػكطف فػي الػديمقراطي السياسي كالتحكؿ العربي الربي  ثكرات أثناء

 ركػزت كقػد الػديمقراطي كالتحػكؿ السياسػي التغييػر فػي السممية كغير السممية دراسة األساليب
وتوصػمت  ،المختمفػة كأنماطػو السياسػي التغييػر لمفيػكـ التنظيػر أساسػا لعمميػة عمػى الدراسػة
تغَساتسَاسَة كبَسبإحداثدكر  لياالسياسػي  السياسي في التغيير األنماطأف إلى  الدراسة

كاالقتصػادم فػي الػكطف العربػي ألىميتيػا السياسػي  لضدسلز اصالد ح انعسبَدة فٌانددلل
أكصت بكض  استراتيجية عبلجية لمكقايػة مػف  افي استقرار األكضاع السياسية في الدكؿ، كم

 الثكرات. الناتج عفعدـ االستقرار السياسي حالة 
 

 ،ٕٔٔٓيناير ٕ٘. دور المؤسسة العسكرية المصرية في ثورة ـ(ٖٕٔٓ). ياسرلوز،  . ث
  . جامعة األزىر، غزة

ينػػاير بيػػدؼ رصػػد كتتبػػ  كتقيػػيـ  ِٓتناكلػػت ىػػذه الدراسػػة دكر المؤسسػػة العسػػكرية فػػي ثػػكرة 
كركػػػزت عمػػػى المػػػؤثرات الداخميػػػة  ،كتػػػداعيات الثػػػكرةكاستشػػػراؼ ىػػػذا الػػػدكر كتطرقػػػت إلػػػى أسػػػباب 

كاعتمػػػػد الباحػػػػث عمػػػػى المػػػػنيج الكصػػػػفي كالخارجيػػػػة كانعكاسػػػػاتيا عمػػػػى دكر المؤسسػػػػة العسػػػػكرية. 
التحميمي كالمنيج التاريخي كالمػنيج المقػارف كمػنيج تحميػؿ الػنظـ. كمػف أىػـ النتػائج التػي تكصػمت 

قكط كامػػػػؿ النظػػػػاـ لكجػػػػكد أحػػػػزاب كمؤسسػػػػات ال يعنػػػػي سػػػػ الدراسػػػػة، أف سػػػػقكط رأس النظػػػػاـإلييػػػػا 
كأصحاب مصالح يدعمكف النظاـ، كضركرة التقميؿ مف ىيمنة المؤسسػة العسػكرية عمػى االقتصػاد 

 كأبعادىا عف التجاذبات السياسية.
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دراسة  :صعود الحركات اإلسالمية في البرلمانات العربية ـ(.ٖٕٔٓ)، أحمد. ريدهأبو  . ج
 .جامعة األزىر، غزة ،حالة اإلخواف المسمميف في مصر

صعكد الحركات اإلسبلمية في البرلمانات العربية كخاصة حالة اإلخكاف تناكلت الدراسة  كاق  
المسػػػمميف فػػػي مصػػػر، ككضػػػحت الدراسػػػة أسػػػباب صػػػعكد الحركػػػات اإلسػػػبلمية ككصػػػكليا لمحكػػػـ 

كالنيضة في كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، كتطرقت إلى رؤية ىذه الحركات مثؿ اإلخكاف في مصر 
. كاعتمػػد الباحػػث تػػكنس كحمػػاس فػػي فمسػػطيف، كمكقػػؼ الغػػرب مػػف كصػػكؿ ىػػذه الحركػػات لمحكػػـ

التػػي تكصػمت إلييػػا الدراسػػة  أىػػـ النتػػائ عمػى المػػنيج التػاريخي كالمػػنيج الكصػػفي التحميمػي. كمػػف 
كجػػػكد حالػػػة مػػػف عػػػدـ الرضػػػا عػػػف أداء اإلخػػػكاف فػػػي البرلمػػػاف كعػػػدـ قػػػدرتيـ عمػػػى تمبيػػػة حاجػػػات 

، ككصػػفيـ بالبراغماتيػػة فػػي التعػػاطي مػػ  الشػػؤكف السياسػػية طنيف، كسػػعييـ إلػػى أخكنػػة الدكلػػةالمػػكا
 في كافة المجاالت.

ثرىا عمى شكؿ أالمدنية عند اَّلخواف المسمميف و  الدولة(. ٖٕٔٓبرىاف. ) دويكات، . ح
 ، جامعة النجاح، نابمس.ريالدولة والنظاـ السياسي المص

مشكمة  عمى المقدمة اشتممت حيث كخاتمة فصكؿ كأربعة مقدمة في الدراسة ىذه جاءت
جماعة  تطرحيا التي المدنية الدكلة تتركو أف يمكف الذم األثر مدل في تكمف التي الدراسة
خبلؿ  مف ،يناير ِٓة ثكر  بعد مصر في السياسي كالنظاـ الدكلة شكؿ عمى مسمميفال اإلخكاف
الجماعة  طرحتيا التي المدنية الدكلة لمفيـك كتبنييا ،الثكرة بعد السياسي اإلخكاف سمكؾ مقارنة
 الذم التحكؿ الدراسة ناقشت كما، لدييا المدنية الدكلة مفيـك حكؿ م يثارالذ الجدؿ رغـ مؤخرنا
 اإلسبلمية الخبلفة فكرة عف التراج  عكس كالذم ،السياسي اإلخكاف جماعة عمى خطاب طرأ

 بيف كالمساكاة العدؿ عمى اإلسبلمية كتقـك الشريعة مبادئ عمى تستند مدنية بدكلة كالقبكؿ
 عمى التأكيد إلى الدراسة حيث خمصت. كاعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي. أفرادىا

 أثرت قد كتتبناىا المسمميف جماعة اإلخكاف تطرحيا التي المدنية الدكلة أف مف الدراسة فرضيات
 المدنية الدكلة تشابو عمى كما أكدت الثكرة، بعد مصر في السياسي كالنظاـ الدكلة شكؿ عمى
 ديمقراطية حياة إقامة عمى العصرية القادرة المدنية الدكلة نماذج م  اإلخكاف جماعة تطرحيا التي

  .الدكلة تمؾ عمييا تقـك التي المبادئ حيث مف سميمة
السياسي بيف ـ(.أساليب التغيير السياسي لدى حركات اإلسالـ ٕٕٔٓ، رائد.)بعيد .ُ

  ، جامعة النجاح، نابمس.الفكر والممارسة "اإلخواف المسمميف في مصر نموذجا"

مصر  في المسمميف اإلخكاف حركة لدل السياسي التغيير أساليب في الدراسة ىذه تبحث
 كاالجتماعي السياسي الحراؾ في السياسي اإلسبلـ حركات تمعبو الذم الدكر إطار في كذلؾ
 العالـ تجتاح التي ظؿ الثكرة في يتنامى أف المتكق  مف كالذم كاإلسبلمي العربي العالميف في

 تكنس مثؿ مف الدكؿ عدد في نظمت التي االنتخابات في نتائج مف أفرزتو كما العربي
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 صناعة في السياسي كشريؾ اإلسبلـ حركات دكر تنامي أكضحت كالتي كمصر كالمغرب
كاعتمد الباحث عمى  .الرسمي السياسي المشيد عف السنكات لعشرات داـ غياب بعد القرار

 بعدد الدراسة خرجتالتحميمي ككذلؾ المنيج التاريخي، ك  المنيج المقارف ك المنيج الكصفي
 تحقيؽ في المسمميف حركة اإلخكاف نجاح بعدـ الدراسة فرضية تأكيد أبرزىا مف النتائج مف

 شرعية تكتسب أف قد استطاعت الحركة باف الدراسة، ككذلؾ فترة خبلؿ التغييرية رؤاىا
 عايشتيا التي الحظر مف حالة الرغـ عمى التغييرية مسيرتيا خبلؿ الكاق  كاألمر االنجاز
 في بفكزىا تتكيجو استطاعت الحركة الذم األمر كىك كجكدىا، محطات معظـ خبلؿ

 المصرية. الثكرة بعد ما كالرئاسية النيابية االنتخابات
 

 العربية:الدراسات  .ٗ

ـ( اإلسالميوف ونظاـ الحكـ الديمقراطي: اتجاىات ٕٕٔٓ)جبروف، محمد؛ وآخروف.  . أ
 ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت.وتجارب

صػػػعكد الحركػػػات اإلسػػػبلمية  بعػػػد اتجاىػػػات اإلصػػػبلح كالديمقراطيػػػة كالسياسػػػة  الكتػػػاب تنػػػاكؿ
تطرؽ إلى تجارب في الحكـ ، ك كتطكرىا ككصكليا إلى الحكـ في ظؿ التطكرات في الكطف العربي

كالتجربػػػة السػػػكدانية كالتكنسػػػية كالمصػػػرية كالمبنانيػػػة كالعراقيػػػة، كركػػػزت الدراسػػػة عمػػػى الحػػػكار بػػػيف 
 أىػـ النتػائ كمػف  ،ياسػي العممػيلتبادؿ الخبرات بيف النظػرم كالس فالباحثيف كالممارسيف السياسيي

التػػي تكصػػؿ إلييػػا ىػػذا الكتػػاب بمػػا يخػػص مصػػر كتػػكنس: أف حػػزب الحريػػة كالعدالػػة المصػػرم ال 
لئلسػػبلمييف بقػػدر مػػا ىػػك فشػػؿ لمنخػػب األخػػرل فػػي تقػػديـ بػػديؿ سياسػػي كاقتصػػادم  يمثػػؿ صػػعكدان 

عسػػكرة الدكلػػة كأنيػػا كأف حركػػة النيضػػة التكنسػػية لػػـ تعمػػؿ عمػػى ، كأخبلقػػي مػػف الفكػػرة اإلسػػبلمية
 حركة براغماتية تستحضر الكاق  كأنيا لـ تنجح تنمكيا لقمة الخبرة.

مكتبة  ،والديمقراطية في مصر عصؼ ورميـ فـ(. اإلسالميوٕٙٓٓ) عبد اهلل الدَّلؿ، . ب
 .القاىرة مدبولي:
 كأثر ذلؾ عمى الحياة الديمقراطية في بعض األنظمة اإلسبلمييف مشاركة ةدراسة عمميبينت ال

 ،أف يكػػكف ليػػـ دكر فػػي تحديػػد اتجاىاتيػػا كتكجيػػو مسػػاراتيا اإلسػػبلميكف السياسػػية التػػي يسػػعى
أف كاسػػػػػتخمص الكاتػػػػػػب  اإلخػػػػػػكاف المسػػػػػمميف كالحكػػػػػـ فػػػػػػي فكػػػػػر حسػػػػػف البنػػػػػػا، الدراسػػػػػة تكتناكلػػػػػ
اآلخػػػػػريف قػػػػػد سػػػػػمككا طريػػػػػؽ تحكػػػػػيـ  اإلسػػػػػبلمييف كبعػػػػػض مصػػػػػر فػػػػػيالمسػػػػػمميف  اإلخػػػػػكاف حركػػػػػة

ككػػاف ذلػػؾ المسػػمؾ لػػدييـ يعبػػر عػػف مػػنيج كلػػيس  المجػػالس النيابيػػة ؿخػػبل مػػف اإلسػػبلمية الشػػريعة
لػػى اآلف، أم قرابػػة نصػػؼ  ـُِْٗ ضػػركرة، كدليػػؿ ذلػػؾ اسػػتمرارىـ عمػػى ىػػذا المسػػمؾ منػػذ عػػاـ كا 

 .، كال يزالكف يمارسكف الفشؿذريعان  كقد فشمكا في مسمكيـ ذلؾ فشبلن  قرف
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 :األجنبية الدارسات
 ،Lin noodled and Alex warren (2012).the Arab battle for the Arab spring . أ

revolution ،counter revolution and the making of a new era. Yale University: 

America. 

بينػػػت  ،  عيػػػد جديػػػد ثػػػكرة مضػػػادة كصػػػناعةك معركػػػة الربيػػػ  العربػػػي: ثػػػكرة، دراسػػػة بعنػػػكاف: 
اإلطاحػػة بػػبعض رمػػكز الحكػػـ الشػػمكلي  العكامػػؿ التػػي سػػاعدت عمػػى ثػػكرة الشػػعكب العربيػػة ككيفيػػة

ثر بتكضيح األ  ت الدراسةمالعربي، كتناكؿ الجانب االقتصادم المتدىكر الذم أدل لمثكرات، كاىت
كمػا أشػارت الدراسػة إلػى ، بعػد الربيػ  العربػي السياسػيةالذم يعقبو مشاركة االسػبلميف فػي العمميػة 

دكر الجػػػيش فػػػي الربيػػػ  العربػػػي كمسػػػاندتيا لمثػػػكرات العربيػػػة أك قياميػػػا بثػػػكرات مضػػػادة، كخمصػػػت 
 المصػػرمالدراسػػة إلػػى أف الجػػيش التكنسػػي أكثػػر مينيػػة مػػف بػػاقي الجيػػكش العربيػػة السػػيما الجػػيش 

التػي  سبلـ السياسػيكما خمصت الدراسة إلى أف كافة حركات اإلكالئو لمنظاـ السابؽ  استمرالذم 
سػػػية سػػػتتكلى نظػػػاـ الحكػػػـ فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة سػػػيككف ليػػػا ذات المصػػػير فػػػي حػػػاؿ رفضػػػت السيا

 .األمريكية في اإلقميـ العربي
 John R. Bradley (2012): After the Arab Spring: How Islamists Hijacked the . ب

Middle East Revolts  
لكتاب بعنكاف: ما بعد الربي  العربي ككيؼ اختطؼ اإلسبلميكف ثكرات الشرؽ األكسط، ك ا

طرحا مناىضا لما انبرل عميو عديد مف ا فيو ما أسفرت عنو الثكرات العربية، متبني برادلييناقش 
الكتاب كالباحثيف، ففي حيف أكد الجمي  مف خارج كداخؿ المنطقة عمى أف الثكرات العربية ىي 

في  ،أف ما حدث ىك نكسة كردة عف الطريؽ الديمقراطي برادلية باتجاه الديمقراطية، يرل خطك 
"مكت العممانية التكنسية"، فقد أصبحت تكنس تحت دائرة  برادليالفصؿ األكؿ مف الكتاب ينعي 

متقدما ا الضكء بعد أف عانت حالة مف العزلة كاإلىماؿ، عمى الرغـ مف ككنيا نمكذجا عمماني
دكؿ العربية األخرل يتمت  بحرية التعبير كارتفاع مستكل التعميـ كمشاركة المرأة في الحياة عمى ال

 تأمبلتو حكؿ "مستقبؿ مصر اإلسبلمي".  برادليفي الفصؿ الثاني مف الكتاب يعرض ك  ،السياسية

3.  Tariq Ramadan, (2012): Islam and the Arab Awakening 

ربي  العربي التي انطمقت في تكنس، ثـ انتقمت إلى تمقي الدراسة الضكء عمى ثكرات ال 
تأثير الربي  العربي عمى مصالح  دراسةناقش التف بعدىا إلى باقي دكؿ المنطقة. ك مصر، كم

يتناكؿ رمضاف فكرة العممانية عمى نحك جدير بالمبلحظة ك   ،القكل الغربية كاألمريكية في المنطقة
عف العممانية، الذم يرل أنو  الدكلة المدنية" عكضان "كالنقاش، فيك يفضؿ استخداـ مصطمح 

كيرل أنو يمكف العثكر عمى مبررات ألبرز المبادئ ، سيجذب العممانييف كالميبرالييف عمى حد سكاء
 .الميبرالية، مثؿ تمكيف المرأة، كالتسامح م  األقميات الدينية، في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
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 ثامنًا: الفجوة البحثية:
 ف تكضيح الفجكة البحثية مف خبلؿ الجدكؿ التالي:كيممف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة 

 الدراسة الحاليةما ركزت عميو  الفجوة البحثية الدراسات السابقةما ركزت عميو 
كالتي  دراسة حسيف عبد الفتاح

شكمت اطبللة عمى التجربة 
الديمقراطية المصرية كاستعرضت 

التفصيؿ عبلقة السمفييف بشيء مف 
بجماعة االخكاف المسمميف كالتي 

شيدت تعاكف في بداية الثكرة 
 كتناحر بعد االطاحة بحكـ االخكاف

 .نتيجة مؤثرات خارجية كداخمية

تناكلت جانب كاحد مف أسباب 
سقكط حزب الحرية كالعدالة 

كىك العبلقة م  فقط المصرم 
كلـ تتطرؽ الى  السمفييف 

 .حركة النيضة

تناكلت كافة  اما الدراسة الحالية
حزب  سقكطاالسباب التي أدت ل

ككذلؾ أسباب  الحرية كالعدالة 
 .تراج  حركة النيضة التكنسية

 كتناكلت دراسة شفيؽ أبك حشيش
بيف البعد السياسي  طبيعة العبلقة ما

لعممية التحكؿ الديمقراطي، ككاق  
 .الكطف العربي عامة كتكنس خاصة

مفاىيـ أبرزت الدراسة 
كشركط كمحددات  ةالديمقراطي

التحكؿ الديمقراطي، كحممت 
كنمكذج  فقط الكاق  التكنسي

ليذا التحكؿ الديمقراطي في 
 .الكطف العربي

 كالمصرم حممت الكاق  التكنسي
كنمكذج ليذا التحكؿ الديمقراطي 

كأبرزت أكجو  في الكطف العربي
التشابو كاالختبلؼ بيف 

 .النمكذجيف

 إلى ىدفتك   النتيؿدراسة أحبلـ 
 كغير السممية دراسة األساليب

 السياسي التغيير في السممية
أتبعت  التي الديمقراطي كالتحكؿ

 .العربي الربي  ثكرات أثناء

عمى حركات االسبلـ ركزت 
بشكؿ عاـ كلـ  السياسي

 .تتخصص بحركات معينة

ركزت عمى حزب الحرية كالعدالة 
 المصرم كحركة النيضة التكنسية

 .كدراسة مقارنة

تناكلت دكر  دراسة ياسر لكز
 ِٓالمؤسسة العسكرية في ثكرة 

يناير بيدؼ رصد كتتب  كتقييـ 
كاستشراؼ ىذا الدكر كتطرقت إلى 

  .أسباب كتداعيات الثكرة

ركزت عمى المؤثرات الداخمية 
كالخارجية كانعكاساتيا عمى 
 ،دكر المؤسسة العسكرية فقط

كلـ تتناكؿ العكامؿ التي أثرت 
 .حكـ اإلسبلمييف بةعمى تجر 

تناكلت كافة العكامؿ المؤثرة عمى 
ربة الحكـ لحزب الحرية تج

النيضة كلـ كالعدالة كحركة 
تقتصر عمى دكر المؤسسة 

 .العسكرية فقط
ضحت ك ك دراسة احمد أبك ريده 

أسباب صعكد الحركات اإلسبلمية 
بينت الدراسة أسباب كصكؿ 
االحزاب االسبلمية كلـ تبيف 

بينت أسباب كصكؿ االحزاب 
اإلسبلمية لمحكـ كأسباب التراج  
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المترتبة ككصكليا لمحكـ كالنتائج 
 .عمى ذلؾ

 .كتقييـ لمتجربتيف كالسقكط .التراج  كالسقكطأسباب 

 عمى دراسة برىاف دكيكات اشتممت
 اإلخكاف جماعة شيدتو الذم التحكؿ

 تمثؿ كالذم السياسي خطابيا في
 الخبلفة فكرة عف في التراج 
 تستند مدنية بدكلة كالقبكؿ اإلسبلمية

اإلسبلمية  الشريعة مبادئ عمى
 بيف كالمساكاة العدؿ عمى كتقـك

 .أفرادىا

تناكلت الدراسة جانب كاحد 
كىك الدكلة المدنية في برامج 

  .االسبلمييف المطركحة

بينما الدراسة الحالية تناكلت عدة 
كالتعددية السياسة جكانب 

كتحقيؽ الديمقراطية كاالصبلح 
 ...السياسي

 ىذه تبحثدراسة رائد دبعي  ك 
 السياسي التغيير أساليب في الدراسة

 في المسمميف اإلخكاف حركة دلل
 الذم الدكر إطار في مصر كذلؾ

 في السياسي اإلسبلـ حركات تمعبو
 في كاالجتماعي السياسي الحراؾ
 .كاإلسبلمي العربي العالميف

 ناقشت قدرة اإلخكاف في مصر
 االنتخابات في بفكزىا التتكيج
 الثكرة بعد ما كالرئاسية النيابية

 مف حالة الرغـ عمى، المصرية
 خبلؿ عايشتيا التي الحظر
كلـ  ،كجكدىا محطات معظـ

تتعمؽ الدراسة في تسميط 
الضكء عمى ادارة الحكـ 

 .لحركات االسبلـ السياسي

الدراسة الحالية تعمقت في ادارة  
حرية كالعدالة كالنيضة الحكـ لم

كلـ تقتصر عمى آلية كصكليما 
 .كفكزىما في االنتخابات لمحكـ

صعكد  دراسة محمد جبركف  كتناكؿ
الحركات اإلسبلمية كتطكرىا 
ككصكليا إلى الحكـ في ظؿ 

تطرؽ ك التطكرات في الكطف العربي 
ة إلى تجارب في الحكـ كالتجرب

السكدانية كالتكنسية كالمصرية 
 .كالمبنانية كالعراقية

غطت الدراسة فترة الحكـ كلـ  
تتطرؽ إلى فترة سقكط حكـ 

الحرية كالعدالة كتراج  حزب 
 .النيضةحركة 

الدراسة الحالية غطت فترة 
كصكؿ االحزاب لمحكـ كفترة 

 .سقكطيا كتراجعيا

 عف تحدثتك دراسة عبد ا الدالؿ 
مشاركة االسبلمييف في بعض 

في  االنظمة الديمقراطية كخصكصان 

اقتصرت عمى االنتخابات 
النيابية فقط ككذلؾ فترة 
الدراسة قبؿ ثكرات الربي  

االنتخابات  الدراسة الحالية شممت
الرئاسية كالبرلمانية كفترة كصكؿ 

بعد ثكرات الربي   الحزبيف لمحكـ
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العربي التي كصمت مف  .االنتخابات النيابية
خبلليا حركة النيضة التكنسية 
كحزب الحرية كالعدالة 

 .المصرم الى الحكـ

 .العربي

رصدت العكامؿ ك دراسة ليف نكدليد 
التي ساعدت عمى ثكرة الشعكب 
العربية ككيفية اإلطاحة ببعض 

 .رمكز الحكـ الشمكلي العربي

بأثر  ت الدراسةماىت
اإلسبلمييف في المشاركة في 

 .ي  العربيالربثكرات صن  

تناكلت مشاركة اإلسبلمييف 
صكليـ ك بالثكرة باإلضافة إلى 

 .لمحكـ

لكتاب بعنكاف: اك  كتاب جكىف برادلي
ما بعد الربي  العربي ككيؼ اختطؼ 
اإلسبلميكف ثكرات الشرؽ األكسط، 
ك يناقش برادلى فيو ما أسفرت عنو 

 .الثكرات العربية

يرصد كجية نظر اآلخر 
حكؿ مكضكع الثكرات  الغربي

العربية، كحكؿ رؤية صعكد 
إلى سدة  اإلسبلميالتيار 

 .الحكـ كخاصة بمصر

تحاكؿ الدراسة الحالية أف تنطمؽ 
مف فكرة تحكلت إلى كاق ، 
كتحميؿ مدل نجاح االسبلمييف 
بعد كصكليـ إلى الحكـ، كالعمؿ 
عمى رصد الخطاب السياسي 
لئلسبلمييف كمدل نجاحيـ أك 

 ماؿ الشعكبآتحقيؽ  فياخفاقيـ 
الضكء  تمقيك دراسة طارؽ رمضاف 

عمى ثكرات الربي  العربي التي 
انطمقت في تكنس، ثـ انتقمت إلى 

ف بعدىا إلى باقي دكؿ مصر، كم
تأثير  دراسةناقش التالمنطقة. ك 

الربي  العربي عمى مصالح القكل 
 .الغربية كاألمريكية في المنطقة

ركزت عمى فترة انتشار 
كبدايتيا فقط كلـ الثكرات 

ترصد تجارب الحكـ لحزب 
الحرية كالعدالة كحركة 

 .النيضة

تحاكؿ الدراسة الحالية أف ترصد 
نمط الثكرات العربية باعتبارىا 
ظاىرة سرعاف ما انتقمت بيف 
سائر البمداف العربية، كتحكلت 

ة إلى حقيقة، تفرض ف مجرد فكر م
، الدكليبنفسيا عمى المجتم  
يؼ م  يتعامؿ معيا كيتك

بعد كصكؿ  معطياتيا كنتائجيا
 .اإلسبلمييف لمحكـ

كأخيرا ىذه الدراسة تأتي مكممة لمدراسات السابقة م  تناكليا لجكانب اخرل كتجربة الحكـ لمحزبيف، 
كاكتسبت ىذه الدراسة اىمية نتيجة تسميطيا الضكء عمى شكؿ العبلقة بيف شريحتيف اسبلميتيف ليما نفس 

لكنيما اختمفتا في االساليب كاألدكات في إدارة الحكـ  ة كنفس المشركع السياسيالفكري ااأليديكلكجي
، باإلضافة الى كصفيا كتحميميا ألسباب فشؿ اكؿ تجربة حكـ ليذ القكل بعد ثكرات كصياغة البرامج
 .َُُِالربي  العربي 
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 مصطمحات الدراسة:تاسعًا: 
 

 بشكؿ تعمؿ مكحدة سياسية رؤل تحمؿ أفراد مجمكعة يضـ الذم التنظػيـ ذلؾ :السياسي الحزب
 .(ّّ :ََُِ )عكدة، .فييا التأثير أك السػمطة إلى لمكصكؿ مشترؾ

 
 بتطبيؽ تنادم ك السياسية، الساحة عمى تنشط التي الحركات ىيالحركات اَّلسالمية السياسية: 

 سبيؿ في تعارض أك تعادم ك سكاء، حد عمى الخاصة ك العامة الحياة في شرائعو ك اإلسبلـ قيـ
 ك قصرت أنيا ترل التي األخرل االجتماعية ك السياسية الحركات ك الحككمات المطمب ىذا

 الحركات عمى المصطمح ىذا إطبلؽ يغمب ك خالفتيا. أك اإلسبلـ تعاليـ إلى االمتثاؿ في تكانت
  (.ُّ: ََِِ)األفندم، .سياسيال المجاؿ في تنشط ك الكصؼ بيذا نفسيا تصؼ التي
 

طياد تعرضت لمقم  كاالض ،ـُِٕٗحركة إسبلمية تكنسية تأسست عاـ ىي ك  حركة النيضة :
رقيبة كزيف العابديف بف عمي، كسجف عدد مف قادتيا كىٌجركا في عيدم الرئيسيف الحبيب بك 

 التي أطاحت بنظاـلسنكات طكيمة، كلكنيا عادت لتتصدر المشيد السياسي التكنسي بعد الثكرة 
تـ االعتراؼ القانكني بالحركة ك ، َُُِيناير ُْيكـ  بف عمي الرئيس التكنسي زيف العابديف

 كتتميز  ،حزبا سياسيا، كتصدرت المشيد كباتت مف أبرز القكل السياسية في الساحة التكنسية
 "باالتجاه كصفو يمكف اتجاىا كتتبنى كالكاقعية، كالمركنة االعتداؿ مف كبير بقدر الحركة

 إلى اإلسبلمي االتجاه حركة مف اسميا غيرت الحركة أف نجد السياسي المستكل فعمى العقبلني"،
 بالعكدة فقط يطالب بؿ االسبلمية الشريعة تطبيؽ إلى يدعك ال برنامجا كصاغت النيضة حركة
 (.ُُٗ ،ُُٗٗ االسبلمية.)العممة، كالتقاليد القيـ الى
 

 نياية العربي العالـ في بدأت التي الشعبية التحركات عف عبارة كىك :اخرى اراء العربي الربي 
 تكنس في بدأت حيث العربية، األقطار مف عدد أكضاع في جذرم تغيير إلى تيدؼ ََُِ عاـ

 في الحاكـ النظاـ برأس اإلطاحة مف مكنيا الذم العربية كؿالد إلى سريعة بكتيرة كتصاعدت
 سكريا دكلة في حدث كما االخر البعض في االف حتى قائمة كالزلت العربية الدكؿ بعض

 .(ُٔ :َُُِ)عمكم،
 

تغير يصاحب مفيكـ الثكرة التي تصاحب ميبلد كؿ مرحمة جديدة في الحياة اَّلنتقاؿ السياسي: 
السياسية، كىك كؿ تغير كيفي أك نكعي أك عميؽ بشرط أف يككف حاسـ النتائج. ) عبد الفتاح، 

ََِٖ :ّٔ.) 
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التداكؿ عمى السمطة مبدأ ديمقراطي ال يمكف كفقيا ألم حزب سياسي أف يبقى  :السمطةتداوؿ 
النظاـ السياسي  بؿ يجب أف يعكض بتيار سياسي آخر ضمف احتراـ النياية، في السمطة إلى ما

كالتداكؿ يدخؿ تغييرا في األدكار بيف قكل سياسية تخمت بشكؿ ظرفي عف السمطة لكي   القائـ،
برالي الغربي عمى ير في الفقو الميذا التعبكقد شاع ى، (ُِْ: ََِِ. ) خميفو، المعارضةتدخؿ 

رتبط يمقراطي، ك ير كجكد نظاـ دييأساس النظر إلى التداكؿ السممي لمسمطة باعتباره أحد معا
ف النتقاؿ السمطة مف شخص أك مف مجمكعة أك مف يتيسيف رئيتيث عف ك جكد آليبذلؾ الحد

أم إجبار  والعنؼف، يأم االنتقاؿ السممي كفقان إلرادة الناخب اَّلنتخاباتكىما حزب إلى آخر، 
اسي عمى ترؾ مكقعو رغمان عنو باستخداـ صكرة مف صكر يشاغؿ أك شاغمي المنصب الس

 (.َُ: َُِْ)نيتؿ،  اإلجبار أك اإلكراه
 

 سمطات عف غرؼ مغمقة، بعيدان  مف تدير الدكلة مرئية، غير مؤسسات : ىيالدولة العميقة
كيختاركف الرئيس كيصححكف مساره، كيدافعكف عنو عند فشمو.  .البرلماف اك الحككمة الرئيس اك

المؤسسات العسكرية كاألمنية كالقضائية  : صحيفة( كالتي تمثمت فيَُِِ/أيار/َُ) االخبار، 
  .كاإلعبلمية التي تجتم  عمى ىدؼ الحفاظ عمى مصالحيا

 
يعني إعبلف حالة الطكارئ حسب القانكف الدستكرم المصرم ىك كض  القيكد  قانوف الطوارئ:

عطاء السمطة التنفيذية سمطات أكس  مف سمطاتيا المقررة  عمى الكثير مف حريات المكاطنيف، كا 
م  العمـ بأف إعبلف حالة الطكارئ ىـ مف ما يعرؼ بحالة االستثناء، ليا في الظركؼ العادية كىك 

جميكرية بالمشاركة م  الكزراء باعتباره الرئيس األعمى لمسمطة التنفيذية، اختصاصات رئيس ال
 .(َُٕ-ََُ: ََُِ)أبك راس،

 
عادة ما يتـ صياغتيا رتبط بصندكؽ النقد الدكلي، ت سياسةىك سياسة التثبيت اَّلقتصادي: 

في  لمتعامؿ م  ظاىرة العجز المتفاقـ في ميزاف المدفكعات، كعادة ما يترتب عمييا انخفاض
  .(َُ: َُُِالطمب العاـ كلك لفترة مرحمية. ) حافظ، 

كيؿ المجتم  ظاىريان ؤسسية لممجتم ، كالتي تعمؿ عمى تحالتغيرات الجذرية في البنى المالثورة: 
يديكلكجية كأىداؼ الثكرة، كقد  كجكىريان مف نمط سائد إلى نمط جديد يتكافؽ م  مبادئ كقيـ كا 

بكنعماف، قد تككف سممية كتككف مفاجئة سريعة أك بطيئة تدريجية )تككف ثكرة عنيفة دمكية، كما 
ة يالتحرؾ الشعبي الكاس  خارج إطار البن ىي: ، ويمكف تعريفيا أيضًا بأنيا(ُٕ: َُِْ
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ر نظاـ الحكـ القائـ في الدكلة كىي ييتمثؿ ىدفو في تغية ية القائمة، أك خارج الشرعيالدستكر 
 .(ِِ: َُُِ)بشارة،  دةية جديال تعترؼ بيا كتستبدليا بشرع ة قائمةياسية سير لشرعييحركة تغ

 
ىي مصطمح يراد بو ظيكر جماعات ىدفيا معارضة التغيير الناتج بعد الثكرة، الثورة المضادة: 

ألنيا ترل أف التكجو كتعطيؿ مسيرة االصبلح، كتحاكؿ الجماعات عكدة عصر ما قبؿ الثكرة، 
كتتمثؿ مف بقايا النظاـ  كايذاناي ب مكاف مسائمتيا كمحاسبتيا  نحك اإلصبلح تيديدان لمصالحيا،

  .(ْٕٗ: َُِّ) الجمعاكم، السابؽ كاجيزة الدكلة المعادية لمثكرة. 
 

لنظاـ  عمى الساحة السياسية استبعاد كؿ الذيف عممكا ييدؼ الىقانكف ىك العزؿ السياسي: 
قانكف أم شخص شغؿ أم منصب مف اليمن  .ك بشكؿ مباشر أك غير مباشر سابؽ قبؿ الثكرات

دارم كأمني، كالسفراء، و  مناصب جياز الدكلة كتشمؿ ىذه المناصب أم منصب قيادم سياسي كا 
 (.ْ: َُِْ... ) ديفيد،  كرؤساء الجامعات، كرؤساء اتحادات الطمبة

 
مصطمح يطمؽ عمى الحككمة التي يرأسيا شخص كاحد، أك جماعة، أك حزب،  التفرد السياسي:

تقيد بدستكر أك قانكف، كيتمثؿ ىذا الحكـ في االستبداد في إطبلؽ سمطات الفرد أك الحزب، ال ي
. )مارسيؿ، ىك الذم يحكـ حكمنا مطمقنا كيقرر السياسة دكف أية مساىمة مف الجماعة متفردكال

ُُٖٗ :ُّْ ). 
 
معنيػػيف أحػػداىما أعػػـ مػػف األخػػر، حيػػث يطمػػؽ األكؿ عمػػى النظػػاـ الفكػػرم  يدلكجيػػةلؤل يدلوجيػػة:األ

: ُِٗٗكالعقائػػدم كاالخػػػر يطمػػػؽ عمػػى النظػػػاـ الفكػػػرم المحػػػدد لشػػكؿ سػػػمكؾ االنسػػػاني )اليػػػزدم، 
ُُ). 
 

تعتبر التعددية الحزبية شكؿ مف أشكاؿ التعددية السياسية التي تقكـ عمى  :التعددية الحزبيةنظاـ 
كفصائؿ كتيارات سياسية تيدؼ إلى الكصكؿ إلى دفة الحكـ كتسمـ المراكز كجكد عدة أحزاب 

تحدث التعددية الرسمية لمسمطة السياسية، كسياسية شؤكف الدكلة عمى أساس رؤاىا كمناىجيا، ك 
الحزبية في األنظمة التي تؤدم فييا االقتراع إلى كصكؿ أكثر مف حزبيف إلى البرلماف، كفي ظؿ 

يصعب عمى أم مف ىذه األحزاب الحصكؿ بمفرده عمى األغمبية المطمقة ىذا الكض  ف نو 
لؤلصكات كبالتالي ال يستطي  الحكـ بمفرده لذا يمجأ لمتحالؼ م  أحزاب اخرل ، كالتي يككف 
بينيـ بالغالب اختبلؼ في األىداؼ كالمبادئ فيتصدع التحالؼ كينعكس سمبيا عمى استقرار 

الحككمة نظاـ أف تككف يشترط اإلسبلميف لنجاح ىذا ال( ك ُٓ-َٓ: ََِٓالحككمة، )حبة، 
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نظامان، إسبلميان كأف تحترمو جمي   اسييالسفأئمة عمى الشريعة اإلسبلمية، عمى أف يككف النظاـ 
 (.ٕٖ: َُِّ)فازية،  . االسبلمية المتكاجدة في المجتم األحزاب كالتيارات

 
–ك التحكؿ مف نمط أك صيغة ديمقراطية كىك يشير إلى عممية االنتقاؿ أالتحوؿ الديمقراطي: 

عريفو بأنو ت(، كيمكف َُ: َُِْ)نيتؿ،  إلى نمط أك صيغة حكـ ديمقراطي -مدني ك عسكرم
لى إ ة، كصكالن يسمم ب كقكاعد حؿ الصراعات بطرؽياغة أساليتـ مف خبلليا صية التي يلعمما

ة ياسيالمشاركة الس  نطاؽ يية كحرة، كتكسيمقراطي، كعقد انتخابات نز يكض  دستكرم د
 .(ِْ:ََِٔلطيفة، ) تويمقراطيعمى د اسي كمؤشران ياران لنمك النظاـ السيباعتبارىا مع

 
، َُُِديسمبر ُٔىك االئتبلؼ الحزبي الثبلثي الذم أدار تجربة الحكـ بتكنس مف الترويكا: 

 ُِٕمقعدان مف مجمكع  ٖٗلتي فازت ب اكتككف مف حركة النيضة ذات المرجعية اإلسبلمية ك 
% كحزب المؤتمر مف أجؿ الجميكرية كالحاصؿ عمى ْٕ,ُْفي المجمس التأسيسي، أم بنسبة 

 مقعدان  َِ% كحزب التكتؿ مف أجؿ العمؿ كالحريات الذم حصؿ عمى ٖٔ.ٗبنسبة مقعدان  ِٗ
،  ُّٖمجمكعة  كعممانييف ما مف مجمكع مقاعد المجمس، كشكؿ ىذا التحالؼ بيف اسبلمييف

 ّٖنائبان إلدارة المرحمة االنتقالية، مقابؿ اعتراض  ُْٓمقعدان في المجمس التأسيسي، كفاز بثقة 
 .(ِ: َُِْاخريف مف بيف األعضاء.)الجمعاكم،  ُُعضكان، كتحفظ 
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 الثاني الفصؿ
 والممارسة الفكر بيف المسمميف اإلخواف جماعة

 
 المسمميف اإلخواف جماعة بيا مرت التي الرئيسية المحطات وؿ:األ  المبحث

 الحكـ. ممارسة حتى التأسيس مف
 .المسمميف اإلخكاف جماعة لنشأة ميدت التي مصر في السياسية الحياة مبلمح :أكالن 
 .َُُِ يناير ِٓ ثكرة حتى التأسيس مف المسمميف اإلخكاف جماعة تطكر :ثانيان 
 

 :والتنظيمي الفكري اإلطار المسمميف اإلخواف جماعة الثاني: المبحث
 المسمميف. اإلخكاف لجماعة الفكرية األيدكلكجية أكالن:
 ا.أىدافي تحقيؽ في المسمميف اإلخكاف جماعة تتبعيا التي الكسائؿ ثانيان:
 .المسمميف اإلخكاف لجماعة التنظيمي اإلطار :ثالثان 
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 الثاني الفصؿ
 :والممارسة الفكر بيف المسمميف اإلخواف جماعة

 :مقدمة
 مف العديد أذىاف في بارزة نقطة ،ُِْٗ عاـ العثمانية اإلسبلمية فةالخبل اريإني شكؿ
 اإلسبلمية الدكلة أف باعتبار السياسية، كاألحزاب الحركات إنشاء في اإلسبلمية الشخصيات

 الحياة بقياـ كفيؿ اإلسبلمية الدكلة قياـ أف رأت ألنيا بو، كالتمسؾ الديف لحفظ دينية ضركرة
 كيبرر (،َُّ :ََُِ )شميغـ، الحياة، ليذه القيمية المنظكمة انييار يعني كانييارىا اإلسبلمية،

 اإلسبلمية الخبلفة شمس غياب بعد أصبحت اإلسبلمية األمة بأف اإلسبلمية الحركات ظيكر
  (.ٓ :ََِٔ )سامي، لو. كالديف ال كيتيـ

 التي الحركات عمى اإلسبلمية، تعبير ـستخدكي اإلسبلمية"، الحركات " مصطمح يطمؽك 
 كالخاصة العامة الحياة في كشرائعو اإلسبلـ قيـ بتطبيؽ كتنادم السياسية، الساحة عمى تنشط
 ك السياسية الحركات ك الحككمات المطمب ىذا سبيؿ في تعارض أك تعادمك  سكاء، حد عمى

 خالفتيا. أك اإلسبلـ تعاليـ لىإ اؿاالمتث في تكانتك  قصرت أنيا ترل التي األخرل عيةاالجتما
 المجاؿ في تنشطك  الكصؼ بيذا نفسيا تصؼ التي كاتالحر  عمى المصطمح ىذا إطبلؽ يغمبك 

  (.ُّ: ََِِ)األفندم، .السياسي
 تعتبر مصر، في ُِٖٗ في عاـ ظيرت كالتي المسمميف اإلخكاف حركة أف خبلؼ كال

 ىي تعتبر بؿ اإلسبلمية الساحة في كالفاعمة المؤثرة اإلسبلمية، السياسية الحركات أىـ مف كاحدة
 قبؿ نشأتيا منذ تدرجت كالذم (،ْ :ُّٗٗ )ميتشؿ، اإلسبلمية، التيارات لغالبية األـ الحركة
 الجماعة أىداؼ لتحقيؽ ميمة مراحؿ ثبلث في تتمثؿ فكرية اإيديكلكجي عمى معتمدةن  عامان  ثمانيف
 كمرحمة كاألعضاء، االنصار كاختيار التككيف كمرحمة ،بالفكرة كالتبشير الدعاية مرحمة كىي
 المرحمتيف انجاز في نجحت المسمميف اإلخكاف جماعةك  (،ٔٔ :َُُِ لبنا،)ا ،لممارسةكا التنفيذ

 أعضاء عدد كتجاكز مصر حدكد خارج الجماعة أفكار انتشرت إذ كاضحا بشكؿ األكلييف
 أما كأمريكا، باك أكر  ككذلؾ كاالسبلمي يالعرب العالميف في األالؼ مئات كفركعيا الجماعة
 ) يمرس محمد السابؽ المصرم الرئيس سقكط م  سريعا كانتيت بدأت فقد الثالثة المرحمة
 .(ِ :َُِّ العنابي،

 الفكرية األيدكلكجية بيف المسمميف اإلخكاف جماعة عف الحديث الفصؿ ىذا في سيتـ لذا 
 كؿاأل المبحث تناكؿ حيث مباحث أربعة إلى الفصؿ ىذا تقسيـ تـ قدكل السياسية كالممارسة
 حتى التأسيس مف المسمميف اإلخكاف جماعة بيا مرت التي الرئيسية المحطات عف الحديث
 ِٓ ثكرة حتى التأسيس مف المسمميف اإلخكاف جماعة تطكر عف الحديث كسيتـ الحكـ، ممارسة
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 البنية معرفة يمكف ال ككنو لدارسةا مف الجزء ىذا طيات في التكضيح ىذا كيأتي ،َُُِ يناير
 تفرع التي التككينية البنية معرفة دكف مف حزب ألم السياسي لؤلداء التطبيقية كااللية االيدلكجية

 الكاق  كضغكط كتصكراتيـ لقيادتيا الفكرم اإلطار ككنت التي الظركؼ كمعرفة الحزب، ىذا منيا
 جماعة عف لمحديث تخصيصو تـ الثاني مبحثال أما المسمميف، اإلخكاف جماعة فيو تككنت التي

 الممارسات تكضيح تـ كما التنظيمي، كاإلطار الفكرية ةاأليدكلكجي حيث مف المسمميف اإلخكاف
 تناكؿ الثالث المبحث أما ،َُُِ يناير ِٓ ةثكر  حتى المسمميف االخكاف لجماعة السياسية
 المبحث كبخصكص ،َُُِنياير ِٓ ثكرة حتى مصر في السياسية التطكرات عمى محطات

 قد يككف كبذلؾ ،ََُِ سمبريد ُٖ ثكرة حتى تكنس في السياسية التطكرات عف تحدث الراب 
 النيضة كحركة مصر في كالعدالة الحرية حزب تأسيس حتى الجماعة عف عامة فكرة تككيف تـ

 .تكنس في التكنسية
 المسمميف اإلخواف جماعة بيا مرت التي الرئيسية المحطات األوؿ: المبحث

 الحكـ. ممارسة حتى التأسيس مف
 تمييد:

 المستقمة كأنظمتيا منيجيا تبني بدأت المسمميف اإلخكاف جماعة أف الى اإلشارة سبؽ
 اإلسبلمية، الفكرم ترسي  عمى بذلؾ مؤكدةن  اإلسبلمية، الخبلفة سقكط بعد إسبلمية كحركة

 )عبدُِٖٗ عاـ في المسمميف اإلخكاف جماعة لحقتيا ثـ المسمميف، الشباف جماعة فتأسست
 بيا مرت التي مراحؿال بمناقشة الدارسة مف الجزء ىذا في سنقكـ لذا (ّْ :ََِِ الرحيـ،
 أجزاء أحد ىك كالذم كالعدالة الحرية حزب بعد فيما عنو تفرع كأصؿ المسمميف، اإلخكاف جماعة
 الجماعة نشأة منذ المسمميف اإلخكاف جماعة عف باختصار الحديث سيتـ حيث دراستنا، مكضكع

 في مبارؾ محمد الرئيس نظاـ أسقطت التي لثكرةا تمؾ ـ،َُُِ ريناي ِٓ ثكرة حتى ُِٖٗ عاـ
 مصر.

 بيئتيا كليدة األفراد، كمػا ىي السياسية كاألحزاب الحركات أف بمبو لب ذم عمى يخفى كال
 كقراراتيا، اكأيدكلكجيتي كتكجياتيػا برامجيػا بمػكرة في كتساىـ كتؤثر، بيا تتأثر كمجتمعاتيا،

 عف لمحديث الدراسة مف الجزء ىذا خبلؿ في الحديث يأتي عميو كبناءن  (ُْ :َُِِ )دبعي،
 االيدلكجية البنية معرفة يمكف ال ككنو المسمميف اإلخكاف جماعة بيا مرت التي المراحؿ

 السياسية األحزاب مف حزب ألم السياسية الممارسات فييا تتـ التي ليةكاآل الدينية رجعياتكالم
 كمعرفة الحزب، ىذا منيا تفرع التي التككينية البنية معرفة دكف ميةإسبل غير أك إسبلمية سكاء
 :َُِٓ )سمطاف، مسيرتيا خبلؿ ماعةالج مسيرة أثناء الكاق  كضغكط كتصكراتيـ قيادتيا أفكار
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 تاري  كىك ُِٖٗ عاـ قبؿ مصر في اإلسبلمية الحركات عف الحديث سيتـ حيث (،ُِٗ
 :َُُِ يناير ِٓ ثكرة حتى التأسيس مف لمسمميفا اإلخكاف جماعة كتطكر الجماعة تأسيس

 
  .المسمميف اإلخواف جماعة لنشأة ميدت التي السياسية الحياة مالمح أوًَّل:

ف التعرؼ عمى البيئة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية التي عاشتيا مصر قبؿ إ
نجاحػات الحركػة أك  سػبابلفيػـ أ ىامػان  يعتبر أمران  ُِٖٗحركة اإلخكاف المسمميف عاـ تأسيس 

 عدـ مف حالة اإلسبلمية، كاألمة العربي العالـ دكؿ مف كغيرىا مصر عاشت، فمقد انتكاساتيا
 التحديات لمكاجية ،إسبلمية حركات عدة فظيرت الخارجية، كالييمنة االستعمار بسبب االستقرار
 محاكلة كاجتماعي، دماقتصا كظمـ سياسي كاستبداد كتبعية خارجية كىيمنة استعمار مف المختمفة

داء كالجياد الكحدة طريؽ عمى اإلسبلمية األمة كض  بذلؾ  ا إلى الدعكة في الكبرل رسالتيا كا 
 كانت التي األكربية كالحضارة اإلسبلمية الحضارة بيف كاف الذم الصراع كجكد م  السيما تعالي،
 في لمصر الفرنسي غزكال في الممثؿ خاصةن، كمصر عامةن، اإلسبلمية األراضي ليا تتعرض

 مف كالتحرر األجنبي االحتبلؿ ةلمقاكم الكقت ذلؾ في اإلسبلمية الحركات فظيرت ،ُٖٕٗ عاـ
 اإلسبلمية الحركات فنجحت الشعب، إرادة عمى كالتأكيد الكالة، استبداد كرفض كالطغياف الظمـ

 اإلنجميزية الحممة ىزيمة إلى إضافة الفرنسي، الغزك بيا صدت شعبية ثكرات تفجير في المصرية
 النفكذ أماـ مصر انفتحت عمي محمد مشركع سقكط كم  َُْٖ عاـ م  أنو إال ،َُٕٖ سنة

 كالنديـ األفغاني بقيادة إسبلمية حركة اندلعت ما سرعاف كلكف األكربي، كاالقتصادم الثقافي
 تصمد لـ التي ابيةالعر  الثكرة ظيكر إلى أدل الذم األمر الخديكم، كاالستبداد النفكذ ىذا لمكاجية
 النضاؿ حركة جديد مف لتندل  ـ،ُِٖٖ سنة مصر إلى اإلنجميز كدخؿ انيارت حتى كثيران،

 الحزب الكقت ذلؾ في عميو أطمؽ ما ليا جيز ثكرة الندالع تمييدان  كامؿ مصطفى بقيادة الكطني
 راؽاالخت مف لحالة مصر تعرضت ُِْٗ سنة الخبلفة كسقكط ُُٗٗ ثكرة فشؿ م ك  الكطني،
 (ّٓ-ُُ :ُْٗٗ )مركدك: الكقت ذلؾ في كالعسكرم كاالقتصادم كالثقافي السياسي

 اإلخكاف جماعة لظيكر ميدت التي الظركؼ مف جممة ىناؾ بأف القكؿ يمكف سبؽ مما
 في تمثمت التي السياسية الظركؼ ككذلؾ ،اإلسبلمية الخبلفة انييار أبرزىا كاف المسمميف
 حدكث ُُٗٗ ثكرة عمى المعقكدة اآلماؿ تبلشي إلى إضافة الخارجية، كالييمنة االستعمار
 زعيمو كفاة إلى إضافة -الثكرة عف تمخض كاف الذم - الكفد حزب ليا تعرض داخمية انشقاقات

 يفقدكف المصرم الشعب أبناء مف الكثيريف شعكر ذلؾ عف جنت مما ُِٕٗ عاـ زغمكؿ سعد
 ذلؾ فكجكد بديؿ عف يبحثكف ابدأك  كبالتالي الخارجية كالييمنة االستعمار مف الخبلص في ليـأما
 .(ّٕ :َُِّ )دكيكات، اإلسبلمي الديف إلى العكدة في
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 :ٕٔٔٓ يناير ٕ٘ ثورة حتى التأسيس مف المسمميف اإلخواف جماعة :ثانياً 
 قاـ مختمفة، تحركات ظيرت مصر تاري  مف بيانيا سبؽ التي العصيبة األحداث خضـ في
 بكأحزا الخميفة، بكراثة أحقيتيا تدعي تقميدية إسبلمية كزعامات بالخبلفة، يطمعكف حكاـ بعضيا
 اإلماـ أيضان  كقاـ تركيا، في أتاتكرؾ كماؿ مصطفى ليا دعا التي الميبرالية القكمية إلى تدعك
 مف جامعة، إسبلمية كدعكة المسمميف، كافاإلخ حركة بتأسيس إخكانو مف ثمة م  البنا حسف

حياء أكطانيا بتحرير اإلسبلمية، لؤلمة الدكلي الكياف إعادة أىدافيا  ثقافاتيا كتقريب مجدىا كا 
 )الطحاف، المنشكدة، كالكحدة المفقكدة الخبلفة إعادة إلى كمو ذلؾ يؤدم حتى كممتيا، كجم 
 بيا مرت التي التاريخية المحطات أىـ عف لحديثا مف الجزء ىذا في طرؽكسنت (،ّٓ :ََِٖ
 يناير ِٓ ثكرة إلى كصكال البنا حسف اإلماـ يد عمى نشأتيا منذ المسمميف اإلخكاف جماعة
مراجعة عمى الجماعة القياـ ب كتطكرات قبؿ كصكليا إلى الحكـ، أكجبتمف أحداث  ،َُُِ
المعاصرة،  األحداث كالتطكرات، حتى تستطي  مكاكبة ياكتكييفكااليدلكجية السياسية ليا أفكارىا 

في  تجربة الجماعة في الحكـليو التالية لبياف كتكضيح ما انتيت إ كصكال بعد ذلؾ خبلؿ الفصكؿ
أحزابيا السياسية التي تفرعت منيا السيما في كؿ مف جميكرية مصر العربية مف خبلؿ حزب 

قارنة مف حيث كجو لؾ مذالحرية كالعدالة المصرم ككذلؾ حركة النيضة التكنسية لنعطي بعد 
الجماعة كاستنتاج ىؿ جماعة اإلخكاف المسمميف بما قامت بو مف  التشابو كاالختبلؼ بيف حزبي

ت برز تغير في الفكر السياسي قد كاف كافيا إلنجاح تجربتيا في الحكـ كبياف أىـ المشاكؿ التي 
جماعة اإلخكاف كىي عمى سدة لمجماعة كعانت منيا خبلؿ الممارسة التطبيقية لؤلفكار السياسية ل

فشؿ تجربتيا في ساعدت عمى كبياف أىـ األسباب كالمتغيرات الداخمية كالخارجية التي الحكـ، 
 .الحكـ مبكران 

 :ٕٜٛٔ عاـ المسمميف اإلخواف جماعة تأسيس .ٔ
 الذم البنا حسف اإلماـ مؤسسيا يد عمى ُِٖٗ عاـ عمميا المسمميف خكافاإل جماعة بدأت

 عمى البريطاني النفكذ تزايد فترة في البنا ميبلد ككاف ،المصرية المحمكدية بمدة في ـ َُٔٗ كلد
 جمعية تنظيـ في آخركف كشيكخ البنا شارؾ اإلخكاف تأسيس بؿق (،ّٔ :َُِِ )دبعي، مصر
 أشخاص ستة م  بيتو في البنا اجتم  ُِٖٗ آذار/مارس كفي ،الفتح كمجمة المسمميف، الشباف
التزمت جماعة االخكاف المسمميف  حيث اإلسبلـ، أجؿ مف كالنضاؿ بالعيش كتعيدكا آخريف،
كمحدد لقيـ الجماعة، كسعت جاىدة لفرضو عمى منظكمة قيـ المجتم   اإلسبلمي بالديف

 ة تسعى إلى تطبيؽدعكة إسبلميبأنيا  فجماعة اإلخكا تيصؼلذلؾ  )ٗٔ :ََُِ )البناالمصرم
مؤسس  ،سف البنالذا عرؼ ح، (ُٓٓ: َُٗٗ)محمكد،  يةاألكامر الربانية كالتكجييات المحمد

البنا )بأنيا دعكة سمفية، طريقتيا سنية، كحقيقتيا صكفية جماعة اإلخكاف المسمميف  الجماعة
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، كىذا ما سيتـ تكضيحو بالتفصيؿ عند الحديث عف االيدلكجية الفكرية لمجماعة، )ٗٔ :ََُِ
مى تكضيح فكرة نظاـ الحكـ اإلسبلمي كالكطف لذا يذكر عشماكم عف سياسة الجماعة القائمة ع

اإلسبلمي العاـ كالتربية القكمية عمى قكاعدىا االسبلمية الصحيحة مف القراف الكريـ كالسيرة 
كىناؾ ترابط كثيؽ بيف العقيدة  (،ٔ: ُّٗٗالنبكية المحمدية كالتاري  اإلسبلمي)عشماكم، 

كالشريعة كالسياسة كبيف الفكر كالتنظيـ الحركي. فمزج )البنا( بيف فقو األزىر ككجدانيات الصكفية 
 (.ُٖٔ: ُٖٗٗ)النفيسي، ككطنية الحركة السياسية

 يناير. ٕ٘ ثورة حتى التأسيس مف المسمميف اإلخواف لجماعة البارزة المحطات .ٕ
 كضعيا كالتي الحركية أنشطتيا لعمؿ بثبلث المسمميف اإلخكاف جماعة أف الحديث سبؽ

 المراحؿ عف الحديث سيتـ الدارسة مف الجزء ىذا في أنو إال انطبلقتيا منذ المؤسس اإلماـ
 كالتي عمييا، أثرت التي الكاقعية كاألحداث الجماعة، بيا مرت التي التطكرات لتتب  تاريخية
  كالتالي: تفصيميا يمكف

 :ـٜٕ٘ٔ يوليوٖٕ ثورة حتى ٕٜٛٔ عاـ التأسيس بداية مف األولى المرحمة -
 المنيج عمى األفراد تربية إعادة عمى األكلى سنكات العشر خبلؿ الجماعة ركزت
 نشاط كاستمر (،ّٕ :َُِّ )دكيكات، اإلخكاف بفكرة لمتعريؼ "الدعكة" خبلؿ مف اإلسبلـ،
 العاشرة الذكرل كفي (،ّْ :ُْٗٗ )يكسؼ، ُّٗٗ عاـ حتى األضكاء عف بعيدا اإلخكاف
 مرحمة الى الدعكة مرحمة مف االنتقاؿ الجماعة فيو ارتأت مؤتمران  عقدت الجماعة لتأسيس
عبلف لمجماعة التنظيمية ساألس كض  المؤتمر ىذا في كتـ كاالختيار التشكيؿ  في دخكليا كا 
 (.َٗ-ٖٗ :ُٕٗٗ )بيكمي، . السياسية الحياة

 الخطكط لرسـ المسمميف اإلخكاف لجماعة تأسيسية ىيئة أكؿ تككنت :ـُُْٗ عاـ
 البنا حسف اختارىـ عضك مائة مف تككنت حيث الجماعة لسياسية الرئيسية
 (ِِِ :ُٕٖٗ )عبدالحميـ،.بنفسو

، لمكقكؼ أماـ شارككا كمتطكعيفحيث  ـُْٖٗحرب فمسطيف عاـ  شارؾ اإلخكاف في
 في ذاتو العاـ (، كفيُٖ: َُُِيني )الخالدم، االطماع الصييكنية كحماية الشعب الفمسط

 أفرادىا، كاعتقاؿ اإلخكاف ىيئة بحؿ النقراشي حككمة قبؿ مف قراران  صدر نكفمبر شير
 كىتؼ بقتمو، اإلخكاف كاتُّيـ النقراشي ايغتيؿ ـُْٖٗ ديسمبر كفي (ِّٔ :ُٖٗٗ )كماؿ،
 فبراير ُِ في فعبلن  اغتيؿ الذم البنا برأس النقراشي رأس بأف جنازتو في النقراشي أنصار
 حتى بالرصاص عميو كانيالكا البنا برصد المخبريف مف مجمكعة قامت حيث ـُْٗٗ

 (ْٓ :ُٕٖٗ تكفي.)صديؽ،
 الدكلة مجمس حكـ عمى بناءن  الجماعة عف فأفرجت ،َُٓٗ سنة النحاس كزارة جاءت

 (.ُُْ :ُٖٕٗ )ميتشؿ، أساسو مف باطؿ الحؿ أمر أف عمى نص الذم
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(، مرشدان لئلخكاف، ُّٕٗ -ُُٖٗاختير القاضي حسف اليضيبي ) َُٓٗفي عاـ 
كىك كاحد مف كبار رجاؿ القضاء المصرم، كقد اعتقؿ عددان مف المرات، كصدر ضده عاـ 

)النفيسي،  ُُٕٗـ ثـ خفؼ إلى المؤبد، كأفرج عنو آخر مرة سنة حكما باإلعدا ُْٓٗ
َُُِ :ِِٔ) 

اشتدت األزمة بيف بريطانيا كمصر فشف اإلخكاف  ُُٓٗكفي شير تشريف أكؿ/اكتكبر 
 (ُٕٓ: ََِٖ)الطحاف،  .حرب عصابات ضد االنجميز في قناة السكيس

 .ٜٗ٘ٔ عاـ المسمميف اإلخواف جماعة حؿ الثانية المرحمة -
 جماعة بحؿ يقضي بياف المصرم الثكرة مجمس أصدر ُْٓٗ عاـ مف يناير ُّفي
 اإلخكاف طبلب اصطدـ حيف كذلؾ فييـ، كالمؤثريف قيادتيـ كاعتقاؿ المسمميف، االخكاف
 اإلخكاف عبلقة كساءت القناة، معركة شيداء ذكرل في الحككمة، أنصار م  القاىرة بجامعة
 لمثكرة، الرسمي القائد نجيب لمحمد انتصاران  الجيش، في التحركات حدثت حتى بالثكرة،

 )عبد .ُْٓٗ مارس أكاخر في اإلخكاف عف اإلفراج النتيجة ككانت الشعب، مف كمظاىرات
 . ( َّ :ُّٖٗ الفتاح،
 قبضة اشتدت حيف المصالحة، ىذه مف قميمة أشير بعد جديدة محنة في اإلخكاف كق 

 باعتقاالت لئلخكاف يتفرغ كبدأ نجيب، محمد مف كتخمص األمكر زماـ عمى الناصر عبد
 حادثة كانت حتى اعبلف، دكف شديدان، تعذيبان  المعتقميف ىؤالء بتعذيب كالقياـ شتى، فردية

 كشبيات شككؾ أثيرت كقد ياؿ،لبلغت ناصر فييا تعرض التي ُْٓٗ اكتكبر في المنشية
 عمى شاممة كبصكرة جيرة الحرب إلعبلف مباشران  سببان  كانت كلكنيا الحادثة، ىذه حكؿ كثيرة

 أدكات تحت مات مف كمات التعذيب مف ألكاف عمييـ كجرت منيـ، األلكؼ كاعتقاؿ اإلخكاف،
 (.ِْٔ: ََُِالقرضاكم، ) التعذيب.
 السادات: أنور الرئيس عيد في مسمميفال اإلخواف جماعة الثالثة: المرحمة

ـ، أفسح السادات مجاالن أماـ التعددية الحزبية ُّٕٗأكتكبر نتيجة االنتصار في حرب 
 ِّأعاد الحياة الديمقراطية الشكمية التي بشرت بيا ثكرة ك كممارسةن تسمح بتداكؿ السمطة، 

ـ، بعكدة الحياة الحزبية، ُٕٔٗيكليك كلـ تتمكف مف تطبيقيا، فكاف قراره الذم اتخذه بعاـ 
حيث ظيرت المنابر السياسية، كظير أكؿ حزب سياسي كىك "الحزب الكطني الديمقراطي" 
كأكؿ حزب بعد ثكرة يكليك كىك الحزب الذم أسسو كترأَّسو ككاف اسمو في البداية "حزب 

م مصر"، ثـ تكالى بعده ظيكر أحزاب أخرل كحزب الكفد الجديد كحزب التجم  الكحدك 
التقدمي كغيرىا مف األحزاب. كفي نفس العاـ قاـ اإلخكاف بطباعة مجمة "الدعكة" كبدئكا 

 (ٓٗ: ُٓٗٗنشاطيـ الدعكم كاالجتماعي كسابؽ عيد الجماعة ) عبد العاطي، 
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بناء  اعادة في التي انتيجكىا لبلستراتيجية نجاحان  التطكر ىذا المسممكف االخكاف اعتبر
 حتى اصبحكا بشكؿ تدريجي العكدة إلى المشيد السياسي مف تمكنكاحيث  ،ىياكميا التنظيمية

 " ديفيد كامب"التفاقية  السادات تكقي  أف إال (ُِ: َُُِباكم، المعارضة، ) عز  قكل كبرأ
 الجماعة بيف تكتر العبلقة إلى أدل لو الجماعة المناكئ كمكقؼ ُٕٗٗ عاـ اسرائيؿ م 

 المسمميف اإلخكاف العاـ لحركة المرشد التممسانيعمر  اعتقاؿ إلى كصمت جديد مف كالنظاـ
 (.ُٗ :َُِِدبعي،، )ُُٖٗأيمكؿ عاـ اعتقاالت في المعتقميف قائمة ضمف

 مبارؾ: حسني محمد الرئيس عيد في المسمميف اإلخواف جماعة الرابعة: المرحمة
 تمتد أنيا حيث الجماعة، عمر مف األطكؿ الفترة ىي مبارؾ حسني محمد الرئيس فترة تعتبر

 كالممارسة الفكر في االستراتيجية التحكالت مف بعدد الحركة بيا مرت متكاصمة عقكد لثبلثة
 السياسية بالكاقعية الحقبة تمؾ خبلؿ امتازت التي السياسية التحالفات كشكؿ طبيعة في ككذلؾ

 تمؾ خبلؿ الجماعة دخمت كما كالخسارة، الكسب كحسابات الحزبية المصمحة كتغميب كاالعتداؿ
 األكلى السياسية المعارضة قكة تشكؿ أف استطاعت حتى كالديمقراطية السياسية العممية في الفترة
 الذم األمر كىك التعميمية كالمؤسسات النقابات في كاضحة انتصارات تحقؽ كاف مصر في

 :َُِِدبعي،)ََِٓعاـ الشعب مجمس مقاعد مف %َِ عمى الجماعة حصكؿ عنو تمخض
 خبلؿ الجماعة حياة في السياسية األحداث أىـ عف الثالث المبحث خبلؿ التكضيح ـكسيت (،ُٗ
 مبارؾ. حسني محمد السابؽ المصرم الرئيس حكـ فترة

 يناير ٕ٘ ثورة حتى المسمميف اَّلخواف لجماعة السياسية الممارسات :الخامسة المرحمة
ٕٓٔٔ 

 يناير ِٓ ثكرة حتى المسمميف االخكاف لجماعة السياسية الممارسات أىـ سرد يمكف
  : يمي كما َُُِ

 الكثير حسمت بعدما كالمجتمعي السياسي حضكرىا زيادة عمى الجماعة عممت .1
 السرم، العمؿ مفارقة كأىميا كاضحة، إجابات دكف عالقة كانت التي القضايا مف

 لئلصبلح كحيد كسبيؿ السياسية المشاركة خيار كحسـ ية،الحزب التعددية بمبدأ كالقبكؿ
 انتخابات في المشاركة خبلؿ مف كذلؾ السياسي؛ أدائيا تطكير في جحتن كما ،التدريج
 كىك المعارضة، أحزاب م  انتخابية تحالفات في الدخكؿ خبلؿ مف ُٕٖٗ ك ُْٖٗ

 الكفد، حزب قائمة عمى الجماعة خاضتيا التي ُْٖٗ عاـ انتخابات في أكالن  حدث ما
 عمييا حصؿ مقعدنا ٖٓ إجمالي مف •مقاعد تسعة عمى آنذاؾ الجماعة كحصمت
 ضـ جديد تحالؼ في الجماعة دخمت ُٕٖٗ انتخابات كفي ،الكفد حزب م  ائتبلفيا
 الحصكؿ في نجح الذم اإلسبلمي" "التحالؼ مسمي تحت كذلؾ كالعمؿ األحرار حزبي
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 ظيكر شيدت التي االنتخابات كىي لئلخكاف ّٔ منيا ذىب مقعدنا ٔٓ حكالي عمى
 (ٕٔ :َُِّ )العناني، ."الحؿ ىك "اإلسبلـ الشيير اإلخكاف شعار

 المجتمعي، حضكرىا ذركة إلى كصمت قد اإلخكاف جماعة كانت الثمانينيات نياية كم  .2
 كالمحاميف كالميندسيف كاألطباء المينية النقابات مف عدد في الكبير فكزىا بعد كذلؾ

 داخؿ التأثير زيادة عمى لمجماعة كالتنظيمي النقابي الحضكر ساعد كقد كالعممييف. كالصيادلة
 بضركرة لمسمطة إنذار جرس بمثابة كاف ما كىك الدنيا، الطبقة مف كشرائح الكسطي الطبقة

 (ٕٕ :َُِّ )العناني، .السياسي نشاطيا فم الحد عمى كالعمؿ لمجماعة االلتفات
 المحكمة حكـ صدكر َُٗٗ عاـ البرلمانية االنتخابات االخكاف جماعة قاطعت .3

 المادة دستكرية كعدـ القائـ الشعب مجمس ببطبلف َُٗٗ/ٓ/ُٗ في العميا الدستكرية
 إلى جنبا ةالحزبي بالقائمة االنتخاب نظاـ بيف جم  الذم االنتخابات قانكف مف مكرر الخامسة

 اإلخكاف جماعة رأسيا كعمى كالحزبية السياسية المعارضة فبدأت الفردم، االنتخاب م  جنب
 كضركرة الدستكر، م  يتفؽ الشعب مجمس النتخابات جديد قانكف ب عداد بالمطالبة المسمميف
 )عكض،. الجديد القانكف ىذا مكاد كصياغة إعداد في الحككمة م  المعارضة اشتراؾ

 ( ِّ :ُٔٗٗ كابراىيـ،
 ذات في المصرم النظاـ قاـك  البرلماف دخكؿ مف اإلخكاف من  ُٓٗٗ عاـ في .4

 عضكا َٗ مف أكثر اعتقؿ إذا الناصر عبد جماؿ الرئيس عيد منذ مسبكؽ غير بعمؿ العاـ
 مشركع غير تنظيـ إلى انتمائيـ بتيمة عسكرية محاكمات عمى كحكليـ اإلخكاف جماعة مف

 في ماثمة اعتقاالت بحممة النظاـ قاـ ََِٔ العاـ كفي الحكـ نظاـ قمب إلى يسعي
 :ََِٗ )العكيضي، . العاـ في عسكرية محاكمات إلى المعتقميف كحكؿ اإلخكاف، صفكؼ

ّٗ) 
 حيث سياسية، كقكة المصرية الساحة عمى الجماعة تظير بدأت ، ََِٓ عاـ في 
 يعادؿ ما كىك مقعد ٖٖ عمى ََِٓ انتخابات في سياسية، كقكة المصرية الساحة حصمت

 (ْٓ :َُِْ الفتاح، الشعب.)عبد مجمس مقاعد مف %َِ
 الحرية حزب وتكويف ٕٔٔٓ يناير ٕ٘ ثورة بعد فالمسممي اَّلخواف جماعة :السادسة المرحمة
 والعدالة

 كالذم التالية، الفصكؿ مفردات ضمف بالتفصيؿ تكضيحيا سيتـ المرحمة بيذه يتعمؽ فيما
"اإلخكاف المسممكف" محمد مرسي لمنصب رئيس الجميكرية، في  ترشيح تكضيح فييا سيتـ

أيار/مايك  ِْك ِّاالنتخابات الرئاسية المصرية، التي أقيمت الجكلة األكلى منيا يكمي 
حزيراف/يكنيك، حيث أسفرت االنتخابات عف  ُٕك ُٔالجكلة الثانية يكمي أقيمت ، فيما َُِِ

 ( .ْ: َُِِ) الزكاكم،  .كالعدالة" محمد مرسيفكز مرشح حزب "الحرية 
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 :التنظيميو  الفكري اَّلطار المسمميف اإلخواف جماعة الثاني: المبحث
 المسمميف: اإلخواف لجماعة الفكرية األيدولوجية :أوَّلً 

 )الكاعي، ىي المسمميف اإلخكاف دعكة أف كؿيق حيث الفكرم برنامجيا البنا حسف حدد
ََُِ: ُّ): 

 كسنة ا كتاب مف الصافية أصكلو إلى ،اإلسبلـب العكدة إلى يدعكف إذ ،سمفية دعوة . أ
 .نبيو

 كبخاصة شيء، كؿ في المطيرة بالسنة العمؿ عمي أنفسيـ يحممكف ألنيـ سنية طريقة . ب
 .سبيبل ذلؾ إلى كجدكا ما كالعبادات العقائد في

 الصدر، كسبلمة القمب، كنقاء النفس، طيارة الخير أساس أف يعتقدكف ،صوفية حقيقة . ت
 .ا في األخكةك  ا، في كالحب الخمؽ، عف كاإلعراض ،العمؿ عمى كالمكاظبة

 األمة صمة في النظر كتعديؿ الداخؿ، في الحكـب اإلصبلحب يطالبكف ،سياسية ىيئة . ث

 .كالكرامة العزة عمى الشعب كتربية األمـ، مف بغيرىا اإلسبلمية

 المؤمف مف خير ىك القكم المؤمف أف كيعممكف بالصحة، يعتنكف ،رياضية جماعة . ج
 كأف حقنا"، عميؾ لبدنؾ "إف :كسمـ عميو ا صمى النبي قكؿ كيمتزمكف الضعيؼ،

 كالذىف باإليماف، الذاخر كالقمب القكم، بالجسـ إال تيؤدل أف يمكف ال كميا اإلسبلـ تكاليؼ
 .الصحيح الفيـ ذم

 ،طمبيا كعمى عمييا، يحضك  فريضة العمـ طمب يجعؿ اإلسبلـ ألف ،ثقافية عممية رابطة . ح
 كالعقؿ الجسـ لتربية كمعاىد كالتثقيؼ لمتعميـ مدارس الكاق  في ىي اإلخكاف أندية كألف

 .كالركح

 نبيو يقكؿ الذم كىك كجيو، مف سبوكك  الماؿ بتدبير يعني اإلسبلـ ألف ،اقتصادية شركة . خ
 مف" : كسمـ عميو ا صمى كيقكؿ ،"الصالح لمرجؿ الصالح الماؿ نعـ" كسمـ: عميو ا صمى
 "المحترؼ المؤمف يحب ا إف " كيقكؿ: "لو مغفكرا أمسى يده عمؿ مف كاالن  أمسى

 عبلجيا طرؽ إلى الكصكؿ كيحاكلكف ،المجتم  بأدكاء يعنكف ،اجتماعية فكرةو  . د
 كؿل شامبلن  جاء الذم ،اإلسبلـ معنى شمكؿ عمى مبني اإلخكاف فكر أف أم منيا. األمة كشفاء
 .الديفك  الدنيا أمكر كلكؿ الحياة، كمناحي أكجو

 
 يمكف عريضة فكرية خطكط ثبلث حددت قد المسمميف اإلخكاف جماعة أف سبؽ مما يتضح

 :(َٗ :ُٕٗٗ )بيكمي،يمي فيما ذكرىا
 .نكاحييا بكافة لمحياة النيائي السبيؿ كىك بذاتو متكامؿ شامؿ نظاـ اإلسبلـ أف .ُ
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 كسمـ عميو ا صمى الرسكؿ كسنة الكريـ القرآف ىما أساسييف مصدريف مف ناب  اإلسبلـ أف .ِ

 .عمييما كقائـ

 كمكاف زماف كؿ في لمتطبيؽ قابؿ اإلسبلـ أف .ّ

 
 بتاري  كالصادرة - المسمميف اإلخكاف لجماعة الداخمية ةالبلئح مف ِ رقـ المادة في كجاء
 اإلخكاف أف نصو ما ،ُْٖٗ عاـ كالمعدلة المسميف لئلخكاف العمكمية الجمعية عف ُْٓٗ

 الحنيؼ اإلسبلـ أجميا مف جاء التي األغراض لتحقيؽ تعمؿ  " جامعة إسبلمية ىيئة" المسممكف
 :(ِ :ُْٓٗ ،ِـ اإلخكاف، لجماعة التنظيمية ةالبلئح ) األغراض بيذه يتصؿ كما

 كيعرضيا كشمكليا، فطرتيا إلي كيردىا يكضحيا، دقيقان  شرحان  الكريـ القرآف دعكة شرح . أ
 .كالشبيات األباطيؿ عنيا كيرد البصر، ركح يكافؽ عرضا

 كتقريب فييا، الكريـ أثرىا كتجديد القرآنية المبادئ ىذه عمي كالنفكس القمكب جم  . ب
 .المختمفة اإلسبلمية الفرؽ بيف النظر كجيات

 .المعيشة مستكم رف  عمي كالعمؿ كتحريرىا، كحمايتيا، القكمية، الثركة تنمية . ت

 الخدمة في كالمساىمة مكاطف، لكؿ االجتماعي كالتأميف االجتماعية، العدالة تحقيؽ . ث
 .كالخير البر أعماؿ كتشجي  كالرذيمة، كالفقر كالمرض الجيؿ كمكافحة الشعبية،

 سمطاف كؿ مف أجزائو بكؿ اإلسبلمي كالكطف جميعا العربية كالببلد النيؿ مكاد تحرير . ج
 كامبل، تأييدا العربية الكحدة كتأييد مكاف، كؿ في اإلسبلمية األقميات كمساعدة أجنبي،
  .اإلسبلمية الجامعة إلي كالسير

 الداخؿ في كتحرسيا عمميا، كتعاليمو اإلسبلـ أحكاـ تنفذ التي الصالحة الدكلة قياـ . ح
  .الخارج في كتبمغيا

 تصكف التي الفاضمة العميا المثؿ ظؿ في صادقة مناصرة العالمي التعاكف مناصرة . خ
 جديد أساس عمي اإلنسانية كالحضارة السبلـ بناء في كالمشاركة الحقكؽ، كتحفظ الحريات

 .الشاممة اإلسبلـ نظـ ذلؾ كفمت كما كالمادة، اإليماف تآزر مف

 

 أىدافيا: تحقيؽ في المسمميف اإلخواف جماعة تبعيات التي الوسائؿ :ثانياً 
 ةالبلئح مف ّ رقـ المادة عمييا نصت فقد السابقة األغراض لتحقيؽ المعتمدة الكسائؿ أما
 كعمي اآلتية الكسائؿ عمي األغراض ىذه تحقيؽ في المسممكف اإلخكاف يعتمد " عمى نصت حيث
  :(ْ :ُْٓٗ ،ّـ اإلخكاف، لجماعة التنظيمية ةالبلئح ) مشركعة أخرل كسيمة كؿ

 كالكتب كالمجبلت كالصحؼ كالنشرات الكسائؿ مف المختمفة كاإلذاعة النشر بطريؽ : الدعوة . أ
  .كالخارج الداخؿ في كالبعثات الكفكد كتجييز كالمطبكعات
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 في القكلي ال العممي التديف معني كتمكيف المبادئ، ىذه عمي الييئة أعضاء بطب  : التربية . ب
 بالعمـ كعقميان  بالعبادة، كركحيان  بالرياضة، بدنيان  – صالحان  تككينا كتككينيـ كبيكتا، أفرادا أنفسيـ

 عاـ رأم يتككف حتى بينيـ الحقيقي كالتعاكف التاـ كالتكامؿ الصادقة األخكة معني كتثبيت –
 .بأحكامو كيعمؿ صحيحان  يماف اإلسبلـ يفيـ جديد جيؿ كينشأ مكحد، إسبلمي

 كالتشري ، كالتعميـ، التربية، مف : المجتم  شئكف كؿ في الصالحة المناىج بكض  : التوجيو . ت
 كاالسترشاد إل ، .. كالحكـ العامة، كالصحة كاالقتصاد، كالجندية، كاإلدارة، كالقضاء،
 الييئات يإل بيا كالكصكؿ المختصة، الجيات إلي بيا كالتقدـ كمو ذلؾ في اإلسبلمي بالتكجيو
 العممي التفكير دكر إلي النظرم التفكير دكر مف لتخرج كالدكلية، كالتنفيذية كالتشريعية النيابية

. 

 كالمدارس المساجد كبتأسيس كعممية كدينية كاجتماعية اقتصادية مؤسسات ب نشاء : العمؿ . ث
 البر، ألعماؿ كالصدقات الزكاة لتنظيـ المجاف كتأليؼ إل ، .. كالمبلجئ كالمستكصفات

 كالمخدرات الضارة، كالعادات االجتماعية، اآلفات كمقاكمة كاألسر، األفراد بيف كاإلصبلح
رشاد كالبغاء، كالمقامرة كالمسكرات  بما الفراغ كقت كشغؿ االستقامة، طريؽ إلي الشباب كا 

 ـرق القانكف م  تتفؽ خاصة لمكائح طبقا مستقمة أقساـ ب نشاء ذلؾ عمي كيستعاف كينف ، يفيد
 الشئكف بكزارة كتسجيميا البر كأعماؿ الخيرية الجماعات بتنظيـ الخاص ُْٓٗ لسنة ْٗ

 .الشاممة  .االجتماعية

 

 الدكلة كىك الحكـ نظاـ حدد قد الفكر ىذا أف المسمميف اإلخكاف جماعة فكر مشكمة
 مرة ألكؿ الجماعة استخدمتو كالذم الحؿ" ىك "االسبلـ الجماعة شعار مف كالمأخكذة اإلسبلمية

 حزبي م  المسمميف اإلخكاف حركة تحالفت عندما ،ُٕٖٗ العاـ في الشعب مجمس انتخابات في

 حكؿ التساؤالت مف عدد أماـ لحركةا يض  الذم األمر كىك كاحد، قائمة في كاألحرار  العمؿ

 المرأة ككض  األقباط حقكؽ كمنيا المصرم المجتم  في الحساسية ذات القضايا مف العديد

 جماعة فكر شمكلية إف كما الفكرم، كاالختبلؼ بالتنكع يتصؼ مجتم  في المدنية كالحقكؽ
 المتأثريف مف المصرم المجتم  في الحداثة دعاة م  النقيض عمى البداية منذ جعمتو قد االخكاف

 كاألحزاب القكل مف غيرىا م  ككذلؾ المجتم ، بناء في األكركبية كالتجربة الفرنسية بالثكرة

 :َُِِ )دبعي، كالمجتم . لمفرد كنظرتيا رؤاىا في اإلخكاف م  اختمفت التي الكطنية الميبرالية
ٓٓ) 
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 :المسمميف اإلخواف لجماعة التنظيمي اإلطار :ثالثاً 
 الثالث المؤتمر حدد كقد التنظيمي أطرىا بنية في جمي بشكؿ لئلخكاف الفكرم اإلطار أثر

 العاـ الشكرل مجمس اإلرشاد، كمكتب العاـ، بالمرشد الجماعة ىيئات ُّٓٗ آذار في لئلخكاف

 المسمميف اإلخكاف لجماعة التنظيمي لئلطار المككنة الرئيسية الييئات عف ب يجاز الحديث كيمكف
 (ّ :ُْٓٗ ،ٗـ اإلخكاف، لجماعة التنظيمية ةالبلئح( :يمي كما

 كلمييئة اإلرشاد كلمكتب لمييئة العاـ الرئيس كىك : المسمميف لإلخواف العاـ المرشد .ُ
 ثكرة حتى التأسيس منذ المسمميف االخكاف جماعة مرشدم أسماء يمي كفيما  .التأسيسية

 (:ٖٓ :َُِِ )دبعي، َُُِ يناير ِٓ

 )ُْٗٗ - ُِٖٗ) الجماعة كمؤسس األكؿ المرشد : البنا حسف -

 )ُّٕٗ - ُُٓٗ) لمجماعة الثاني المرشد : اليضيبي حسف -

 )ُٖٔٗ - ُّٕٗ) لمجماعة الثالث المرشد : التممساني عمر -

 )ُٔٗٗ - ُٖٔٗ) لمجماعة الراب  المرشد : النصر أبك حامد محمد -

 )ََِِ - ُٔٗٗ) لمجماعة الخامس المرشد : مشيكر مصطفي -

 )ََِْ - ََِِ) لمجماعة السادس المرشد : اليضيبي المأمكف محمد -
 )ََُِ يناير ُٔ - ََِْ )يناير لمجماعة الساب  المرشد :عاكؼ ميدم محمد -

 )اآلف حتى - ََُِ يناير ُٔ) الثامف العاـ المرشد : بدي  محمد -

 

 سير عمي كالمشرؼ المسمميف لئلخكاف العميا اإلدارية الييئة كىك : العاـ اإلرشاد مكتب .ِ
دارتيا لسياستيا كالمكجو الدعكة   .كا 

 العمكمية كالجمعية المسمميف لئلخكاف العاـ الشكرل مجمس كىي : التأسيسية الييئة .ّ
 .العاـ اإلرشاد لمكتب

 الدعكة بينيا تؤلؼ كاحدة ىيئة مكاف كؿ في  ؽ:والمناط لمشعب اإلدارية الييئات .ْ
 كالبمداف األماكف بحسب كيقسمكف العاـ، المكتب كيكجييا األساسي النظاـ ىذا كيجمعيا

 الجمعية ) تختاره ( إدارة )مجمس عمييا يشرؼ إدارية كحدة منيا كؿ تعتبر شعب إلي
  .المسمميف ئلخكافل ( العمكمية
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 يناير ٕ٘ ثورة حتى مصر في السياسية التطورات عمى محطات :الثالث المبحث
ٕٓٔٔ 

 ٕٔٔٓ يناير ٕ٘ ثورة حتى المصري السياسي منظاـل السياسي األداء أوًَّل:
 نتيجة كانت مفاجئا، بؿ حدثا َُُِعاـ  يناير ِٓفي اندلعت التي المصرية الثكرة تكف لـ
 مف عقكد ثبلث عبر تراكمت التي كالنفسية كاالقتصادية السياسية كاالجتماعية المشاكؿ مف العديد
داء اال إيجاز كيمكف ، الحاكـ الكطني المتمثمة بالحزبلمصرم ا النظاـ حكـ فترة كىي الزمف

  :(ُِٗ: َُِْ)خرمة،  تيكاآل َُُِيناير  ِٓقبؿ ثكرة  السياسي لنظاـ الحكـ
 السمطات. بيف التكازف مبدأ كغياب في يد شخص كاحد السمطة تفرد .ُ
 األغمبية يحتكر الديمقراطي الكطني التعددم، فالحزب الحزبي النظاـ في كبير خمؿ كجكد .ِ

 تأسيسو. منذ البرلمانية
 العمالية المكاق  كؿ مست التي كاالحتجاجات اإلضرابات مف سمسمة بعد الثكرة جاءت .ّ

 .مصر في كالكظيفية
بعد ىزيمة حرب  ُٕٔٗ سنة مصر في الحكـ نظاـ أصدره الذم القانكف ىك الطكارئ: قانكف .ْ

ُٕٗٔ. 
 . الثكرة إلى أدت التي الرئيسية األسباب مف الشرطة قسكة تعتبر الشرطة: قسكة .ٓ
 . الحاكـ الكطني الحزب لصالح كالمحمية البرلمانية االنتخابات نتائج تزكير .ٔ
 يكليك. ثكرة مبادئ يخالؼ ما كراثية، كىذا جميكرية إلى كالتحكؿ التكريث ممؼ طرح .ٕ
 استغبلؿ خبلؿ مف الرشكة كانتشار الدكلة مكارد استخداـ فسكء كالثركة: السمطة بيف مزاكجةال .ٖ

 الذم الخاصة، األمر لمصمحتيـ مشركعة غير بصفقات كالقياـ المتنفذيف لسمطاتيـ بعض
 العاـ، كسمب حقكؽ المكاطنيف. الماؿ إىدار إلى أدل

 الشعب. يعيشيا التي كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية األحكاؿ سكء .ٗ
 بتغيير كالمطالبة القائـ النظاـ عمى بالثكرة الشعب بقياـ تنتيي أف البد كانت كغيرىا العكامؿ ىذه

 السمطة.
 :ُٗٗٗ ىدية، ) التالية بلؤلسبا كذلؾ الفترة تمؾ خبلؿ السياسية األحزاب ضعؼ لكحظ كما

َُّ:) 
 عدـ تكازف الحياة الحزبية ك ىيمنة الحزب الكطني الحاكـ. . أ

 فشؿ التحالفات ك االئتبلفات الحزبية. . ب
 االنشقاقات ك االنقسامات. . ت
 .لؤلحزابغياب الديمقراطية الداخمية  . ث
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برامجيا ك  في تتشابوالبرامج عند أغمب االحزاب حيث اف اغمب االحزاب المصرية  تشابو . ج
يجعؿ  التشابوقميؿ مف االحزاب ك ذلؾ  فيالكاضحة  األيديكلكجيحاالت االختبلؼ  ءباستثنا

تغير الكض  القائـ اذا  فيغير راغب  يجعموبيف االحزاب ك  زالتركيالمكاطف غير قادر عمى 
: ُّٗٗ) عبد المجيد،  فيفضؿ االستقرار خكفا مف المجيكؿ. الحاليكاف البديؿ ىك نفس 

ُُِ)  
 ضعؼ اليياكؿ التنظيمية. . ح
 انحسار دكر االحزاب داخؿ البرلماف. . خ
مصر تحديا كبيرا يحكؿ  فيكاجيت التعددية الحزبية  :يغير ديمقراط يكقانكن دستكرمإطار  . د

مصر  فيالقائـ  كالقانكني الدستكرماإلطار  فيدكف ممارستيا لكظائفيا األساسية كيتمثؿ 
تكرسيا كثير  التيكاألكضاع غير الديمقراطية  التسمطي السياسيستمرار النظاـ كىك أساس ا

 مف التشريعات القائمة مثؿ قانكف األحزاب كقانكف مباشرة الحقكؽ السياسية كغيرىا.) كحيد
 ( .ُُّ :ُّٗٗمجيد، لا عبد

 .السياسيتصاعد العنؼ  . ذ
يمثؿ تحديا  المصرمالمجتم   فيميراث السمطكية: كىكذا يمكف القكؿ بأف ميراث السمطكية  . ر

كبيرا لتطكر التعددية الحزبية، خاصة كأف السمطكية تقكـ عمى كجكد حزب مييمف عمى 
السمطة يحتكر الحكـ باستمرار، كما تقكـ عمى احتكار الدكلة لكسائؿ اإلعبلـ، ككصايتيا 

، كحرصيا عمى تأميف سطكتيا مف خبلؿ ترسانة مف القكانيف المدنيعمى منظمات المجتم  
المجتم . كبدكف تصفية ميراث  فيالحياة  مناحيتكفؿ ليا إحكاـ قبضتيا عمى كؿ  التي

) الحكار  .ديمقراطي حزبي تعددمالمجتم  ال يمكف تصكر إمكانية قياـ نظاـ  فيالسمطكية 
  : صحيفة(ََِٗالمتمدف، 

كنتيجة لتراكـ تمؾ الضغكط كاألزمات، شيدت مصر ، استمرت أعكاـكبعد فترة رككد سياسي   . ز
حراكا سياسيا ممحكظا بدأ باستعداد النظاـ لمدخكؿ في حكار كطني م  بعض أحزاب 
المعارضة الرئيسية المعترؼ بيا لمبحث في إمكانات اإلصبلح السياسي كطبيعتو، مٌما سمح 

إلى الشارع لمتعبير عف رغبتيا في  القكلبعض  بارتفاع األصكات المطالبة باإلصبلح كنزكؿ
اإلصبلح كمعارضتيا الحتماالت التمديد لفترة رئاسة جديدة أك تكريث الحكـ. كما قاـ النظاـ 
جراء انتخابات رئاسية تنافسية ألٌكؿ مرة منذ  ب جراء بعض التعديبلت القانكنية كالدستكرية، كا 

 سبتمبرفي انتخابات رئاسية  . كأجريتُّٓٗـ تأسيس النظاـ الجميكرم في مصر عا
كلكف جاءت النتائج مخيبة لتمؾ اآلماؿ، حيث أسفرت . ََِٓديسمبر في كبرلمانية  ََِٓ

تنامى دكر أجيزة األمف، ك  .لمقاليد الحكـ لفترة رئاسية خامسة محمد مبارؾعف تكلي الرئيس 
ـٌ تمديد قانكف الطكارئ، ثـ بدأ االنقضاض عمى قضاة مصر كقم  المؤيدي ف ليـ بقسكة كت
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كتمرير قانكف مخالؼ لمطالب القضاة باستقبلؿ السمطة القضائية. كأصبحت الرسالة 
كاضحة: سيسحؽ كؿ مف يقؼ أماـ مسمسؿ التكريث. كما أٌنو نجح أيضا في إقناع األطراؼ 

 ٖٖفكز اإلخكاف المسمميف بػ الخارجية بمخاطر اإلسراع في العممية الديمقراطية، خاصة بعد
 ( ْْ: ََِٗ. ) عامر، ْْٓمقاعد البرلماف الػمف  مقعدن 

 
 .مبارؾ محمد الرئيس بنظاـ اَّلطاحةو  المصرية يناير ٕ٘ ثورة :ثانياً 

إلى  تشير المؤشرات كافة كانت، َُُِ يناير ِٓ ثكرة عمى السابقة السنكات خبلؿ
بالخطر،  منذرة مستكيات إلى مصر في كالسياسية االجتماعيةك  االقتصادية األكضاع كصكؿ

أيدم  في لمثركة المتزايد التركز نتيجة السياسي الفشؿ مستكل إلى المتبعة ككصكؿ السياسات
الدنيا  الطبقات إلى عكائدىا تصؿ لـ التي لمتنمية قاطرة تككف أف في فشمت ضيقة نخبة

 ( ُٖ: َُِّالسعيد، ) .كالكسطي
، كىك اليكـ المحدد َُُِيناير  ِٓيناير ىي ثكرة شعبية سممية بدأت يكـ الثبلثاء  ِٓكثكرة 

مف قبؿ عدة جيات مف المعارضة المصرية كالمستقميف، ككذلؾ مجمكعات الشباف عبر مكاق  
. كذلؾ اليكـ يكافؽ يـك عيد الشرطة في مصر. كذلؾ احتجاجان (فيس بكؾ)التكاصؿ االجتماعي 

ؿ حكـ في ظاع المعيشية كالسياسية كاالقتصادية السيئة ككذلؾ عمى ما اعتبر فسادان عمى االكض
 ( ٖٔ: َُِِالرئيس محمد محسني مبارؾ. ) نصار، 

يناير حدثان شاذان بؿ أتت في سياؽ مكجة ثكرية شيدىا العالـ العربي.  ِٓكلـ تكف ثكرة 
 ( ّّٗ: َُِْكرية، العراقية. )خرمة، كالثكرة التكنسية، كالميبية، كاليمنية، كالبحرينية، كالس

 
 (: ِّ: َُِّككاف مف األسباب التي ساىمت في قياـ الثكرة التالي )جبر، 

ؼ كالذم أكدت عممية تزكير مكشك ، كما حفمت بو مف ََُِانتخابات مجمس الشعب لعاـ  .ُ
 التزكير المنظمة المصرية لحقكؽ االنساف، كصكر عدسات الكاميرات المباشرة.

 لثكرة الشعبية التكنسية كنجاحيا في إسقاط الرئيس زيف العابديف بف عمي.انتصار ا .ِ
 الحراؾ الشبابي عمى مكاق  التكاصؿ االجتماعي. .ّ
 كسائؿ اإلعبلـ كدكرىا الياـ في تحفيز كتكجيو المصرييف لمثكرة.  .ْ
 زيادة عدد السكاف كتردم الكض  االقتصادم لممجتم .  .ٓ
 ادارة الحككمة لمشأف الداخمي.استمرار فرض قانكف الطكارئ كسكء  .ٔ
 مكاقؼ نظاـ الرئيس مبارؾ مف قضايا الكطف العربي سكاء في فمسطيف أك العراؽ. .ٕ
 الفترة الطكيمة التي حكـ فييا مبارؾ، كسعية لتكريث الحكـ لصالح ابنو جماؿ. .ٖ
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يجية أمنية لـ يكف لدل السمطة السياسية )كزارة الداخمية المصرية(، منذ بداية أحداث الثكرة، استرات .ٗ
قادرة عمى التعامؿ م  االحتجاجات، كمف ىنا فقد ظير نكع مف الجمكد في السياسة األمنية، 
صاحبو انتياكات لحقكؽ اإلنساف، كحاالت قتؿ عمد، مما أدل إلى االنتقاؿ مف االحتجاج عمى 

تحرر مف سياسات الدكلة إلى تحدم إرادتيا، كمقاكمة السمطة السياسية بشكؿ يتماثؿ م  خبرات ال
 (ِ: َُُِاالستعمار. )الكيالي، 

كقد سرعت ىذه األسباب في قياـ الثكرة، كأدت في النياية إلى تحقيؽ ىدفيا الرئيسي كىك 
 ىذا السقكط صدمة لممكاليف لو. االطاحة بنظاـ الرئيس مبارؾ، كشكؿ

 ديسػمبر ٛٔ ثػورة حتى تونس في السياسية التطورات عمى محطات :الراب  المبحث
ٕٓٔٓ. 

 ُٖسػػيتـ الحػػديث فػػي ىػػذا المبحػػث عػػف تطػػكرات النظػػاـ السياسػػي فػػي تػػكنس قبػػؿ ثػػكرة  
، مػػػف حيػػػث النشػػػأة التاريخيػػػة لمنظػػػاـ السياسػػػي التكنسػػػي، كبيػػػاف ماىيػػػة النظػػػاـ  ََُِيسػػػمبر د

 السياسػي بالنظػاـ ضػةيالن حركػة عبلقػةالسياسػي التكنسػي قبػؿ الثػكرة كذلػؾ لمكصػكؿ إلػى طبيعػة 

الحديث عف مجريات الثكرة كدكر الجيش في مسػاندة الثػكرة تمييػدان لمحػديث  كمف ثـ سيتـ التكنسي
 عف المشاركات السياسية لحركة النيضة التكنسية في المبحث الثاني.

 
 . ٕٓٔٓ ديسمبر ٛٔ  ثورة قبؿ تونس في السياسي النظاـ أوًَّل:

قبػػؿ ثػػكرة   تطػػكرات النظػػاـ السياسػػي فػػي تػػكنس عػػف الحػػديث سػػيتـ الدراسػػة مػػف الجػػزء ىػػذا فػػي
التكنسػػي، كبيػػاف ماىيػػة النظػػاـ  مػػف حيػػث النشػػأة التاريخيػػة لمنظػػاـ السياسػػي ،ََُِر ديسػػمب ُٖ

 السياسػي بالنظػاـ ضػةيالن ركػةح عبلقػةالسياسػي التكنسػي قبػؿ الثػكرة كذلػؾ لمكصػكؿ إلػى طبيعػة 

 .التكنسي
 
 :ٕٓٔٓ ديسمبر ٛٔ  ثورة قبؿ تونس في السياسي النظاـ .ٔ

عاشػػت الحركػػة الكطنيػػة التكنسػػية  تػػكنس بكرقيبػػة إلػػى سػػٌدة الحكػػـ فػػيقبػػؿ كصػػكؿ الحبيػػب 
سمسػػػػمة مػػػػف االنشػػػػقاقات كالتصػػػػدعات أٌدت إلػػػػى انسػػػػحاب العديػػػػد مػػػػف الشخصػػػػيات مػػػػف الحػػػػزب 

ككػػػػاف الكحيػػػػد فػػػػي السػػػػاحة  االسػػػػتقبلؿالدسػػػػتكرم االشػػػػتراكي الػػػػذم تحػػػػكٌؿ إلػػػػى حػػػػزب حػػػػاكـ بعػػػػد 
بعػػد  بكرقيبػػة تٌمػػت تصػػفية العديػد مػػف معارضػػيك  تػػكنس السياسػية، ألٌف التعدديػػة كانػػت ممنكعػػة فػي

كالبعض األخر تكجٌو إلػى بعػض العكاصػـ األكركبيػة كبػاريس  الجزائر كفٌر بعضيـ إلى ،االستقبلؿ
 (ُٔ: ََِّ)أبك زكريا، . كجنيؼ كغيرىما
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كجد الحبيب بكرقيبة نفسػو عمػى رأس الدكلػة التكنسػية الفتيػة كالتػي راح  تكنس استقبلؿبعد 
ثكبيػػػػا الفكػػػػرم كالسياسػػػػي كاإليػػػػديكلكجي صػػػػياغة ال تمػػػػت بصػػػػمة إلػػػػى المػػػػكركث العربػػػػي يصػػػػيغ 

عرضة لكثير مف االتيامات مف معارضػيو مػف قبيػؿ  الحبيب بكرقيبة كلذلؾ كاف لتكنس كاإلسبلمي
 لجػؤهفي تعيينو عمى رأس الدكلة التكنسػية، ككػاف  كبيران  أٌنو صنيعة فرنسية، كأٌف باريس لعبت دكران 

)أبػػك زكريػػا،  مجمكعػػة كبيػػرة مػػف القػػكانيف العممانيػػة يزيػػد فػػي اتسػػاع حجػػـ ىػػذه االتيامػػات إلػػى سػػفٌ 
ََِّ :ُٔ.) 

 -سياسػية نخبػة الدكلػة جيػاز عمػى سػيطر ـ، ُٔٓٗ عػاـ لتػكنس السياسػي االسػتقبلؿ فمنػذ

 المػديني،(الدسػتكرم الجديػد،  لمحػزب القائػدة الفئػة كىػي الكسػطى، لمفئػات العميػا إداريػة مػف الشػرائح

 السياسػي عمى المستكل نخبكية، بسيطرة اتسـ التكنسي السياسي النظاـ أف (، كيبدكٖٕٗ : ُٕٗٗ

 أخػر بمعنػى اسػتبدادم بكليسػي، حكػـ نظػاـ عنيػا نتج السيطرة النخبكية ىذه كاإلدارم كاالقتصادم،

 فػي كلكػف الدكلػة العصػرية، أشػكاؿ مػف كشػكؿ قائمػة مؤسسػات فينػاؾ بصػبغة عصػرية، ديكتاتكريػة

 المجتمػ  فاعػؿ لمؤسسػات كغيػاب السػمطات، بػيف فصػؿ كعػدـ تركيػز لمسػمطة ىنػاؾ المضػمكف

 سياسػي نظػاـ كالمحصػمة النيائيػة ، مضػمكنا كمعطمػة ، مكجػكدة شػكبل ديمقراطيػة عمميػة المػدني،

 الحكػـ، نظػاـ فػي تشػكؿ مػؤثران  ال التػي بػبعض الممارسػات الديمقراطيػة نفسػو يجمػؿ ديكتػاتكرم،

كاالجتماعيػة كاالقتصػادية. )ابػك حشػيش،  المسػتكيات السياسػية بكافة القرار اتخاذ يف شريكان  كليست
َُِْ :ٕٖ.) 

فػي المراحػؿ  ََُِديسػمبر  ُٖكيمكف حصر التطكرات السياسػية فػي تػكنس قبػؿ ثػكرة    
 التالية:
الراديكػالى، كىػك  اليسػارم بالتيػار يعػرؼ جديػد تيػار يتبمػكر بدأ السبعينات بداية منذ : األولى المرحمة
 الثػكرييف كالعمػاؿ المثقفػيف كضػـ التصػالحية، بنزعتػو المعػركؼ التكنسػي الشػيكعي الحػزب خػارج

 ـ، ُٖٕٗعػاـ  احتجاجيػة انتفاضػة فػي المثقػؼ الشػباب أغمبيػة مػ  العػاـ االتحػاد الريػادييف، كخػرج

 عمػى انتيػت بالقضػاء التكنسػي، األمػف كقػكات النقػابييف بيف دامية مكاجيات أبرز نتائجيا مف ككاف

 كنشػأت السياسػية التكنسػية، الحالػة أثػار المكاجيػة ىػذه كتركػت التكنسػية، الحركػة النقابيػة اسػتقبللية

 الحركػة كتفعيػؿ األحػزاب، كتشػكيؿ التحػكؿ كبػدأ كالسػمطة، الحكػـ عمػى الطبلبيػة المتمػردة الحركػة

 .(ّٕ:  َُِِ)بشارة، .اإلسبلمية
 فػي الحاصؿ السياسي االحتقاف امتصاص الرئيس بكرقيبة حاكؿ الثمانيات، بداية : الثانية المرحمة

( ككعػد ُٖٔٗ -َُٖٗ ) أكؿ كػكزير المزانػي كعػيف ـ، ُٖٕٗ عػاـ انتفاضػة بعػد تػكنس كذلػؾ
 عنيػا عػكدة تمخضػت شػامؿ، إصبلح ب نجاز متعيدان  كالتشدد، االنغبلؽ المزالي التخمي عف سياسة

 مػا تكقػؼ سػرعاف كلكػف عاشػكر، الحبيػب باسػتثناء ـ، ُٖٕٗ عػاـ بعػد انتفاضػة النقابيػة القيػادة
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 ُُٖٗعػاـ  التشػريعية االنتخابػات بتزكيػر بكرقيبػة الحبيػب أمر عندما تكنس، في السياسي االنفتاح

 . (ُٖٗ-ُٕٗ: ُٕٖٗ،  بكقرة( ـ 
خمػؽ  عبػر الرأسػمالية كالتػي نمػت  الخصخصػة مػذىب باعتنػاؽ تػكنس بػدأت : الثالثػة المرحمػة
نشػاء الرابطػة المػدني المجتمػ  مؤسسػات عػاـ  فػي اإلنسػاف حقػكؽ عػف لمػدفاع التكنسػية الحػديث كا 
عػف  الحظػر مػ  رفػ  الحظػر، كتػدابير كمعارضػة لممصػادرات، مسػتقمة، صػحافة كبػركز ، ُٕٕٗ
 حركة ىما: معارضيف، آخريف لحزبيف  المرحمة الشرعية ىذه في كمنحت التكنسي، الشيكعي الحزب

 (ُْٗ:   َُُِ )المديني،  الشعبية الكحدة كحركة االشتراكييفالديمقراطييف 

نػكفمبر )تشػريف الثػاني(  َٕبتػاري   المرحمة الرابعة: ) تونس في عيد زيف العابػديف بػف عمػي(:
أعمػػف الػػكزير األكؿ يكمئػػذ زيػػف العابػػديف بػػف عمػػي إزاحػػة الػػرئيس الراحػػؿ الحبيػػب بكرقيبػػو  ُٕٖٗ

ية، كقػد أطمػؽ لدسػتكر التكنسػي كتػكلى رئاسػة الدكلػة التكنسػمػف ا ٕٓألسباب صحية طبقا لمفصػؿ 
الػرئيس الجديػد بالقيػاـ بيػذا االنقػبلب بػؿ أضػاؼ  الحدث )االنقػبلب الصػحي( كلػـ يكتػؼً عمى ىذا 

 بػدكف الكطنيػة القػكل كانػت جميػ  التػي كاالختيػارات إلػى ذلػؾ بيػاف سياسػي تضػمف أىػـ القضػايا

ب نجاز  أكد ابف عمي تعيده -البرنامج–كبيذا البياف  بتحقيقيا،  أجميا كتطالب مف تناضؿ استثناء،
األساسػية،  كالحقػكؽ العامػة الحريػات احتػراـ كالتعدديػة، كفػي الديمقراطية في التكنسي الشعب مطام 
 مسػاندتيا تؤكػد عارمػة مسػيرات فػي خرجػت الجمػاىير إذ ،كشػامبلن  سريعان  الشعب تجاكب كاف كلذلؾ

 ىػذه كانػت الػذم نفسػو الشػعار الػزيف(، كىػك يػا نفػديؾ بالػدـ )بػالركح شػعار رافعػة لمػرئيس الجديػد،

 الحككمػة قصػر أمػاـ جمػاىيرم حاشػد تجمػ  كفػي ،بكرقيبػة الحبيػب السػابؽ تػردده لمػرئيس الجمػاىير

تػكنس(. )  أجػؿ مػف )معػان   بقكلػو ( الػزيف يػا )معػاؾ بشػعار المنػاديف ابػف عمػي أجػاب القصػبة بساحة
 (َُ:  َُِِمكاعدة، 

بف عمػي نجػد أف تػكنس اكمف خبلؿ تتب  مراحؿ تطكر النظاـ السياسي التكنسي في عيد 
 انتفاضػة مثػؿ: كسياسػي، اجتمػاعي تغييػر إلحػداث اليادفػة شيدت العديد مف االنتفاضػات الشػعبية

مػف  الكثيػر يعتريػو سياسػيان  نظامػان  ىنػاؾ أف عمػى مؤشػران  ىػذه االحتجاجػات كانػت الخبػز كغيرىػا،
        حالػة ديمقراطيػة، كجػكد عػدـ عمػى مؤشػران  كىنػاؾ حػدكث ىػذه االنتفاضػات، يستدعي مما السمبيات،

 العشػريف خمسػينيات القػرف فػي اسػتقبلليا منػذ تػكنس بػأف خػبلؿ القػكؿ مػف ذلػؾ عمػى التأكيػد كيمكػف

لى  الذم بكرقيبة الحبيب األكؿ رئيسيف، سكل تشيد لـ اندالع الثكرة التكنسية، كقبؿ ، ََُِ العاـ كا 

 بانقبلب قيامو بعد الحكـ سدة اعتمى كالذم عمي، بف زيف العابديف االنتخاب، كالثاني بطريؽ يأتً  لـ

 رئيسػاف كفقػط تػكنس، عمػى مػرت عقػكد سػتة مػف أكثػر ، أمُٕٖٗ العػاـ بكرقيبػة فػي الحبيػب عمػى

 .(َٖ: َُِْ)ابك حشيش،   تكنس في حقيقيان لمديمقراطية غيابا يعكس كىذا حكميا، عمى تناكبا
كالكاضح مما سبؽ أف المشيد السياسي التكنسي قبؿ الثكرة قػد مػر بتجػربتيف تتفقػاف فػي الخػط 
العػػػاـ تختمفػػػا فػػػي التفاصػػػيؿ، ففػػػي الخػػػط العػػػاـ تميػػػزت ىػػػاتيف المػػػرحميتيف بسػػػيطرة الحػػػزب الكاحػػػد 
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ية، كأمػػػا االخػػػتبلؼ كالشػػػخص الكاحػػػد التػػػي تتجمػػػ  عنػػػده خيػػػكط المعبػػػة السياسػػػية كالمدنيػػػة التكنسػػػ
الحاصؿ بيف التجربتيف فيتمثؿ في أف المشيد المؤسساتي التكنسي في عيد بكرقيبة تميػز بارتكػازه 
عمى شرعية سعى بكرقيبة لمتعرؼ بيػا كتضػخيميا تمثمػت فػي أيديكلكجيػة المجاىػد األكبػر كصػان  

يكلكجيا فػ ف بكرقيبػة لػـ االستقبلؿ كمحرر المرأة كباني تكنس الحديثة، كفي سبيؿ ترسي  ىذه األيد
يتكاف عف كتابػة التػاري  التكنسػي الحػديث عمػى مقاسػو، كطمػس جيػكد غيػره فػي بنػاء تػكنس، ممػا 

 (ُِِ: َُِٓبأف يعد دستكران عمى مقاسو )الطرابمسي،  ُٕٔٗسمح لو سنة 
  :التونسي السياسي بالنظاـ ضةيالن حركة عالقة .ِ

تػكنس بعػد رؤسػاء عيػد عمػى  التكنسػي السياسػي بالنظػاـ ضػةيالن حركػة عبلقػةيمكػف تقسػيـ 
 كفؽ التالي: االستقبلؿ

 :ٜٚٛٔالى عاـ ٜٙ٘ٔالحبيب بورقيبة مف عاـ الرئيس عيد   . أ
ة عمػى حركػة االتجػاه اإلسػبلمي، كقبضػت عمػى الغنكشػي ككثيػريف مػف بػنقضت حككمة بكرقيإ 

بػػكا فقػػد أكلئػػؾ الػػذيف ىر زعمائيػػا كألقػػت بيػػـ فػػي السػػجكف. كتػػـ تعػػذيب الكثيػػريف فػػي السػػجف، أمػػا 
ك النفي االختيارم بالخارج. كعمى الػرغـ مػف محاكلػة الحككمػة تصػكير اختفكا في غياىب السرية أ

تسػاندىا حركة االتجاه اإلسبلمي عمى أنيا حركة رجعية لمتعصبيف أصكلييف كحركة ثكريػة عنيفػة 
مػف الحػؿ اإليرانػي. )  بػدالن  يان تكنسػ إيراف، فاف الغنكشي كاف قد ابعد عف تجاكزات الثكرة كحبذ حبلن 

 ( ُِّ: ََُِإسبكزيتك، 
كخبلؿ ىذه الفترة أكثر مف أية فترة أخرل، تحققت حركة االتجػاه اإلسػبلمي مػف محدكديػة 
أيديكلكجيػػػة اإلخػػػكاف المسػػػمميف، التػػػي كانػػػت محككمػػػة بأصػػػكليا كتجربتيػػػا المصػػػرية. ككانػػػت ثمػػػة 

الخاصػػة بتطػػكير أيديكلكجيػػة كبرنػػامج كحمػػكؿ  قناعػػة متناميػػة بالحاجػػة إلػػى مخاطبػػة أحػػكاؿ تػػكنس
بكرقيبػة عمػػى إطػػبلؽ  ُْٖٗأكثػر تناسػػبا مػ  التجربػػة التكنسػػية. كقػد أرغمػػت انتفاضػة الخبػػز سػػنة 

سػػراح الغنكشػػي كغيػػره مػػف السػػجناء السياسػػييف بعػػد ثػػبلث سػػنكات مػػف السػػجف كجػػزء مػػف محاكلتػػو 
ركػػػػػة االتجػػػػػاه اإلسػػػػػبلمي. لتخفيػػػػػؼ التػػػػػكتر. كعمػػػػػى أيػػػػػة حػػػػػاؿ، اسػػػػػتمر ضػػػػػغط الحككمػػػػػة عمػػػػػى ح

 (ِِّ: ََُِ)إسبكزيتك، 
كقػػد كػػػاف بكرقيبػػة عازمػػػا عمػػى استئصػػػاؿ اإلسػػبلمييف، ككضػػػ  إجػػراءات بقمػػػ  حركػػة االتجػػػاه 
اإلسبلمي، كفي مقابؿ ذلؾ بالغت حككمة بكرقيبة في تصكير قكة اإلسبلمييف كفي التركيز عمييا، 

ية، كما قامت عمدا بخمؽ بعب  إسبلمي تمحك حتى تبرر نظاـ إلغاء الحريات كتأبيد االحكاـ العرف
فيػو جميػػ  الفػػكارؽ بػػيف التيػارات اإلسػػبلمية السياسػػية ذاتيػػا فتردىػػا جميعػا إلػػى قػػكة إرىابيػػة متطرفػػة 

( كسػنة َُْ: ََِّكتنفي كجكد قكل إسبلمية ديمقراطية اك قابمة لمتحكؿ الديمقراطي.) غميػكف، 
ا المعتػػدؿ ممػػا أثػػارت الخبلفػػات داخػػؿ الحركػػة. فرضػػت قيػػكدا قاسػػية عمػػى القيػػادة كمكقفيػػ ُٕٖٗ
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كعنػػدما سػػرت الشػػائعات بػػاف بكرقيبػػة ينػػكم إعػػداـ الغنكشػػي كاستئصػػاؿ حركػػة االتجػػاه اإلسػػبلمي، 
انقسػػـ أعضػػاء الحركػػة حػػكؿ اإلسػػتراتيجية المناسػػبة، فقػػد تزايػػدت األصػػكات التػػي تنػػادم بػػرد أكثػػر 

عنػػدما اشػػتد الجػػدؿ كباتػػت االنتفاضػػة  ، ُٕٖٗصػػبلبة عمػػى القمػػ  الحكػػكمي. كفػػي نػػكفمبر سػػنة 
بػػف عمػػي، رئػػيس كزراء بكرقيبػػة عمػػى السػػمطة مػػف الحبيػػب يكة، اسػػتكلى" زيػػف العابػػديف الشػػعبية كشػػ

 .(ِّْ: ََُِبكرقيبة.) إسبكزيتك، 
 

 :ٕٔٔٓالى عاـ ٜٚٛٔعمي مف عاـ  بفعيد الرئيس زيف العابديف  . ب
كحركػػة النيضػػة، فػػالببلد خرجػػت ، عبلقػػة عاديػػة طبيعيػػة بػػيف النظػػاـ ُٖٖٗكانػػت فػػي سػػنة 

يكميػػا مػػف ازمػػة سياسػػية خطيػػرة، قػػاـ فييػػا اإلسػػبلميكف بتحػػرؾ كاسػػ  ضػػد حكػػـ بكرقيبػػة، كنجحػػكا 
خبلؿ ستة أشير مف الحركة االحتجاجية السممية في تييئة مناخ التغيير، كىك ما حػدث فعػبل فػي 

بف عمي بسرعة إلضفاء  اـ جديد. تحرؾ فيو زيف العابديف،حيث قاـ نظُٕٖٗالساب  مف نكفمبر 
 ( ّٓ -ِٓ: َُُِالشرعية عمى حكمو كلمكاجية المعارضة اإلسبلمية ضد حككمتو. ) البمدم، 

ككعد بالتحرريػة السياسػية كالديمقراطيػة كتعدديػة النظػاـ السياسػي، كىػك بالضػبط كػؿ مػا كانػت 
بػػػيف  جميػػػ  أحػػػزاب المعارضػػػة تطالػػػب بػػػو. كذلػػػؾ بعػػػد قطيعػػػة حصػػػمت فػػػي عيػػػد الػػػرئيس بكرقيبػػػة

الشػػػعب كالنظػػػاـ، كأعيػػػد فػػػتح كميػػػة الزيتكنػػػة الشػػػرعية ككعػػػد ابػػػف عمػػػي بػػػأف يسػػػمح لحركػػػة االتجػػػاه 
 ( ُٓ: ََِٔاإلسبلمي ب عادة نشر مجمتيا كصحيفتيا. ) شعباف، 

سػػعت حركػػة االتجػػاه اإلسػػبلمي إزاء الكعػػكد بػػالتحرر السياسػػي الػػى الحصػػكؿ عمػػى الشػػرعية 
ـ " حركة النيضة". لكف ذلؾ لـ يشػف  ليػا إذ نظػر إلييػا القانكنية كتقدمت كحزب سياسي حمؿ اس

بارتياب كتييب برصفيا حركة دينية كسرعاف ما جػرل إخراجيػا مػف الحيػاة السياسػية بػدؿ إدماجيػا 
( كبحجػػػة خمػػػك مشػػػركعيـ مػػػف أم تكضػػػيح بشػػػأف العديػػػد مػػػف ّٓ-ِٓ: ََِٕفييػػػا. ) بمقريػػػز، 

ىـ باحتراـ مساكاة س المكاطنيف كالمكاطنات فػي المسائؿ األساسية الكاردة في الميثاؽ، كعدـ تعيد
الحقكؽ كالكاجبػات كباسػتناده إلػى ىػذه المبػررات لػرفض طمػب التػرخيص القػانكني الػذم تقػدمت بػو 

تجاىيف الميبرالي كاليسارم، ليظير فيما بعد حركة النيضة، يككف النظاـ قد اقتن  بمخاكؼ كبل اال
ف تكجيػػػا اسػػتراتيجيا راغبػػػا فػػػي خمػػؽ منافسػػػة سياسػػػية أف إعػػبلف النظػػػاـ فػػتح بػػػاب التعدديػػػة لػػـ يكػػػ

يقػػـك عمػػى القبػػكؿ  حقيقػة، كتدشػػيف االنتقػػاؿ الػػديمقراطي، فانفتػػاح النظػػاـ لػـ يكػػف اعتبػػاره إال تكتيكػػان 
الشػػكمي بتكاجػػد أطػػراؼ جديػػدة فػػي السػػاحة السياسػػية كلػػيس فػػي السػػمطة، مػػ  مػػا يطمبػػو ذلػػؾ مػػف 

: ََِٕكلكجيػػػػة كاالنتشػػػػار التعبػػػػكم. ) أبػػػػك المػػػػكز،يديصػػػػاء أم خصػػػػـ قػػػػادر عمػػػػى المنافسػػػػة األإق
ُٖٔ- ُٔٗ ) 

كمنػػو يمكننػػا القػػكؿ بػػأف العبلقػػة التػػي حكمػػػت النظػػاـ كالحركػػات اإلسػػبلمية فػػي تػػكنس كانػػػت 
تصػػارعيو صػػدامية خاصػػة فػػي عيػػد الػػرئيس بكرقيبػػة فػػي سػػبعينيات القػػرف الماضػػي مػػف اعتقػػاالت 
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ة م عرفػو النظػاـ التكنسػي عمػى الحركػات اإلسػبلميلزعماء الحركات اإلسبلمية، كرغػـ االنفتػاح الػذ
بف عمي الحكـ كمحاكلة تجديد العبلقة بيف النظاـ كىػذه الحركػات، بعد تكلي الرئيس زيف العابديف 

 إال اف العبلقة ىذه لـ تكف تصاعدية نحك االحسف. 
 

 التونسي. الحكـ نظاـ وسقوط التونسية ٕٓٔٓ مبرديس ٛٔ ثورة :ثانياً 
 كالكرامػة" الحريػة ثكرة " ََُِ ديسمبر ُٖ ثكرة عف الحديث سيتـ الدراسة مف الجزء ىذا في
 الثكرة فتيؿ اشتعاؿ مف الجيش مكقؼ بياف إلى إضافة التكنسي، الحكـ نظاـ سقكط حتى التكنسية

جراء التكنسي، الرئيس فرار حتى   .َُُِ عاـ في التكنسية االنتخابات كا 
 
 .ٕٔٔٓ ريناي في ـالنظا وسقوط التونسية الثورة اندَّلع .ٔ

 ـ، ََُِديسػمبر أكؿ  كػانكف كحتػى األخيػرة العشػر السػنكات فػي التكنسػي المشػيد إلى بالنظر

الجميكريػة  إعػبلف عمػى قػرف نصػؼ مػف أكثػر مضػي بعػد ف نػو التكنسػية، الثػكرة بػدء أيػاـ مػف كقبػؿ
 ت كالتعػديبلتراالتغييػ مػف العديػد بػ جراء الدكلػة قيػاـ كرغـ فقط، رئيساف الحكـ تعاقب عمى التكنسية

 السياسػي فػي المشػيد عميقػة ران آثػا تحػدث لػـ شػكمية اجػراءات مجػرد كػاف أف ذلػؾ إال الدسػتكر، فػي

 تحت المنتفعيف مجمكعة مف يد في كتركيزىا السمطة تكريس في العكس ساىمت عمى بؿ التكنسي،

 لئليحاء كذلؾ ب،زابتعدد األح يسمح التكنسي الدستكر أف كرغـ بف عمي، العابديف زيف الرئيس قيادة

 فػي ران دك  بزالؤلحػ يكػف حقيقيػة، كلػـ تكػف لػـ التعدديػة ىػذه أف إال التعدديػة الحزبيػة، مػف حالػة بكجػكد

 ىػك كاحػد حػزب تعػرؼ كانػت السياسػية التكنسػية كالخريطػة الدكلػة، شػئكف ارةدكا   الحكـ في المشاركة

 الحػزب سػيطرة كتعكػس عمػي، بػفا أسػور كػاف ي كالػذم الحػاكـ طيراالدسػتكرم الػديمق التجمػ  حػزب

 الميمػش بزااألحػ بػاقي حجػـ مػدل ت متتاليػة،رادك  لعػدة فػي البرلمػاف باألغمبية التمثيؿ عمى الحاكـ

 .(ٖٕ-ٕٕ:  َُُِ السرجاني، ) تكنس في السياسية العممية في دكرىا
مككناتػو، ممػا  بكافة السياسي المجتم  تقكيض مف بكرقيبة فيو ينجح لـ فيما نجح عمي ابف أف الكاق 
مػ   في مكاجية فغدا االجتماعية، الحركات تأطير عمى القادرة المنظمة الكسائط كؿ انييار عنو نجـ
حتػى مطالػب  أك أيػديكلكجي، خطػاب كال ليػا، مركػز ال التػي العشػكائية اليبلميػة الجميػكر كتمػة
 عمػى السياسػي التكنسػي النظػاـ نسػؽ صػاغت بكرقيبػة تجربػة أف فػالمعركؼ منسػقة، تيجياتراكاسػت

  :ثبلثة ركائز
 َُِٗ عاـ تأسيسو منذ الكطنية التحرير بحركة ارتبط الذم الدستكرم الحزب ىيمنة :الركيزة األولى

 ـ.
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 بصػفة المتحكمػة الرئاسػية المركزيػة بنمػكذج دسػتكريان  ترجمػت التػي األبكيػة الزعامػة :الركيػزة الثانيػة

 ر.راالق في دكائر مطمقة
التكنسػية،  اإلصػبلحية الحركػة إرث إلػى المسػتندة العممانيػة التحديثيػة ااأليػديكلكجي   :الثالثػةالركيػزة 

صػكرتيف داخميػة  بنػاء فػي ليػنجح عمػي فابػ كجػاء المػرأة، كتحريػر بػالتعميـ النيػكض حػكؿ كالمتمحػكرة
 بنػى مسػتنير كحػاكـ : الثانيػة كالصػكرة كالتحػديث، البنػاء كرجػؿ أظيرتػو : األكلػى الصػكرة كخارجيػة،

 العػالـ كسػب كبيػاتيف الصػكرتيف كالفكضػى، بػالتطرؼ ميػددة منطقػة فػي كاالعتػداؿ رراكاحػة االسػتق

 (.َِ-ُٕ:  َُُِ. ) كلد أباه، التقميدم اليسار كأغمب تكنس، كأكاديمي مثقفي كأبرز الغربي،
إلػى  الدسػتكرم الحػزب كحػكؿ السياسػي، ؾراالحػ منافػذ كػؿ عمػى القضػاء عمػي بػفا استطاع كبالتدريج

النقابيػة  كحػكؿ المركزيػة التاريخيػة، رمػكزه مػف كأفرغو الحكـ، لجياز اإلدارية – األمنية لمشبكة كاجية
ىمػا  المتػيف المحػاميف بطػةراك  اإلنسػاف حقػكؽ نفسو الكقت في معطبلن  طيعة، أداة إلى الصؼ المشتتة

 المنتمػيف مقػدمتيـ كفػي السػجكف خصػكمو كأدخػؿ التكنسػي، المػدني لممجتمػ  األساسػيتيف الدعامتيف

 أنيا إال منتظمة، انتخابية استحقاقات ترتيب عمى دأب بف عميا نظاـ أف كم  النيضة،  إلى حركة

 سمح الذيف اليامشيكف المرشحكف كحتى لمرئيس، الكالء لتجديد مناسبات مجرد األمر في كاق  كانت

 عمػي، بػفا لمنافسػة يترشػحكف ال أنيػـ عمػى عمنػان  التأكيد عمى حرصكا االنتخابي، بالتقدـ لمسباؽ ليـ

 (.َِ:  َُُِ) كلد أباه،  طيراالديمق السمكؾ كتكطيد التعددم المسار خدمة عمى ".حرصان  كلكف
كمػػػف الجػػػدير ذكػػػره، أف نظػػػاـ ابػػػف عمػػػي عمػػػؿ عمػػػى تػػػكفير بعػػػض المكاسػػػب االقتصػػػادية 

فشػمت فػي ظػؿ تزايػد عجػز االقتصػػاد المحػدكدة مقابػؿ تػأميف اسػتقراره السياسػي، لكػف ىػػذه الصػفقة 
عػػف خمػػؽ كظػػائؼ لمخػػريجيف، كارتفػػاع التفػػاكت فػػي الػػدخؿ. كأدل ذلػػؾ إلػػى تآكػػؿ النظػػاـ كفقػػداف 

 (ِٔ: َُُِكأطاحت بيذا النظاـ. ) عاشي،  ََُِدسيمبر ُٕشرعيتو. كجاءت ثكرة 

 التكنسػي الشػعب دراأفػ أمػاـ المجػاؿ يتػرؾ لػـ ، اسػتبداديان  عمػي بػفا نظػاـ كػاف فقػد سػبؽ، ممػا

التكنسػي،  الػرئيس كدائػرة أيػدم فػي رراالقػ صػن  فعمميػة السياسػية، المشػاركة مػف لممارسػة أم نػكع
 أدكات كأحػد ئيػا،راإج مػف اليػدؼ عػف تعبػر ال شػكمية انتخابػات مكبمػة، المجتمػ  المػدني كمؤسسات

 رراالقػ صػن  فػي الشػعبية دةرااإل كتجسػيد لمسػمطة، السػممي التػداكؿ إلػى طيػة المؤديػةراالديمق العمميػة
 قيػاـ إلػى ميػدت جذريػة إرىاصػات سػبؽ، مػا كػاف كالمحصػمة كاالقتصػادم، كاالجتمػاعي ، السياسػي

 .(ِٖ: َُِْ)ابك حشيش،  ََُِ العاـ في تكنس ثكرة
 كالػكطف تػكنس تػاري  فػي حاسػما منعطفػان  ََُِدسػيمبر ُٕالمكافػؽ  الجمعػة يػكـ كلقػد شػكؿ

 كسػيمة أعنػؼ فػي نفسػو، ؽراإح عمى البكعزيزم محمد التكنسي الشاب أقدـ التاري  ىذا ففي العربي،

كرفػض  مػةرابالك عميػؽ ب حسػاس ارتبط األمر ىذا القائـ، الكاق  كرفض عمى االحتجاج داللة كأشدىا
 الفقػر ككاقػ  االسػتبداد، نظػاـ تحػت التكنسػي اإلنسػاف إليو كصؿ الذم الكاق  المرير كرفض اإلىانة،

 شػعبية دةراإ عػف الغبػار ليػنفض التكنسػية الثػكرة رةراشػ انػدلعت ذلػؾ كتجاكبػان مػ كالجػكع،  كالحرمػاف
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 السنكات ميزت سمات عمى يده يض  أف يمكف عمي بفا لمسار التكنسي، كالمتاب  الشعب في كامنة

 انتخابػات حيػث مف الشرعية أىميا: فقداف كمف كالثكرة، لبلنتفاضة المناخ المناسب كىيأت األخيرة،

 لمبطالػة عرضػة الشػعب كتػرؾ الكظيفيػة، الشػرعية فقػداف إلػى إضػافة كال مضػمكف، جػكىر ببل شكمية

 عمػي، بػف hكبطانػة نظػاـ داخػؿ عاتراصػ ككجػكد الداخميػة، االقتصػادية، كالتناقضػات كالمشػاكؿ

 عمػى منظمػة سػطك عمميػة مػ  كالماليػة، االقتصادية الدكلة تراعمى مقد لبلستيبلء المحمكـ كالسعي

 عامػة بحالػة معظمػو، فػي التكنسي الشعب كشعكر النكاحي، في كافة النفكذ عمى كاالستيبلء الدكلة،

 فػي كالتجػارة كخبلفػو، كمنظمػات بزاكأحػ كعممػانييف مػف إسػبلمييف كطبقاتػو فئاتػو بكافػة الظمػـ مػف

 بػفا نظػاـ مػارس لقػد البطالػة، زيػادة يعنػي ممػا ، عامػآٔإلػى  التقاعػد سف تمديد في تجسد األعمار

 دفػ  شػأنو مػف كػاف مػا ىػذا العبيػد، ىػـ كالشػعب خاصػا لػو ممكػا إياىػا متصػكرنا بالدكلػة العبػث عمػي

 (ّّٕ  :َُِِبف عمي )المصرم، نظاـ إسقاط بيدؼ الثكرة باتجاه التكنسي الشعب
 
 موقؼ الجيش مف الثورة: .ٕ

 فييػػا كصػػؼ التكنسػػي، الشػػعب إلػػى خطابػػان  َُُِينػػاير  ٗفػػي بػػف عمػػيا الػػرئيس كجػػو

رىابية، مأجكرة بأنيا "أعماؿ باترااالضط بو  تشيد الذم النجاح يغيظيا ؼراأط الخارج مف تسيرىا كا 
 بعػض فػي الجػيش انتشػار بػدء ىػك  خطابػو، فػي قػدميا التػي النقػاط أىػـ نزيية كمػف دكلية مؤسسات

 قاسػـ، بمحػاج رفيػؽ الداخميػة كزيػر إقالػة عػف كاإلعػبلف التكنسػي، مػف الػرئيس بػأمر التكنسػية المػدف

 بػأف كػوراإد بعػد األزمػة، معالجػة عػف كعجػزه التكنسػي، النظػاـ اإلربػاؾ داخػؿ حالػة إحػداث بسػبب

 ؼراأط صن  مف الثكرة كأف الخارجي، البعد عمى التركيز إلى لذلؾ عمد إطاحتو، تستيدؼ المطالب
 السياسػي. الجانػب كتجاىػؿ االقتصػادم، الجانػب عمػى التركيػز كمحاكلػة إطاحتػو، تستيدؼ خارجية

 .(ِٕٗ-ِٔٔ:  َُِِ)بشارة،
 المؤسسػة تيمػيش فػي تفسػيره نجػد كالػذم الثػكرة، مسػاندة فػي بنػانء ران دك  التكنسػي الجػيش لعػب

 التكنسػي، بػالجيش يثػؽ يكػف لػـ بػف عمػي العابػديف زيػف التكنسػي. فػالرئيس النظػاـ مف قبؿ العسكرية

 الخػاص، الرئاسػي كالحػرس الػداخمي كاألمػف الشػرطة برجػاؿ كالمتمثمػة البكليسية ثقتو باألجيزة مقابؿ

 الػذم الثػاني بخطابػو ف عمػيابػ اخفػؽ إف كبعػد لمشػعب، كاحتقارىػا كفسػادىا معركفة بعنجييتيػا كىى

 سػنة لمرئاسػة يترشػح لػف بأنػو قػاؿ عنػدما حتػى الشػارع، حركػة تيدئػة فػي  َُُِينػاير ُّ فػي ألقػاه

 فعاليػة أكثػر لػدكر الجيش تعيد عمى عمار رشيد ؿراالجن الجيش قائد م  لقاءه في كأصر ـ، َُِْ

 األركػاف قائػد رفػض إلػى ىػذا أدل كقػد اسػتقالتو، بتقػديـ األركػاف قائػد يقكـ أف االنتفاضة، أك قم  في

 احتػكاء فػي كأمالػو الدكلػة، جيػاز إدارة عمػى عمػي فابػ الػرئيس قػدرة إلػى انييػار عمػي، فابػ لمطالػب

 اضػطره الػذم األمػر الصػفر، مسػتكل إلػى كشػعبيتو النظػاـ شرعية إف تدنت بعد الشعبية، االنتفاضة
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)ابػك . َُُِينػاير ُْ فػي الحكػـ، عف التخمي عف الرسمي دكف اإلعبلف مف الببلد، مف رراالف إلى
 (.ْٖ: َُِْحشيش، 
تصػاعد  مػ  عػاـ(، الدكلػة )بشػكؿ ىػذه فػي لمفسػاد المتػدرج المقيػاس ىػانتغتكف صػمكئيؿ كحمػؿ

التفػاكت  تأكيػد فػي الفسػاد يسػاىـ " بقكلػو السياسػي، السػمـ ارتفػاع أك طػيراالبيركق التسمسػؿ اليرمػي
السياسػية، ىػذا  السػمطة مػف عػاؿ مسػتكل إلػى الكصػكؿ فػي ينجحػكف الػذيف أك أكلئػؾ االجتمػاعي،

 عنػد القمػة ثقػبلن  كاالزديػاد .ءراالثػ مسػتكيات أعمػى إلى الكصكؿ عند دكما يزداد ثقبل الفساد مف النمط

 فػي المجتمػ ، العميػا السياسػية المؤسسػاتية أف ذلػؾ السياسػية، المؤسسػاتيةمسػتكل  فػي التػدني يعنػى

 يكػكف الفسػاد ال مػف الػنمط كىػذا الخارجيػة، تراالمػؤث ليػذه األكثػر تعرضػا تكػكف أف يجػب كالتػي

 السياسية عبر اإللية األعمى إلى التحريؾ سبؿ مادامت ر السياسي،رااالستق م  متعارضان  بالضركرة

(.ٖٖ:  ُّٗٗىانتغتكف، ) "مفتكحة تظؿ طيةراالبيركق أك
ىػذه  كتػأتي عمػي، بف العابديف زيف بنظاـ اإلطاحة في الثكرة نجاح في التكنسي الجيش ساىـ لقد

كاف يعتمد  العابديف زيف فنظاـ الثكرة، كفعاليات تراالمظاى فض في تدخمو عدـ خبلؿ مف المساىمة
حفػظ  الحديدية فػي يده األجيزة ىذه يعتبر ككاف الببلد، عمى سيطرتو إحكاـ في األمنية األجيزة عمى

انػدالع  ذلػؾ، كعنػد عػف مػا نكعػا بعيػدة فكانػت كالجػيش العسكرية المؤسسة أما بقاءه، كضماف النظاـ
لػو  كػاف ممػا العسكرية كالجيش، المؤسسة حياد في رئيسيا سببان  سبؽ ما كاف التكنسية، الثكرة فعاليات

)ابػك حشػيش،  .عمػي فابػ بنظػاـ اإلطاحػة فػي األكؿ ىػدفيا تحقيػؽ فػي الثػكرة نجػاح فػي األثػر بػالغ
قػاؿ كتػدخبلت الجػيش المصػرم  عمى ضكء مستجدات كتفاعبلت الشأف المصرم(. ك ٖٓ: َُِْ

 السياسػي المنػتظـ أف أىميػا مػف كثيػرة، ألسػباب مػا حصػؿ فػي مصػر يتكػرر لػف ال،"الغنكشػي: 
 عمػى يصػارع كال الػكطف حمػى يحمي فالجيش فاعبلن، سياسيان  مكقعان  فيو الجيش يحتؿ ال التكنسي
 فػي الجػيش أمػا محتػرؼ، جػيش التكنسػي كالجػيش (نػت: َُِْ/َِ/ُٗ.)الغنكشػي، "السػمطة
 أكثػر مػف التكنسػي المجتمػ  أف ذلػؾ إلػى أضػؼ .سػنة سػتيف مػدل عمػى البمػد ممػؾ فقػد مصػر

 كاحػد، كعػرؽ كاحػد، مػذىب كعمػى كاحػد ديػف مػف المجتمػ  ركيبػةفت انسػجامان، العربيػة المجتمعػات
 شكؿ تأخذ ال االختبلفات يجعؿ ما كىذا كاس ، انسجاـ التكنسي المجتم  في االنسجاـ إف بحيث
 ( ُِ: َُِْ) بكخرص، .العسكرية االنقبلبات في سجؿ لجيشيا كليس ، معسكران 



 بػديؿ نظػاـ بنػاء ميمػات نحػك انتقػاال كاألكثر األسرع الثكرة أف إلى لؤلنظار ممؼ ىك ما كلعؿ
 ديسػمبر ُٖ فػي االنتفاضػة انػدالع بػيف المػدة تسػتغرؽ لػـ كحيػث تػكنس، في حدثت التي تمؾ ىي

 كيمكػػف أسػػابي ، أربػػ  سػػكل ،َُُِ ينػػاير ُْ فػػي عمػػي بػػف العابػػديف زيػػف الػػرئيس كفػػرار ََُِ
 حيػػاد جانػػب إلػػى العمكديػػة، االنقسػػامات كغيػػاب التكنسػػي  المجتمػػ  تجػػانس إلػػى ألمػػرا ىػػذا إرجػػاء
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 قمػػؿ ممػػا تنحػػى،ي كػػي عمػػي بػػف العابػػديف زيػػف عمػػى ضػػاغط دكر لعبػػت عسػػكرية كمؤسسػػة الجػػيش
 (. َِ :َُِّ حسف، )كريـ، النظاـ. رأس سقكط بعد تأميف كحمقة كعمؿ األضرار، حجـ
 الػرفض بعػد خاصػة المطالػب حشد نحك التكنسية الثكرة سارم في التحكؿ في البدء تـ خيران،كأ
 تعيػيف كتػـ جماعيػة، باسػتقالة التقػدـ إلػى اضػطرىا مما االنتقالية، الغنكشي محمد لحككمة الشعبي
 كبحجػػـ المرتفعػػة الشػػعبية المطالػػب بسػػقؼ كاعيػػا بػػدأ كالػػذم لمحككمػػة، رئيسػػا السبسػػي قائػػد البػػاجي
 المرحمػػة إدارة فػػي الفػػاعميف مختمػػؼ إشػػراؾ كبضػػركرة السػػابؽ يػػدالع مػػ  المطمكبػػة الجذريػػة القطيعػػة
 .(ِْ: َُُِ ، أباه )كلد االنتقالية

كيػػرل الباحػػػث بأنػػو، لػػػـ يكػػف لمجػػػيش التكنسػػػي دكران فػػي الحيػػػاة السياسػػية، كىػػػذا مػػا يتميػػػز بػػػو 
راقػػة لػػدماء  المػػكاطنيف الجػػيش التكنسػػي، ككػػاف ليػػذا األثػػر عػػدـ تكػػرار التجربػػة المصػػرية مػػف قتػػؿ كا 

 كسجف المئات، بؿ كبعد عدـ قياـ الشرطة النظامية بمياميا، تكلى الجيش مسئكلية تنظيـ الببلد.
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 الثالث الفصؿ
 الحكـ فترة إباف المصري والعدالة الحرية حزبل السياسي األداء

 
 

 اإلخواف لجماعة السياسي الفكر لتطبيؽ كنموذج المصري والعدالة الحرية حزب :األوؿ المبحث
  .السقوط حتى التأسيس مف المسمميف

  .المصرم كالعدالة الحرية حزب تأسيس أىداؼ :أكالن 
 السياسي. الفكر كممارسة االنتخابي البرنامج بيف المصرم كالعدالة الحرية حزب ثانيان:

 
 المصري. والعدالة الحرية حزب حكـ فترة إباف السياسية تجربةال تقييـ الثاني: المبحث

  .المصرم. كالعدالة الحرية زبلح الحكـ ممارسة في المؤثرة الداخمية المتغيرات :أكالن 
 .المصرم كالعدالة الحرية زبلح الحكـ ممارسة في المؤثرة الخارجية المتغيرات :ان ثاني

  المصرم. كالعدالة الحرية لحزب السياسية التجربة تقييـ عمى محطات ثالثان:
 المصرم. كالعدالة الحرية حزب حكـ إنياء في المؤثرة العكامؿ رابعان:
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 الثالث الفصؿ
 الحكـ فترة إباف المصري والعدالة الحرية حزبل السياسي األداء

 :مقدمة
 الفكرية األيدكلكجية بيف المسمميف اإلخكاف جماعة عف السابؽ الفصؿ في الحديث سبؽ

 مف المسمميف اإلخكاف جماعة بيا مرت التي التاريخية المراحؿ حيث مف السياسية كالممارسة
 ِٓ ثكرة حتى التأسيس مف المسمميف اإلخكاف جماعة تطكر ك الحكـ، ممارسة حتى التأسيس

 كمعرفة السياسي لؤلداء التطبيقية ليةكاآل االيدلكجية البنية معرفة يدؼب كذلؾ ،َُُِ يناير
 جماعة فيو تككنت التي الكاق  كضغكط كتصكراتيـ لقيادتيا الفكرم إلطارا ككنت التي الظركؼ
 ثكرة حتى مصر في السياسية التطكرات عف الفصؿ ىذا في الحديث كسيتـ يف،المسمم اإلخكاف

 ،مبارؾ الرئيس نظاـ كسقكط المصرية يناير ِٓ ثكرة  عف الحديث ثـ كمف َُُِ يناير ِٓ
 الفكر لتطبيؽ كنمكذج المصرم كالعدالة الحرية حزب حكـ تجربة إلى الكصكؿ بيدؼ كذلؾ

 ىذا خبلؿ التعرؼ سيتـ حيث ، السقكط حتى التأسيس مف المسمميف اإلخكاف لجماعة السياسي
 السياسي الفكر لتطبيؽ كأداة التكنسية النيضة كحركة كالعدالة الحرية حزب تأسيس  عمى الفصؿ
 حزبـ سيتـ الحديث عف ، كمف ثالحزبيفكجيات مبادئ كتك  المصرم، المسمميف اإلخكاف لجماعة
 الفكر كممارسة االنتخابي البرنامج بيف التكنسية النيضة كحركة المصرم كالعدالة الحرية

 حزب حكـ فترة خبلؿ المسمميف اإلخكاف لجماعة السياسي األداء تقييـ سنتناكؿ ثـ السياسي،
 إنياء في المؤثرة العكامؿ تكضيح سيتـ كأخيران  ، التكنسية النيضة كحركة المصرم كالعدالة الحرية
  .التكنسية النيضة حركة كتراج  المصرم كالعدالة الحرية حزب حكـ
 
 
 

  



 

 

47 

 

 السياسي الفكر لتطبيؽ كنموذج المصري والعدالة الحرية حزب :األوؿ المبحث
 .السقوط حتى التأسيس مف المسمميف اإلخواف لجماعة

 تمييد:
كحركة النيضة  بحث عف تأسيس حزب الحرية كالعدالةمسيتـ الحديث خبلؿ ىذا ال

كأداة لتطبيؽ الفكر السياسي لجماعة اإلخكاف المسمميف المصرم، كمف ثـ تكضيح   التكنسية
كحركة النيضة  النتخابي كممارسة الفكر السياسي لحزب الحرية كالعدالة المصرمالبرنامج ا
ىاميف يتمثؿ األمر األكؿ في : تقييـ األداء ، لنصؿ في نياية المبحث إلى أمريف  التكنسية

كحركة  السياسي لجماعة اإلخكاف المسمميف خبلؿ فترة حكـ حزب الحرية كالعدالة المصرم
 ، كمف ثـ بياف العكامؿ المؤثرة في إنياء حكـ حزب الحرية كالعدالة المصرم النيضة التكنسية

  .حركة النيضة التكنسيةتراج  ك 
 

  .المصري والعدالة الحرية حزب تأسيس أىداؼ :أوَّلً 
عند الحديث عف تأسيس حزب الحرية كالعدالة كأداة لتطبيؽ الفكر السياسي لجماعة 
اإلخكاف المسمميف المصرم البد مف عرض تعريؼ بحزب الحرية كالعدالة، كبياف مبادئ 

سياسية، كتكجيات حزب الحرية كالعدالة، ككيؼ ينظر حزب الحرية كالعداؿ الدكلة كالمبادئ ال
  .عبلكة عف تكضيح البرنامج االقتصادم كاالجتماعي في فكر حزب الحرية كالعدالة

 تعريؼ بحزب الحرية والعدالة: .ٔ
 فر العديد ميبدأت الخريطة الحزبية في مصر تتغير كظ َُُِ يناير ِٓبعد ثكرة 

كأحزاب كر قكل يتكاجد في الشارع السياسي المصرم بجانب ظتالتي تسعى ل حزاب الجديدةألا
عمييا ككاف حزب الحرية  األحزاب شئكف لجنة مكافقة لعدـ رسمي غير ؿبشك كانت متكاجدة

  (ٕ: َُُِ، عزباكم )، كالعدالة مف بينيا
تأسس بتاري  ، حزب مدني ذك مرجعية إسبلمية بانو المصرم حزب الحرية كالعدالةكيعٌرؼ  

المصرييف عمى اختبلؼ كىك حزب لكؿ ، َُُِيناير  ِٓعقب ثكرة ، ـَُُِيكنيك  ٔ
كيمارس نشاطو في نطاؽ الشرعية  ،عقائدىـ كأجناسيـ كمراكزىـ االجتماعية دكف تمييز

 ِٓماؿ كطمكحات الشعب المصرم كمنيا أىداؼ ثكرة آتحقيؽ النيضة ك  ىالدستكرية كيعمؿ عم
 (.َُُِ: ِ)الئحة حزب الحرية كالعدالة مادة رقـ .ـَُُِيناير 
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 : الحرية والعدالة حزبمبادئ وتوجيات  .ِ
)برنامج حزب الحرية  ىي ،عمى عدة أسس ومنطمقات حزب الحرية والعدالةلقد استند 

 :(ٔ: َُُِ ،كالعدالة
 .لمتشري  الرئيسيالمصدر  ىيمبادئ الشريعة اإلسبلمية  . أ

ف ، كيتساكل فييا الجمي  أماـ القانكف، تحتـر الشرعية الدستكرية يسعى الى دكلة مدنية  . ب كا 
أف حماية غير  حزب الحرية كالعدالةكيرل ، بكافة عقائدىـ قانكنان يتحاكـ إليو أبناؤىالكؿ أمة 

فالدكلة يككف عمييا حماية غير ، المسمميف في عقائدىـ كعبادتيـ جزء مف كظائؼ الدكلة
 (.ََِٕ ،)برنامج االخكاف المسمـ في عقيدتو كعبادتو كدكر عبادتو كغيرىا.

 قاؿ اإلماـ البناك  ،ب الحؽ في اختيار حاكمو كنكابوالشعب مصدر السمطات فيك صاح  . ت
كنحف ليذا نعمؿ عمى أف تصؿ ، كنريد بعد ذلؾ الشعب المسمـ في ذلؾ كمو أيضان ": في ذلؾ

كأف تتيسر فكرتنا كتتغمغؿ في القرل ، كأف يسم  صكتنا في كؿ مكاف، دعكتنا إلى كؿ بيت
. "كال نترؾ كسيمة ، في ذلؾ جيدان  انألك ال ، كالنجكع كالمدف كالمراكز كالحكاضر كاألمصار

 (.َُُ: ََِِ،)البنا

كالذم ، أف نظاـ االنتخابات يحقؽ مقصد نظاـ "البيعة" الذم عرفو كطٌبقو المتقدمكفك   
يعطي األمة الحؽ في تعييف الحاكـ كعزلو. كالبيعة ركف أساسي مف أركاف الشكرل في 

 (.ّٓ: ََِٔ ،)فتكح اإلسبلـ.
الديمقراطية كىي السبيؿ لتحقيؽ مصالح الكطف حتى ال يستبد فرد الشكرل ىي جكىر  . ث

كمف حؽ األمة  ،أك فئة بالتصرؼ في األمكر العامة التي تتأثر بيا مصالح الشعب
كأف تشير عميو بما ترل الخير. كعميو أف يشاكرىا كأف يحتـر  ،اإلسبلمية أف تراقب الحاكـ

 (.ُّٗ: َُٗٗ ،أمر ا الحاكميف بذلؾ) البناف يأخذ بالصالح مف آرائيا. كقد كأ ،إرادتيا
نقطةي االنطبلؽ إلصبلح بقيَّة  ماى كاإلصبلح األخبلقي اإلصبلح السِّياسي كالدستكرم  . ج

 .مجاالت الحياة كميا
كبصبلح المناخ  ،فبصبلح اإلنساف يتـ االصبلح ،المكاطف ىك ىدؼ التنمية االكؿ . ح

 .االجتماعي يكتمؿ صبلح االنساف 
الحرية كالعدؿ كالمساكاة لكؿ مكاطف كتحقيقيا يحقؽ الديمقراطية في النظاـ تحقيؽ  . خ

مساكاة(. كيعتبر مف مبادئ الديمكقراطية األساسية مبدأ حقكؽ اإلنساف  ،عدؿ ،السياسي)حرية
كحرياتو. كيبدك أنو األساس الذم انطمؽ منو الفكر اإلسبلمي الحديث في الربط بيف 

أك يكاد أف يحظى باتفاؽ ، يحظى ىذا األساس في مفرداتوحيث ، الديمكقراطية كالشكرل
إف حماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو ىي  ،(َُ: ََِٔ ،)محمد فتكح المفكريف المسمميف.

فيي بحاجة إلى ، محمد الغزالي. كألنيا كذلؾ كما صرح بذلؾ، "أساس الحكـ في اإلسبلـ"
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ستبداد؛ لذا ضمنتيا الدكؿ كمف اال، ضمانات سياسية كقانكنية لحمايتيا مف العدكاف
 (.ُُٗ: ُٖٔٗ ،)قطب الديمقراطية دساتيرىا. كما فتئ المفكركف المسممكف يطالبكف بيا.

في التعددية السياسية ما يمن  االستبداد. كىي ضركرية لتحقيؽ العديد مف  الباحثيرل ك 
،  لمشكمة األقمياتحبلن  يككفكالحرية كالمساكاة كالشكرل. كفي التعددية يمكف أف  ،القيـ اإلسبلمية

كجميعيـ ، التي تعني أف الكطف لجمي  أبنائو، كتنظيمان لمحقكؽ كالخبلفات عمى قاعدة المكاطنة
 ليـ حقكؽ متساكية.

إف تمت  أفراد الشعب بحقكقيـ  ،السياسية ىي الديمقراطية بعينيا كىناؾ مف جعؿ الحرية
ألف مكاطف التنازع م  ، بحقكقيـ األخرل، بناء عمى ذلؾ، يعني أنيـ يتمتعكف، كحرياتيـ السياسية

 .(َُٕ: ََِٔ)فتكح،  السمطة تق  في باب الحقكؽ كالحريات السياسية.
 : في فكر حزب الحرية والعدالة الدولة والمبادئ السياسية .ٖ

كتحقيؽ ، كحراسة الديف، الدكلة في الفكر اإلسبلمي "أداة ضركرية" لتنفيذ أحكاـ الشريعة
، كحيث ال يستغني عنيا مجتم  مف المجتمعات، كسياسة أفراده. كألنيا كذلؾمصالح المجتم  

إلى  يدعك حزب الحرية كالعدالةك  (.ُْٔ: ُّٗٗ ،. )الغنكشيعمى حٌد تعبير راشد الغنكشي
فكرة فصؿ الديف  يرفضدعك إلى إقامة دكلة "دينية". كفي ىذا السياؽ يكال ، إقامة دكلة "إسبلمية"

تنب  مف تجربة خاصة ال عبلقة لمبيئة العربية كاإلسبلمية ، كرة غربية مستحدثةراه فيك ، عف الدكلة
كتسير عمى نيج ، دعك إلى فكرة "الشمكؿ" التي تجم  بيف السياسة كالديفي، بيا. كفي المقابؿ

ال مف الفقييات ، كاألصكؿ، حسف البنا في قكلو: "الحكـ معدكد في كتبنا الفقيية مف العقائد
ال ينفؾ أحدىما ، كما ىك قانكف كقضاء، كما ىك تشري  كتعميـ، سبلـ حكـ كتنفيذفاإل، كالفركع

 (.ُّٓ: ََُِ ،) البنا .عف اآلخر"
... كالدكلة مفٌكضة مف قبؿ ىذه ، األمة في الفكر اإلسبلمي ىي "مستقر السيادة كالسمطة

كىذا التفكيض يمن   (ّْ: ََِٔ ،) فتكح األمة لمقياـ بما يفٌكض إلييا مف صبلحيات كمياـ".
كقد تكرر رفض الحككمة الدينية عمى ، الدكلة مف تجاكز األحكاـ القطعية في الشريعة اإلسبلمية

حيث رأل عبد القادر عكدة كحسف العشماكم ، زب الحرية كالعدالةألسنة قادة اإلخكاف كقادة ح
تدعي أنيا ، ـكنقمو عنيـ آخركف أنو ليست ىناؾ دكلة دينية في اإلسبل، كمأمكف اليضيبي

أك أنيا ال تخطئ. م  ضركرة التزاميا باألصكؿ اإلسبلمية. ، صاحبة حٌؽ إليي في الحكـ
 (.ْٗ: ُِٗٗ ،) اليضيبيتستطي  األمة أف تمارس دكرىا في التقكيـ أك العزؿ. ، كبالتالي

 لمدكؿ كالحككمات العربية، ينب  مف أنيا لـ حزب الحرية كالعدالةف انتقاد كيرل الباحث أ
تقـ بكاجباتيا الكظيفية في حفظ اإلسبلـ كتنفيذ أحكامو عمى الكجو المطمكب شرعان، كلـ تحقؽ 

ف رفضك  لؤلمة نيضة كعزة كتقدمان. لفكرة الفصؿ كتبني فكرة الشمكؿ ال  حزب الحرية كالعدالة ا 
يتبناه حزب . فالفكر اإلسبلمي السياسي، الذم مصريعني أنيا تدعك إلى حككمة دينية في 
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، يرفض الدكلة "الدينية"، كيدعك إلى دكلة "مدنية" ذات مرجعية إسبلمية. كال يقبؿ رية كالعدالةالح
 كصؼ دكلة الخبلفة الراشدة بالدكلة الدينية.

 
 :في فكر حزب الحرية والعدالة البرنام  اَّلقتصادي .ٗ

في إطار تصحيح المسار لبلقتصاد المصرم البد مف كض  رؤية كاضحة تسمح بخمؽ أساس 
القتصاد كطني قكامو استدامة النمك كالعدالة. كفي ىذا السياؽ ف ف حزب الحرية كالعدالة يرل " 
أف يقكـ االقتصاد المصرم عمى مبدأ الحرية االقتصادية بما يشج  عمى اإلبداع كالتطكير في 

زب كأطر مؤسسية ضامنة لتحقيؽ الرخاء كالعدالة". )برنامج ح، ذات أجيزة رقابية، ظؿ دكلة قكية
 (. ْٖ: َُُِ،الحرية كالعدالة

كانطبلقنا مف رؤية الحزب كاستنادان عمى المبادئ المذككرة في برنامج الحزب ف ف الحزب ييدؼ 
مف خبلؿ إعادة ىيكمة منظكمة العمؿ االقتصادم لبلقتصاد المصرم إلى تحقيؽ مجمكعة مف 

 (:ُٕٓ: ََِٕ ،التي تتمثؿ في اآلتي) الغزالي، األىداؼ األساسية
رف  مستكل دخكؿ المكاطنيف المصرييف الحقيقية عمى نحك يحفظ كرامة اإلنساف المصرم  . أ

 كيحقؽ لو حياة كريمة.
حماية المكاطف المصرم مف انفبلت األسعار كالتضخـ المذيف يضراف فئات المجتم   . ب

 المصرم بأكممو كيزيد مف درجة المخاطر االقتصادية.
حماية الفئات الفقيرة مف خبلؿ نظاـ حماية اجتماعية يضمف كرامة المكاطف المصرم كيحقؽ  . ت

 لو حؽ الكفاية. 
 العمؿ عمى زيادة القدرة التنافسية لبلقتصاد المصرم في السكؽ الدكلي. . ث
تحقيؽ تنكع اقتصادم لمصادر تكليد الدخؿ القكمي حتى يصبح االقتصاد المصرم قادرنان  . ج

 ديات االقتصادية الدكلية كأزمات االقتصاد العالمي.عمى مكاجية التح
 العمؿ كفؽ استراتيجية االعتماد عمى الذات في تكفير السم  االستراتيجية. . ح
تكفير فرص العمؿ كتخفيض معدالت البطالة إلى أدنى حدكدىا م  اقتراف ذلؾ بنظاـ يضمف  . خ

ف تعكيضات دخبل لمعاطميف لحيف حصكليـ عمى فرصة عمؿ مف خبلؿ نظاـ متقدـ م
 البطالة يشج  عمى العمؿ كيحارب السمبية. 

كبخاصة الصادرات ، أف تصبح مصر دكلة رائدة في المنطقة في مجاؿ الصادرات . د
 التكنكلكجية في ظؿ نظاـ اقتصادم يحفز االبتكار كيدعـ البحث العممي.

 تكزي  المشركعات االقتصادية بيف محافظات مصر المختمفة تكزيعا عادال بما يضمف . ذ
حصكؿ المصرييف في كافة أنحاء الجميكرية عمى حقكقيـ في ثمار النمك في ظؿ نظاـ مف 

 م  التركيز عمى محافظات الصعيد. ، البلمركزية االقتصادية كالمالية كاإلدارية
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كمنحيا االستقبلؿ ، كالتنسيؽ بينيا، كتفعيؿ دكر المؤسسات الرقابية الحالية، مكافحة الفساد . ر
 رىا بشكؿ حقيقي .البلـز لكي تؤدم دك 

 
 :في فكر حزب الحرية والعدالة البرنام  اَّلجتماعي .٘

كفي ىذا السياؽ ف ف حزب الحرية كالعدالة كض  رؤيتو لتحقيؽ اإلصبلح االجتماعي   
: َُُِ ،مف خبلؿ عبلج القضايا التالية )البرنامج السياسي لحزب الحرية كالعدالة المصرم

ِٔ:) 
 قضية إصبلح ىيكؿ األجكر  . أ

 البطالة قضية . ب
 التضخـ كقضية ضبط األسكاؽ . ت
 العدالة االجتماعية . ث
 األسرة . ج
 األمية . ح
 الطفكلة . خ
 ذكك االحتياجات الخاصة . د

كيرل الباحث بأف ما جاء في برنامج حزب الحرية كالعدالة المصرم جاء ممبيان لمطالب 
أف الجماعات التي مف المؤسؼ نجد  لكف ككضعكا برنامج حقيقي لخدمة شعبيـ، ،المصرييف

نيا تسعى لقياـ الدكلة المدنية، نرل قسمان منيا ليبرالية كعممانية كديمقراطية، كأؼ نفسيا تصنِّ 
تعطى  ، كبالتالي كاف مف الممكف أفنيي حكـ حزب الحرية كالعدالةيطالب بتدخؿ الجيش لكي يي 

تي ض الكاق  كباقي االحزاب الكالعدالة لتطبيؽ برنامجيـ عمى أر  لحزب الحريةالفرصة كاممة 
   ، كمف ثـ تقييـ أداءىـ في الحكـ.لى الحكـ بالطرؽ الديمقراطيةتصؿ إ
 السياسي. الفكر وممارسة اَّلنتخابي البرنام  بيف المصري والعدالة الحرية حزب :ثانياً 

  :والعدالة الحرية حزب فكر في نتخابيةاَّل  المشاركة خيار .ٔ
في كيفية صياغة عبلقتو م  اآلخريف في نفس  ممحكظان  تطكران  حزب الحرية كالعدالة لأبد
دخؿ الحزب عمى صعيد النشاط السياسي لدل تمؾ الحركات مفاىيـ جديدة تعبر عف أف، المجتم 

رؤية جديدة إلدارة الحياة الداخمية. فقد أدرككا أف ىناؾ قكلن أخرل عمى الساحة السياسية تعمؿ 
تمفة عنيا كالتي تنعكس عمى أىدافيا ككسائميا. كليا منطمقاتيا الفكرية المخ ،ضمف نفس المجتم 

الى أف تصبح  قاد تمقائيان  ،كالتفيـ لكجكد أطراؼ أخرل كاالعتراؼ بحقيا في المشاركة السياسية
كاالندماج في االنظمة القائمة عبر  ،المشاركة السياسية جزءان مف ثقافة حزب الحرية كالعدالة
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: ََِٕ، لكجكدىا كدكرىا في السمطة.)الشكبكي ان كارتضت أف يككف الشعب محدد ،االنتخابات
َٓ.) 

كيرل الباحث أف ما يتميز بو برنامج كفكر حزب الحرية كالعدالة ىك الكصكؿ التدريجي 
 .ةالعسكري ثكرات كالتدخبلتعف ال لمحكـ مف خبلؿ المشاركة االنتخابية بعيدان 

كلحزب الحرية كالعدالة ، المستكم السياسي بكجو عاـ ىكتتميز االنتخابات البرلمانية بأىمية عم 
ؿ الثكرة ككانت انتخابات مصر قب ،َُُِيناير  ِٓبعد ثكرة  ىبككنيا األكل، بكجو خاص

العنؼ كالماؿ  ىإرادة المكاطنيف معتمدة عم ىاألخرل لمتحايؿ عم تيشكبيا التزكير كاألدكا
الذم ، كمجمكعات صنعت الفساد كالمحسكبية كالشعارات الدينية كالخدمية كالرشاكم االنتخابية
كيتطم  المكاطنكف أف يعبر ىذا البرلماف الذم ، ارتبط بعدد كبير مف نكاب الحزب الكطني المنحؿ

بينما تأتي األىمية الخاصة لتمؾ االنتخابات بالنسبة ، سيساىـ في كتابة الدستكر عف إرادتيـ
الذم أسستو ، في مصر اإلخكاف المسمميف الجناح السياسي لجماعة، لحزب الحرية كالعدالة

كينافس باسميا في إطار تعاظـ نفكذ اإلخكاف المسمميف في الحياة  الجماعة ليعبر عنيا سياسيان 
 َُُِفبراير  ُُكمحاكلة مؿء الفراغ السياسي إثر تنحي الرئيس في ، السياسية في مصر

جعؿ مف اإلخكاف " فزاعة" لتخكيؼ  مبارؾ الذم الرئيس كمحاكلة تكذيب الفكرة التي طرحيا نظاـ
كأف الفرصة سانحة لنيؿ مقاعد في البرلماف تتناسب م  حجـ الحزب ، الغرب كالكاليات المتحدة

 .: صحيفة(َُِِ/َّ/ُٕ ،)الديمقراطية كقدرتو التنظيمية كالتجنيدية.
 كالرئاسية التشريعية االنتخابات في كالعدالة الحرية حزب مشاركة أىداؼ جاءتك   

 :(َُٖ :َُُِ ،)السركجيكالتالي
 فيو. صبلحاإل طاقات كاستثمار ،معو كالتكاصؿ المجتم  عمى االنفتاح تحقيؽ . أ

 المستكيات. كؿ عمى المجتم  تقكد التي ،كالقيادات الرمكز مف المزيد برازإ . ب
 معيا. كالتكاصؿ كالتنفيذية كالسياسية الفكرية النخبة شرائح لىإ الكصكؿ . ت
 الفساد. صكر ككشؼ التنفيذية الجيات عمى الرقابة في المساىمة . ث
 م  يتعارض ما ككقؼ ،الببلد كسبلمة أمف تحفظ تشريعات صدارإ في المساىمة . ج

 الكطنية. المصالح
 طريؽ في االكلى الخطكة يكف لـ االنتخابات عبر السمطة مؤسسات كالعدالة الحرية حزب كدخكؿ

 " عميو أطمؽ ،مكحد تحالؼ لتشكيؿ لحكارا جكالت مف طكيمة مرحمة الفكز تب  فقد ،الديمقراطية
 الحرية حزب مف بدعكة َُُِ يكنيك في التحالؼ كتأسس ،"مصر أجؿ مف الديمقراطي التحالؼ
 التحالؼ ييدؼك  المصرية. السياسية التيارات مختمؼ مف األحزاب مف مجمكعة كيضـ ،كالعدالة
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 لمكصكؿ التحالؼ أحزاب بيف كاالنتخابي السياسي التنسيؽ طريؽ عف الكطني التكافؽ لدعـ
 كالشراكة التعددية لفكرة الحزب تقبؿ الى ذلؾ كيشير السابؽ النظاـ مف خاؿو  قكم لبرلماف

 السياسية.
 :اَّلنتخابات في والعدالة الحرية حزب مشاركة .2

 مراحؿ ثبلث الى تقسيميا خبلؿ مف االنتخابات في عدالةكال الحرية حزب مشاركة سيتم تناول
 يمي: كما

 

 :مجمس الشعبقبؿ انتخابات  مرحمة ماالمرحمة األوؿ: 
مف االحتجاجات  يكمان  ُٖبعد ، حسني مبارؾ عف الرئاسةمحمد تنحى الرئيس السابؽ   

)المجمس كسمـ السمطة إلى ، الشعبية المطالبة برحيمو عمى نحك لـ تعرفو مصر مف قبؿ
كأعمف المجمس األعمى  الذم تعيد ب جراء إصبلحات سياسية تمبي تطمعات المصرييف. العسكرم(

كتكليو إدارة الببلد ستة أشير أك إلى حيف انتخاب ، لمقكات المسمحة حؿ مجمسي الشعب كالشكرل
عشرة أياـ  ،كأميؿ الجيش المصرم لجنة تعديؿ الدستكر التي شكميا رئيس جديد لمجميكرية.

، المناكم ).بحسب بياف لممجمس األعمى لمقكات المسمحة أذاعو التمفزيكف المصرمإلنجاز ميمتيا 
َُِِ :ِّْ)  

عمى عدة  كشريفان  نزييان  صحيان  استفتى الشعب استفتاء قانكنيان  َُُِمارس سنة ُٗفى ك   
٘ ِ,ٕٕبالمكافقة بأغمبية  َُُِمارس سنة  َِ فيكأعمنت نتيجة االستفتاء ، أحكاـ دستكرية

مارس  َّكفى : صحيفة(. َُُِ/َُ/َٕ ،)الشركؽعمى كؿ األحكاـ الكاردة باالستفتاء. 
متكامؿ  دستكرمالببلد إعبلف  في كلى السمطة صدر مف المجمس األعمى لمقكات المسمحة الذل ت

، يعمييا كبرنامجيا الزمن المستفتيأشير إلييا كرسمت ليا األحكاـ  التيينظـ فترة االنتقاؿ 
مكاده كؿ األحكاـ الكاردة باالستفتاء. كأحد ىذه االعبلنات ىك أف  في الدستكرمكتضمف اإلعبلف 

 ( ُٓ: َُِّ، ) عبده. َُُِ كشير يكني فيالشعب كالشكرل ستجرياف  مجمسيانتخابات 
تغيير كبير لـ يبؽى فترة طكيمة لبلنتخابات كىذا يؤكد أف المصرييف لـ يحدث ليـ حيث 
، فما زاؿ المعيار االنتخابي مرتبط بالعصبية القبمية ك الماؿ السياسي، االنتخاببشأف معايير 

. الذم استطاعكا عبر أكثر مف سبلمية مف إخكاف مسمميف ك سمفييفيستثني مف ذلؾ التيارات االك 
كأما التيارات ، في المجتم  يان رأسك  منتشرة أفقيان ثبلثة عقكد مف صناعة كيانات تنظيمية قكية 

في المجتم  ك  المدنية ك قكل الثكرة فمحركمة مف كؿ ذلؾ فبل ىي تمتمؾ تنظيما قكيا متغمغبلن 
م ممف ليـ ليس لدييا تراكـ خبرات انتخابية باستثناء بعض األسماء التي تعد عمى أصاب  االيد

 (.ِ: َُُِ ،فالباقكف تقريبا ببل فرصة حقيقية . )الكيبلنيسابقة دخكؿ البرلماف، 
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معظـ  إال أف، لؤلحزاب السياسية ـََُِيناير  ِٓالكبيرة التي أتاحتيا ثكرة  ريةرغـ الحك 
 ،كىي عمى النحك التالي ) عبد ربو ،يات في االنتخاباتدالعديد مف التح كاجيتاألحزاب 
َُُِ :ٓ :) 

كالذم أفرز قاعدة  يتمثؿ أىـ ىذه التحديات في القدرات اإلدارية الضعيفة لمجياز الحككمي . أ
كلف . مف التصكيت ف مف ىك ممنكع تبية القات ىكيانبثقت عنيا بطا، حةغير منقبيانات 

ديد الذم لمضعؼ الش ان نظر ، ضح لمقاضي المشرؼ عمى لجاف االنتخابات مثؿ ىذه المكان يت
 تعاني منو قكاعد البيانات.

د كرغـ أف الجيش تعي، تكاجو معظـ األحزاب المتنافسة ظاىرة اليشاشة األمنية لمدكلة . ب
ل كبيرة تحيط بمد ان إال أف شككك، ةفي تأميف سير العممية االنتخابي باالشتراؾ م  الشرطة

 اخبيف.قدرة األمف عمى حماية لجاف التصكيت كالحفاظ عمى اإلرادة الحرة لمن
عف أف  فضبل، نظرنا لحداثة الغالبية العظمى منيا، تعاني معظـ األحزاب مف عدـ شعبيتيا . ت

 كىك ما، ةيصكت عادة كفقا لبرامجيا كتكجياتيا األيديكلكجيبيعتو لف بط ارع غير المؤدلج الش
 ا".ظميا بأصكات لمجرد ككنو "إسبلمية كالتي سيحظى معز فرص األحزاب اإلسبلمييعز 

ماح لؤلحزاب المنبثقة عف الحزب الكطني بدخكؿ تكاجو األحزاب تحدينا كبيرنا فيما يتعمؽ بالس . ث
 .رشيحاتاء فترة إيداع التإلى ما بعد انتي " العزؿ السياسي" ر تفعيؿ قانكف كتأخ، االنتخابات

كلخصت  ،كستكاجو عدة تحديات «ستككف طكيمة كمعقدة»لكف عممية االنتقاؿ السياسي ىذه  . ج
: َُِِ ،دارة المجمس العسكرم كىي عمى النحك التالي) تكفيؽفي عدة اخطاء خبلؿ إ

ُْ:) 
الذم تسبب في ضبابية ىذه المرحمة  األمر، عدـ كجكد رؤية كاضحة إلدارة المرحمة -

 كتذبذبيا.
مما فٌكت المحظة الثكرية التي  ،الدف  باتجاه تعديؿ الدستكر بدالن مف صياغة دستكر جديد -

 بغض النظر عف االختبلفات السياسية. ،يمكف لمجمي  أف يتفؽ فييا
 انتياج المجمس العسكرم سياسة رد الفعؿ المتأخر. -
 كالتراج  فييا.إصدار القرارات كالكعكد  -
 التدخؿ في تفاعبلت العممية السياسية. -
 التراخي عف تطيير المؤسسات كاستمرار عمميا بنفس سياسة النظاـ السابؽ. -
 التعامؿ م  القكل الثكرية بنفس منطؽ النظاـ السابؽ. -

، ىتـ بيا كؿ مكاطفا َُُِيناير  ِٓاالنتخابات البرلمانية بعد ثكرة عمى أية حاؿ إف 
سكؼ تتكلى اختيار  التيالمشاركة بيا ؛ ألنو سينتج عنيا المجالس النيابية عمى كحرص 
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ف ذا صمحت ىذه المجمكعة  ،كتراقب الحككمة، كتض  القكانيف، لجنة صياغة الدستكر
 فكاف البد مف أف يشارؾ حزب الحرية كالعدالة بيذه االنتخابات. تصمح الببلد كميا .

 
 :ٕٔٔٓعاـ  مجمس الشعب نتخاباتة والعدالة في امشاركة حزب الحري: ةالمرحمة الثاني

 الشعب لمجمس انتخابات أكؿ كىي االنتخابات غمار كالعدالة الحرية حزب دخؿ 
 َُُِ نكفمبر ِٖ يكـ بدأت مراحؿ ثبلث عمى االنتخابات كأقيمت .يناير ِٓ ثكرة بعد المصرم
 كالشكرل الشعب مجمسي لككف أىميتيا االنتخابات ىذه اكتسبت ،َُِِ يناير ُُ كحتى

 لكتابة عضك ََُ مف َُِِ عاـ  التأسيسية الجمعية اختيار بيما المنكط ىما المنتخبيف
 (ُٕ :َُِِ ،العناني ).لمصر جديد دستكر

 ،مقعدان  ُِٕ عمى كحصؿ كالعدالة الحرية حزب :كالتالي الشعب مجمس نتائج كجاءت 
 كحزب ،مقعدان  ّٔ عمى الجديد الكفد حزب كحصؿ ،مقعدان  ٔٗ عمى كحصؿ النكر حزب تبله

 كائتبلؼ ،مقاعد َُ عمى الجديد الكسط كحزب ،مقعدان  ّّ عمى حصؿ المصرية الكتمة تحالؼ
  (ّ :َُِْ ،بارتسيالي ). مقاعد ٕ عمى كحصؿ مستمرة الثكرة

األىمية تحكلت مصر مف خبلؿ ىذه في كقت بالغ نتخابات البرلمانية في مصر االكجاءت 
االنتخابات مف الشرعية الثكرية إلى الشرعية البرلمانية عبر صناديؽ االقتراع في انتخابات أشاد 

  (ْ: َُِِ، .) عزاـالجمي  بنزاىتيا
 لحالة طبيعية كنتيجة جاءت ،كالعدالة الحرية حزب فكز عمى االفعاؿ ردكد أف كيبلحظ

 فكاف ،المنحؿ الكطني الحزب قاده الذم المصرم السياسي النظاـ عمى كالييمنة السياسي التفرد
 كافة عمى كسيطركا ،المصرم المشركع قادكا كالذيف الكطني الحزب قادة عمى الصعب مف

  (ُُ :َُِْ ،العزب )المعارضة. مقاعد لىإ الحكـ مقاعد مف ينتقمكا فأ مؤسساتو
 

كذلؾ راج  ، يريفبأف فكز الحرية كالعدالة بيذه النسبة لـ تكف مفاجأة لمكث الباحث كيرل
يمارسكف السياسية منذ أكثر مف   ،ـ لحزب الحرية كالعدالةالتنظيـ األ إلى أف اإلخكاف المسمميف

كاقتصادية كأنشطة تجارية ، ف ممارستيـ السياسة تختمط بنشاط اجتماعي كاس أك ، عامان  َٖ
  .كتمازجيـ م  المكاطنيف بشكؿ كبير، متعددة

 
 ٕٕٔٓعاـ الرئاسة انتخابات في والعدالة الحرية حزب مشاركة الثالثة: المرحمة

 ـَُِِ إبريؿ ٕ بتاري  المصرية الرئاسة انتخابات في كالعدالة الحرية حزب شارؾ لقد
 الرئاسية. االنتخابات في المشاركة رفضت التي التكنسية النيضة لحركة مخالفان 
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 برنامجو انطمؽ حيث ،الحزب عف لمرئاسة مرشحان  مرسي محمدب كالعدالة الحرية حزب قدـكت 
 الحريات إطبلؽ عمى كأٌكد ،المجتم  إصبلح كضركرة ،االسبلمية لمشريعة الكسطي الفيـ بضركرة
 يحقؽ كبيذا لمسمطة السممي كالتداكؿ ،الديمقراطية ممارسة يضمف رشيد سياسي نظاـ كبناء

 حقيقية. كريادة اجتماعية كعدالة متكاممة تنمية إلقامة سمميان  مناخان  يكفر الذم الشامؿ االستقرار
 (.ٔ :َُِِ ،مرسي محمد لمدكتكر الرئاسي )البرنامج

 طامحيف ،َُِِ لعاـ الرئاسية باتاالنتخا في المشاركة عمى كبيران  المصرييف إقباؿ كاف  
 النيائية النتائج جاءت كقد لو. كالمخطط المتكق  مف أكثر طالت التي االنتقالية المرحمة إنياء إلى

 كصكؿ في العديديف الثكرة مرشحي عمى األصكات تشتت أسيـ إذا ،لمبعض صادمة لبلنتخابات
 الحرية مرشح مرسي محمدك  ؾمبار  الرئيس عيد في راءكز  رئيس آخر شفيؽ" "احمد الفريؽ
  (ُ :َُِِ ،السياسات كدراسة لؤلبحاث العربي المركز )اإلعادة. جكلة إلى كالعدالة

 مف  % ّٕكُٓ نسبة عمى كحصؿ بسيط بفارؽ مرسي محمد فكز الى االعادة جكلة فضتكأ 
 عمى يدلؿ كىذا .%ِٕكْٖ نسبة عمى حصؿ كالذم شفيؽ أحمد الفريؽ منافسو عف األصكات

 فيما كيمكف ، (ُّٗ :َُِّ ،لكز ) قسميف. الى انقسـ الشعب فكا قكية ستككف المعارضة اف
 حزب بمرشح ثقتيا تض  أف َُِِ انتخابات خبلؿ الجماىير جعمت التي سباباأل بياف يمي

 (:َُٕ: َُِِ ،)جبركف كاخركف كالعدالة الحرية
 التنظيـ ىك فييا ييـ ما بؿ ،شعبية األكثر عمى منافسة ليست االنتخابات التنظيمي: الييكؿ .ُ

 الميبرالية كاألحزاب ،جانب مف االخكاف بيف البعديف ىذيف كبمقارنة ،المتبعة كاالستراتيجية
 ميزة لديو كالعدالة الحرية حزب أف نجد ،آخر جانب مف األخرل الثكرية كالقكل كاليسارية

  الجميكرية. أنحاء في منتشركف أنيـ حيث االثنيف في نسبية
 بالحياة نشأتيا منذ االخكاف رسالة ارتبطت اَّلنتخابية: الحمالت في المستخدمة األطر .ِ

 كحاكلت التقميدية. المصرية المعتقدات مف كثير م  محتكاىا كتشابو لممصرييف اليكمية
 الجكانب مست أنيا أم ،اليكمية لمحياة اسبلمية بكصفة تشبييو يمكف ما تقديـ الجماعة
 األيديكلكجي المحتكل قكة ىي ىذه كانت  ،كالمعنكية الركحية الناحية مف الفرد لحياة المختمفة
  االنتخابية. حمبلتيـ في استمراره عمى اإلخكاف حرص الذم النيج كىك ،لرسالتيا

 يفالمصري مبلييف كالعدالة الحرية حزب مارسو الذم االجتماعي العمؿ جذب اَّلنشطة: .ّ
 نشأتيـ. مف األكلى المراحؿ في أيديكلكجيتيـ إلى كالتعرؼ معيـ لمتكاصؿ

 فريؽ يرل حيف في ،لمجماىير كتعبئة حشدان  كثراأل ىـ يفاالسبلمي فأ خركفآ يرل حيف في
 بعد عنيـ الشعبي المزاج يتحكؿ ما كسرعاف ،ليـ السابقة النظـ لظمـ مؤقتة فعؿ ردة أنيا ،ثالث

 صعكد في السبب كانت قد نفان آ ذكر ما كؿ فأ القكؿ كيمكف . كاحدة برلمانية دكرة في اختيارىـ
 (.ُِ :َُِّ ،المطيؼ )عبد .السمطة لىإ سبلمييفاإل
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 والعدالة الحرية حزب حكـ فترة إباف السياسية تجربةال تقييـ :الثاني المبحث
 المصري.

 المصري: والعدالة الحرية لحزب الحكـ ممارسة في المؤثرة الداخمية المتغيرات .ٔ
كمنذ ، بخصوص تمسؾ كبار الموظفيف في السمطة التنفيذية بما يسمى بالدولة العميقة

تكلي حزب الحرية كالعدالة المصرم زماـ الحكـ أصبحت السياسة المصرية أماـ مصطمح جديد 
المؤسسات العسكرية كاألمنية كالقضائية  مثمت فيميقة"، كالتي تأطمؽ عميو مصطمح "الدكلة الع

كاإلعبلمية التي تجتم  عمى ىدؼ الحفاظ عمى مصالحيا ضد أم تيديد كالعمؿ عمى إبقاء 
األدكات التي يستخدميا  كلعؿ  أحدالكض  عمى ما ىك عميو بما يحفظ تمؾ المصالح المتشابكة، 

إعبلف ىك استخداـ  عمى مصالحيـ الشخصية حفاظان الدكلة العميقة  فكرة القائميف عمى تركيج
كيعني  (.ٗ: َُِّ. )العناني،ستثنائية خارج إطار القانكفاالحاالت الفي إطار  "حالة الطكارئ"

 إعبلف حالة الطكارئ حسب القانكف الدستكرم المصرم ىك كض  القيكد عمى الكثير مف حريات 
عطاء السمطة ال تنفيذية سمطات أكس  مف سمطاتيا المقررة ليا في الظركؼ العادية المكاطنيف، كا 

مف اختصاصات رئيس  العمـ بأف إعبلف حالة الطكارئ ىك م ما يعرؼ بحالة االستثناء، كىك 
: ََُِالجميكرية بالمشاركة م  الكزراء باعتباره الرئيس األعمى لمسمطة التنفيذية، )أبك راس،

مناصب العميا في الجيش قد  لجأ إلى التيديد ب تخاذ (، إال أف بعض أصحاب الَُٕ-ََُ
، كفي إطار ى األمف القكمي مف الخطر الخارجيالعديد مف االجراءات األمنية بدعكل الحفاظ عم

يدؼ إضفاء طاب  قانكني عمى حالة ب لتمؾ اإلجراءات  ذلؾ تقكـ الدكلة بقم  المعارضيف
 :نت(.َُِٓ/َٖ/َِ)السيد،  ))الطكارئ االستثناء

كبناءن عمى ما تقدـ ف نو يمكف القكؿ بأف تمسؾ كبار المكظفيف في مؤسسات الدكلة 
المصرية بصبلحياتيـ الممنكحة ليـ حسب الدستكر المصرم كالقكانيف اإلدارية األخرل قد كاف 
بمثابة تحدم كاضح لمرئيس المنتخب عف حزب الحرية كالعدالة )محمد مرسي(، في إنفاذ 

و كفؽ ذات القكانيف، ككف كبار المكظفيف ىـ األداة التنفيذية لتعميمات صبلحياتو الممنكحة ل
 كسياسات رئيس الدكلة.

أخذت مصر بسياسة االنفتاح حيث  بخصوص تحديات سياسة اَّلنفتاح اَّلقتصادي
، كجاء ذلؾ في إطار سعي الرئيس السادات الماضياالقتصادم منذ منتصؼ سبعينيات القرف 

 كاقتصاديان  الرئيسية لعيد عبد الناصر، سكاء عمى الصعيد الداخمي، سياسيان لتغيير التكجيات 
كلقد انعكست سياسة االنفتاح االقتصادم عمى  ،أك عمى صعيد السياسة الخارجية كاجتماعيان 
الديمقراطي في مصر، كتتمثؿ أبرز االنعكاسات المباشرة كغير التطكُّر السياسي ك  اإلصبلح

 :(ّٖ :َُِِدلكؿ، ) سياسية فيما يميرة عمى الحياة الالمباش
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 تدىكر أكضاع شرائح كاسعة مف الطبقة الكسطى المصرية. ىأدَّت تمؾ السياسة إل -
 .ليذه السياسة مت قاعدةن لبركز دكر ًلقيكل اقتصادية جديدة، شكَّ  أفسحت تمؾ السياسة مجاالن  -
دة مف العبلقات كالمصالح المشبكىة بيف شكَّمت تمؾ السياسة بيئةن مبلئمةن لبركز شبكة معقَّ  -

 الماؿ كالسمطة، مما أسيـ في تنامي مظاىر الفساد اإلدارم كالسياسي في المجتم . 
عمى  السمبيثر األأسيمت تمؾ السياسة في تكريس منظكمة مف القيـ السمبية التي كاف ليا  -

 .المجتم  المصرم
، اتجو النظاـ المصرم منذ مطم  م  استمرار تفاقـ حدة األزمة االقتصادية في مصرك 

تسعينيات القرف الماضي إلى تطبيؽ سياسة اإلصبلح االقتصادم المعركفة بػ"التثبيت 
، كذلؾ باالتفاؽ م  صندكؽ النقد كالبنؾ الدكلييف. كلقد كاف ليذه السياسة تأثيراتيا "االقتصادم

برز االنعكاسات السمبية فيما أالسمبية عمى  التطكُّر االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي. كتتمثؿ 
 :(ٔٔ: ُٗٗٗ)ابراىيـ،  يمي
 .لـ يترتب عمى تمؾ السياسات إنجاز تنمية اقتصادية حقيقية، في ضكء تكاض  معدالت النمك -
لقد أفسحت تمؾ السياسات المجاؿ لبعض الفئات لتحقيؽ مكاسب كدخكؿ كبيرة جرَّاء  -

 ممارسات كأنشطة مشركعة كغير مشركعة. 
السياسات االقتصادية كاالجتماعية التي انتيجتيا الدكلة  يمكف القكؿ: إفَّ كمما سبؽ  

المصرية في عيدىم السادات كمبارؾ لـ تؤدِّ إلى إنجاز تنمية حقيقية، تشكؿ أرضية مبلئمة 
، كترس  المؤسسات الديمقراطية، بؿ أفرزت اإلصبلح السياسي كالتحكؿ الديمكقراطيلتعزيز 

كأثرت سمبان عمى تجربة  التي أثَّرت سمبان عمى اإلصبلح السياسيمجمكعة مف التداعيات 
االسبلمييف في الحكـ كلـ تتماشى م  أىداؼ البرنامج االنتخابي لحزب الحرية كالعدالة كالذم 

نياء الطبقية.كاف يسعى لمنيكض   باالقتصاد المصرم كا 
في الحياة السياسية  كبيران  تمعب دكران  (كال زالت) تكان بخصوص المؤسسة العسكرية

، ككاف ليا ُِٓٗيكليك  ِّثكرة  عمى الحكـ في الببلد عف طريؽ ، حيث سيطر العسكر مصرل
النفكذ الكاضح خبلؿ عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر، فقامت المؤسسة العسكرية بالييمنة عمى 

أ الجيش كفي عيد الرئيس محمد السادات، أنش (ِٓ: َُِْالجبكر، االقتصاد كقكل االنتاج.)
كيعمؿ بيا ، جياز مشركعات الخدمة الكطنية لتنفيذ المشركعات في قطاعات مدنية ُٖٕٗعاـ 

دارة األمف الغذائي، كضماف االكتفاء الذاتي لمجيش مف المكاد عسكريكف ككانت ميمتيا إ
 ( ِٖ: َُٗٗالغذائية. )عبد ا، 

لى العديد و إال أنو أدت إاعدت في تغطية العديد مف نفقاتكىذه السيطرة طكرت الجيش كس
كأف  ى الدكلة، كعمى المؤسسة السياسية،مف السمبيات، منيا: زيادة ىيمنة المؤسسة العسكرية عم

السبب كراء منحيـ الرئيس مبارؾ ىذه االمتيازات ليضمف كالء الجيش لو كلسياساتو الداخمية 
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ـ لمساندة الشعب، َُُِرة كالخارجية، كأف ىذه الييمنة كالقكة ىي التي جعمتيا تتدخؿ في ثك 
: َُِّكتفتح ليا المجاؿ لمتدخؿ في أم صراع سياسي قادـ كتككف صاحبة الدكر الفعاؿ.)لكز،

ال يخض  الجيش ألم جية رقابية كال تتـ مناقشة المكازنة العسكرية مف جانب  ( كعادةن َُِ
كسائؿ االعبلـ. المؤسسة التشريعية كال تقـك المؤسسات الرقابية بمراجعتيا كال تتناكليا 

 (.ْٕ-ّٕ: ََِٕ)ستيفف،
كفي ىذا االطار تتمخص التداعيات السياسية لمدكر االقتصادم لممؤسسة العسكرية في  

ادية كريما يمتد أثره اضعاؼ االقتصاد المدني كتقكيض دكر القطاع الخاص كالتنافسية االقتص
 ( ِٖ-ِّ: َُِّة الدكلية،لى تقميص فرص العمالة المدنية العتماده عمى المجنديف.)السياسإ

لى الحكـ المدني بعد فكز الرئيس محمد بأنو لـ تمن  عكدة مصر إكمما سبؽ يمكف القكؿ  
مرسي المؤسسة العسكرية مف االستمرار في لعب دكر مؤثر في الساحة المصرية حيث ما زالت 

ات م  تؤثر عمى ممارسة الحكـ حيث بعد كصكؿ الرئيس محمد مرسي لمحكـ كاجو عدة تحدي
 المؤسسة العسكرية كالييمنة االقتصادية، كاصدار تعديبلت دستكرية كحؿ مجمس الشعب.

المصرية في إسقاط  َُُِيناير عاـ  ِٓكبعد نجاح ثكرة  بخصوص اَّلحزاب السياسية
تغيرت مبلمح  ،الدكلة المصرية ؿ الحزب الكطني الذم كاف يحكػـحسني مبارؾ كحه  الرئيس نظاـ

الصراعات الحزبية تدكر رحاىا  حيث أصػبحت كاضحان  الحياة السياسية الحزبية المصرية تغييران 
حيث  ،لمعمؿ في الحياة السياسية بيف مختمؼ األحزاب التي أتيح ليا المشاركة أك المنافسة الحرة

تشكيؿ األحزاب تتحكـ بحرية  تـ إزالة الكثير مف الضكابط كالشركط التي كانػت تسػيطر أك
ي الحياة دكرىا الطبيعي ف السياسية، كما أصبحت األحزاب المصرية تشارؾ بفاعمية كتؤدم

عمى الحياة السياسية  نتيى عصر الحزب الكاحد الذم كاف يسػيطرإالسياسية العامة كبيذا 
: َُِِحزبان. ) طو،  َٔالتي كصؿ عددىا الى يدة نتيى معو عصر األحزاب المقٌ إكما  ،العامة

 نت(. كمف باب المنافسة قامت بعض االحزاب ب قامة تحالفات تعاكف م  بعضيا، كخصكصان 
  .(ُٔ: َُُِخبلؿ فترة االنتخابات. ) تيتي، 

لى كاق  المشيد السياسي في مصر بعد الثكرة نبلحظ، أف الحياة السياسية العامة كبالنظر إ
تعرضت )كال زالت( لمعديد مف االشكاليات السياسية التي تتجاذبيا القكل السياسية المختمفة حيث 

اؿ عنيا الدكتكر طارؽ تمحكرت تمؾ االشكاليات حكؿ عبلقات الحكـ تمؾ العبلقات التي ق
سياسية مختمفة في  لتككيف كالتنشئة حيث تكجد عدة قكلال زالت في مجاؿ ا نياالبشرم: "بأ

المجتم  المصرم تحاكؿ كؿ قكة منيا إعادة بناء شبكة عبلقات مستقرة تتبلءـ م  حجميا كدكرىا 
 :مقابة( َُِِالسياسي كاالجتماعي في المجتم  المصرم". ) البشرم، 

المجتم  المصرم يمثؿ التحدم األكبر لتطكر كىكذا يمكف القكؿ، بأف ميراث السمطكية في 
تجربة الحكـ لحزب الحرية كالعدالة، خاصة كأف السمطكية تقكـ عمى كجكد حزب مييمف عمى 
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السمطة يحتكر الحكـ باستمرار، كما تقكـ عمى احتكار الدكلة لكسائؿ اإلعبلـ، ككصايتيا عمى 
بلؿ قائمة مف القكانيف التي تكفؿ منظمات المجتم  المدني، كحرصيا عمى تأميف سطكتيا مف خ

كبدكف تصفية ميراث السمطكية في  مجتم ،ليا إحكاـ قبضتيا عمى كؿ مناحي الحياة في ال
 المجتم  ال يمكف تصكر إمكانية قياـ نظاـ تعددم حزبي ديمقراطي.

في تغطية أحداث  ان ميم لعبت كسائؿ االعبلـ المصرية دكران  بخصوص وسائؿ اَّلعالـ
فترة مف الفترات  فيتحكلت كسائؿ اإلعبلـ المصرية الحككمية  ي  العربي" كتبعاتو ، ك "ثكرات الرب
اختصرت  األياـ الثبلثة األكلى مف الثكرة فيدعاية مباشرة لمحككمة المصرية، بؿ إنيا  إلى قنكات

بالفكضى"، مما أتى  مجرد "مرفؽ" لتمقى نداءات استغاثة مف المشاىديف "المركعيف فينفسيا 
أتب  ثبلثة  اإلعبلـ الحككمي الرسمي قدك  .بينيـ بنتائج عكسية كساىـ في إشاعة المزيد مف الذعر

فالحككمة  (ُْ: َُِْ)بيير،  تعاممو م  الثكرة، كىى التعتيـ كالتركي  كالترقي . فيمعادالت 
المصرية تحافظ عمى تأثيرىا عمى الصحؼ مف خبلؿ الضغكط االقتصادية أيضان، إذ تممؾ 

كما  ،ؼ التي تديرىا الحككمة المطاب  الكبيرة التي تعتمد عمييا صحؼ المعارضة لمصدكرالصح
تسيطر الحككمة عمى تكافر الكرؽ كتدعـ الصحؼ المعارضة ماديان ما يؤٌثر عمى 

 (ِْ: َُِِاميف،استقبلليتيا)

كاعتاد االعبلـ المصرم لفترة طكيمة عمى مدح النظاـ السابؽ، بؿ أصبح أداة في يد 
معارضة، كاستخدـ ضد الرئيس محمد مرسي إلفشاؿ حكمو، كتقميؿ شعبيتو، كىذه العقبة ال

ف يتغمب عمييا في اطار القانكف، فبل يجكز قم  ة ستكاجو الرئيس المنتخب، كعميو أالجديد
مف  الحريات في نظاـ جاء ليطبؽ الديمقراطية، كحاكلت مؤسسة الرئاسة تركيض االعبلـ بدالن 

، فقاـ بحممة مف أجؿ فحص التصاريح كزير االعبلـ عممو بطريقة أمنية تمامان  تحريره، كقد بدأ
دارم مف لقنكات الخاصة ثـ أعقب ذلؾ قرار إالخاصة ببعض المذيعيف، الذيف يعممكف في ا

  .: نت(َُِِ/َٖ/ُّسكاني، الحككمة ب غبلؽ بعض القنكات.) األ
ممارسة حزب الحرية مف غياب لمحيادية كالمكضكعية في تغطية ف ما حدث إ، عمكمان 

مصرم لمخركج بمظاىرات أدخؿ المشاىد الكالعدالة لمحكـ كالتحريض ضد الرئيس محمد مرسي، 
لممشاىديف بتنقؿ تأييد االعبلمييف المصرييف م  الجية  ضد الرئيس مرسي، كظير كاضحان 

ال ك  ، مما أفقد الثقة في ىذا االعبلـ،خرل يشتمكنياالداعمة فتارة يقفكف م  دكؿ الخميج كتارة أ
يستطي  كثير مف المشاىديف كالقراء في مصر كخارجيا أف يصدقكا أنفسيـ كىـ يستمعكف أك 
يقرؤكف إلعبلمييف مصرييف يشيدكف بالعدكاف )اإلسرائيمي( عمى غزة كيعتبركف غارات الطائرات 

ممؾ سكل تذكير ىؤالء اإلعبلمييف أال ك  لئلرىاب، الحربية )اإلسرائيمية( عمى أشقائيـ استيدافا
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تضميؿ المكاطنيف كالتبلعب بعقكليـ مف أجؿ مصمحة  كعدـبالمينية كميثاؽ الشرؼ الصحفي، 
 .الممكؿ
 

 ممارسة الحكـ لحزب الحرية والعدالة المصري: الخارجية المؤثرة فيالمتغيرات  .ٕ
 عمى كعمؿ السادات الرئيس نظاـ أكجدىا التي لمخارج التبعية بإشكالية يتعمؽ فيما 
 السبلـ بعممية بدأت لتيا التبعية الماضية، تمؾ الثبلثة العقكد طيمة نظاـ الرئيس مبارؾ تكريسيا

 بتمؾ مقيدة دكلة إلى تحكليا ثـ كمف العربي الصؼ مف مصر كالتي أخرجت إسرائيؿ م 
ذاتيا  المصرية القكمية المصالح حساب عمى- مصالحو عمى لمغرب كحارسو تابعة االتفاقيات

 الكاليات ليا تقدمو ما مقابؿ في إسرائيؿ م  السبلـ لعممية مصر قبكؿ أف البعض يرل ، حيث-
 ذلؾ بيا أدل مبارؾ نظاـ فساد إلى باإلضافة، كاقتصادم عسكرم دعـ مف األمريكية المتحدة

  (ٗ: َُِٓزيادة، ) كالخارجية. الداخمية بالديكف مصر ككذلؾ إغراؽ العمياء التبعية إلى
 التخمص في سبيؿ ممكف جيد أم بذؿ عميو بات لمسمطة مرسي تكلي الرئيس كبعد كلكف   
 حقيقيان  تحديان  اليكـ تكاجو مصر "أف شكر: الغفار عبد الصدد يقكؿ ىذا كفي، األعباء ىذه مف

 عمى تعمؿ أف الحككمة الحالية عمى بأنو يرل حيث الدكلية عبلقاتيا صياغة إعادة في أماميا
 الكاليات يد في بكؿ أكراقيا ترمي أف بدؿ كفرنسا كالصيف ركسيا لتشمؿ الخارجية عبلقاتيا تنكي 

 مف ثكرةال بعد مف مصر مكقفيا غٌيرت قد المتحدة الكاليات أف "كيضيؼ، ، األمريكية" المتحدة
 يشكبو كاضحا اليـك مكقؼ إسرائيؿ أصبح بينما بالعدكة كليست بحميفة ليست دكلة إلى حميفة دكلة
 المصرية لمثكرة مرتاحة فيي غير الخميج لدكؿ بالنسبة أما مصر في الحكـ تكجيات مف القمؽ
 (.نت، َُِِ/َُ/َِ) شكر،المنطقة".  مستكل عمى تحدثو أف يمكف كما

 ليذه رؤيتو أصبحت االتجاه، حيث بيذا مرسي يتجو استنادان عمى ذلؾ اخذ الرئيس 
 عمى الدؤكب كالعمؿ العبلقات تمؾ النظر إلى ب عادة رغبتو عف عبر حيث كاضحة األزمة
 عالمية اقتصادية قكل إلى االلتفات كذلؾ بضركرة تدريجيا األزمة ىذه مف مصر إخراج محاكلة
 اقتصاديان  معيا كالتعاكف الجنكبية كدكؿ أمريكيا آسيا شرؽ كدكؿ كركسيا كالصيف، جديدة

 كلعؿ كاالقتصادية، السياسية مف تبعيتيا لمخركج مصر أماـ الكحيد السبيؿ ىك ىذا كعسكريان،
: َُُِ)أبك زيد، االتجاه.  بيذا المضي عمى عزمو تؤكد آسيا دكؿ إلى مرسي كجكالت زيارات
ُِٗ.)  
 أنيا شؾ ال بمصر األماف بر إلى كفقيا السير مرسي نظاـ يسعى التي الجديدة الرؤية كىذه
 مصر تجاكز عمى السيؿ مف فميس، كالدكلية اإلقميمية كالصعكبات التحديات مف الكثير كاجيت
 (. نت: َُِِ/َُ/ُْتقييد. )البنياكم، أشد قيدتيا التي كالدكلية اإلقميمية كاتفاقياتيا عبلقاتيا



 

 

62 

 

نظاـ الرئيس  أف شؾ فبل النيؿ حكض دكؿ كخاصة اإلفريقي الممؼ يخص فيما أما 
 اإلقميمي مصر نفكذ ضمف إال تتحقؽ ال المصرية المصالحأف،  لحقيقة كاف غير مكترثو  مبارؾ
 مبارؾ عيد في لمصر الدكلي الحضكر تراج  فقد نفسيا، كعميو عمى كليس بانطكائيا كالدكلي
 كامتيازات بفكائد منيا يعكد أف يمكف دكؿ عمى الخارجية عبلقاتو بناء في بسبب اقتصاره كثيرا
 في المصرم الحضكر تراج  أدل النيؿ، كعميو، فقد حكض دكؿ م  عبلقاتو عمى حساب كذلؾ
 خمؽ إلى أبابا أديس ( فيُٓٗٗ) عاـ مبارؾ الرئيس اغتياؿ محاكلة منذ بدأ الدكؿ كالذم تمؾ
 في المصرم المائي األمف جعؿ فاعمية، مما أكثر دكرو  لعب إسرائيؿ عمى سياسي، ٌسيؿ فراغ
  (ِِ: َُِِ) حجازم، حقيقي.  خطر

نير النيؿ مف الممفات الشائكة كاليامة في مصر منذ عقكد؛ حيث تكترت يعتبر ممؼ ك  
العبلقات المصرية بدكؿ حكض النيؿ، خاصة في تسعينيات القرف الماضي، كالتي كانت تتأرجح 
بيف التحسف كالتكتر مف فترة ألخرل؛ نتيجة سكء اإلدارة المصرية ليذا الممؼ الذم يمثؿ أمننا 

يعتبر مف أىـ الممفات التي يجب االىتماـ  الحدكد الشرقية لمصر، بؿقكميِّا لمصر، مثمو مثؿ 
بيا، ككاف يجب االىتماـ بيا منذ كقت مبكر، في ظؿ إىماؿ الدبمكماسية المصرية كالخارجية 

  (.ِ: َُِٓعطا ا، . ) المصرية لمدائرة اإلفريقية عمى جمي  المستكيات
ية غنالأثيكبيا لذلؾ نشطت اسرائيؿ مائيا في أفريقيا حيث عممت عمى اقامة عبلقات م   

ينب   "تانا"أراضييا العديد مف األنيار كمف بحيرة  فيالمكارد الطبيعية خاصة المياه حيث تجرل ب
سرائيؿ تدرؾ تماالنيؿ األزرؽ الرافد األساسي لنير  مان النيؿ، الذم يعتبر شرياف الحياة لمصر، كا 

اىمية المياه، كبالتالي كاف مف الطبيعي االتجاه إلى أثيكبيا لبلستفادة منيا في حصار النفكذ 
 (.ُٖٔ: ََُِالعربي كاالسبلمي.)سركر، 

 اإلفريقية الحاضنة إلى مصر عكدة أىمية مدل جيدا يدرؾ مرسي الرئيس أف كيبدك
عادة  زيارتو المائي، كلعؿ األمف لممؼ المستقبمية رؤيتو ضمف يق  فعاؿ سياسي لعبيا لدكر كا 
عاـ  ُٕمنذ  مصرم لرئيس األكلى كىي اإلفريقية القمة أعماؿ في لممشاركة إلى إثيكبيا األخيرة

. ) آفاؽ افريقية، المصرم المائي األمف عمى لمحفاظ الجديدة استراتيجيتو تأتي ضمف
َُِّ:ُْٓ).  

 مف إال يتحقؽ ال المائي مصر أمف أف، تمامان  تدرؾ مصر باتت في الجديدة إذف، القيادة
 ىذا إعادة عمى لمعمؿ تسعى النيؿ، كبالتالي حكض في منطقة كالفعاؿ الريادم دكرىا إعادة خبلؿ
 كقكل إسرائيؿ محاكالت أىميا كالتي ستكاجييا التي بعض الصعكبات ىناؾ أف مف بالرغـ الدكر

 الطريؽ عمييا. قط  أخرل خارجية
 مساعي "العربي لمربي  المعارضة " الخميج دكؿ دعمتف بخصوص تدخالت دوؿ الخمي 

 اليمف في الشعبي الحراؾ احتكاء مف حاكلت حيث التحركات الشعبية، الحتكاء الحاكمة األنظمة
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 تنجح لـ محاكالتيا لكف تكافقية، انتقالية سياسية لصيغة كالتكصؿ (الخميجية المبادرة (طرح عبر
 ىذه اتخذت المصرم، النظاـ حكـ ثـ كمف التكنسي النظاـحكـ   كحيف سقطأخرل،  مكاق  في

 رمكز أنقاض عمى االنتقالية المرحمة إدارة تٌكلت التي المنتخبة تجاه الحككمات سمبينا مكقفنا الدكؿ
 .القديـ النظاـ

عكدة  أجؿ مف كاقتصادينا سياسينا قكية بصكرة الخميج دكؿ بعض تدخمت الحؽ كقت كفي 
كدعمت  كاليمف، كتكنس مصر مف كؿ في العربي الربي  مرحمة  قبؿ سائدة كانت التي األكضاع
 في جيكدىا بالفعؿ نجحت كقد اإلسبلمييف، كلحكـ الشعبية لمثكرات المعارضة السياسية األطراؼ

ا كحققت مصر، في األكضاع تغيير  دكؿ معظـ بظيكر ذلؾ تسبب كقد .تكف، في أقؿ نجاحن
 يحدث ما كبأف العربي، لمربي  بأنيا معارضة العربي، العاـ الرأم أماـ الخميجي التعاكف مجمس
 المكقؼ ىذا إلى منو جزء في كعدـ استقرار،  يعزل فكضى مف العربي الربي  دكؿ في اآلف

 المكضكعية االستراتيجية كالتقديرات الدراسات كليس عمى كالتخكفات اليكاجس عمى المبني
 .الشعكب لصالح دعميا أك الجديدة التغيرات مف االستفادة الدكؿ عف ىذه حجبت كالتي كالكاقعية،
 (َُ: َُِٓ)نكفؿ، 

الكثائؽ التي تـ تسريبيا مف كزارة الخارجية السعكدية  كشفتكبخصكص المكقؼ السعكدم 
 كخاصة المصرم بالشأف كالخميجي السعكدم اإلىتماـ حجـ كتـ نشرىا عمى مكق  كيكميكس

 الثكرة مسار تعطيؿ في عميؽال تدخؿال عفك   ، َُُِ يناير ِٓ ثكرة عقب السياسي حراؾال
 بالدكر الكثائؽ حسب يضر بما المصرم الدكر يتعاظـ أف خشية ميدىا في ككأدىا الشعبية

 أثناء مبارؾ الرئيس ساندت المممكة أف الكثائؽ أثبتت فقد الخميج؛ منطقة قراراست كييدد السعكدم
 مرسي محمد الرئيس حكـ إسقاط في كساىمت العسكرم، المجمس مراراست كفضمت الثكرة

 فالدكر خافيان  كاف ما الكثائؽ تمؾ تكشؼ كلـ .أحد عمى يخفى ال بشكؿ االنقبلب كدعمت
 المصرم الشأف يف الخميجي التدخؿ حجـ أبرزت كلكنيا معركفان، بات يناير ثكرة مف يالخميج

 تمؾ مف كافر نصيب ليا كاف كالتي اإلخكاف جماعة منيا القمب كفى المصرية لمثكرة كمحاربتيا
 ( ُ) .الكثائؽ

 بيـك مبارؾ تنحى كقبؿ - َُُِبرايرف َُ بتاري  البريطانية التايمز جريدة نشرت فقد
 ما إذا قكة بكؿ مبارؾ يدعـ سكؼ بأنو أمريكا ىدد قد السعكدم العاىؿ أف ،مفاده برخ - كاحد

 مبارؾ ب ذالؿ يسمح لف ا عبد الممؾ أفك  نظامو، ب سقاط الشعبية لممطالب أمريكا رضخت
 كعدـ الحكـ في بالبقاء لمبارؾ السماح مف كالبد أصدقاء، إنيـ بؿ حمفاء مجرد ليسكا ألنيـ

 مكقؼ أيضا خافيان  يكف لـك : صحيفة(َُُِ/َِ/َُ. )التايمز، المييف الشكؿ بيذا خركجو

                                                 
1-  https://wikileaks.org/saudi-cables/doc121228.html ٌلثَقةلٍكهَكسعهيانسابطانتان 

https://wikileaks.org/saudi-cables/doc121228.html
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 "تمرد"حركة   دعـ خبلؿ مف مصر يف المسمميف اإلخكاف مكاجية عاتقيا عمى فأخذت ،اراتاإلم
 مرسى محمد بالرئيس اإلطاحة تمت حتى لئلخكاف، المعارضة القكل مف كغيرىا "اإلنقاذ جبيةك "

.: نت(َُِٓ. )مفكرة االسبلـ،َُِّ يكليكي ف العسكرم االنقبلب عقب
 نعـك األمريكي لممفكر في الصحؼ المصرية محاضرة تنشر  ،َُِْ يناير ٔ فيك 

 كراء الحقيقي السبب فأ " :فييا جاء المصرية، الثكرة عف األمريكية ككلكمبيا" بجامعة تشكمسكي
 سيصبح المشركع ىذا ألف السكيس؛ قناة تطكير مشركع ىك الجديد المصرم لمنظاـ دبي عداء
 قناة مكق  بحكـ البحرية المكانئ لكجستيات عمى يقـك الذم الخدمي دبي القتصاد كارثة أكبر

 الرئيس كجو المقابؿ، فيك : نت (َُِْ/َُ/َٔ)تشكمسكي، "الدكلي االستراتيجي السكيس
 في صرح فقد الخصكص، كجو عمى الخميج دكؿ الى طمأنة رسائؿ مرسي محمد المصرم
 في نتدخؿ كال الثكرة نصدر ال نحف"  :َُِِعاـ  مف حزيراف َّ في القاىرة جامعة في خطابو
 فأ ألحد نسمح ال ذلؾكك "  أضاؼ ثـ مرتيف العبارة ىذه المنتخب الرئيس كررك  ،"أحد شؤكف
 .: نت(َُِِ. )مرسي، " شؤكننا في يتدخؿ

كقالت الباحثة االيطالية فاليريا تالبكت " إف االىتماـ الرئيسي لدكؿ الخميج ىك الحفاظ عمى 
يـ، كأف األسرة الحاكمة كخشيتيـ مف أف تصؿ االصبلحات الى ببلدىـ كتيدد استقرار أنظمت

استقرار مصر ميـ لدييـ بسبب مكقعيا االستراتيجي، فضبل عف المصالح المشتركة بيف مصر 
 .(ِ: َُُِ)تالبكت، كدكؿ الخميج" 

 فأ دكف ،الداخمية مصر شؤكف في بالتدخؿ حدأل السماح عدـ عمى مرسي الرئيس شددك 
 الذم المصرم الشارع مطالب اىـ أحد كىك بخطابو، المقصكدة كالدكلية االقميمية االطراؼ يحدد
كيبلحظ بأف الدعـ  .مبارؾ رئاسة تحت الخارجي المستكل عمى إحباطات مف ثيراك عانى

ات اباف فترة  عف تقديـ المساعد اكامتنعك  كاف بالمميارات بعد عزؿ الرئيس مرسيالخميجي 
كما محة الشعكب العربية ، ليبدك السؤاؿ كاضحا ىؿ كانت المساعدات مف أجؿ مصرئاستو

  .مف مصمحة االنظمة الديكتاتكرية؟ ـيزعمكف، أ
كليس مبادئ  –المصالح مف لقد جعمت كاشنطف  وبخصوص السياسة اَّلمريكية

نظـ ال تمحكر سياستيا في المنطقة العربية؛ كلذلؾ دعم -نسافالديمقراطية أك حقكؽ اإل
يا ترتبط بسياسة الطرؼ عف انتياكات حقكؽ االنساف، طالما أنَّ  تستبدادية، كغضٌ االتسمطية ك ال

 األمريكي االىتماـ كيعكد : صحيفة(ََُِ/َْ. )المجمة العربية،الكاليات المتحدة كمصالحيا
 الثانية، العالمية الحرب انتياء التي أعقبت الفترة إلى األكسط الشرؽ منطقة في المصرم بالدكر
 الحيكية المناطؽ أكثر مف كأصبحت األكسط بشكؿ كبير، الشرؽ منطقة أىمية ازدادت  حيث
 كمكق  ىائمة، نفطية ثركة مف بو تتمت  .لما نظرا عمييا، لمسيطرة العالمية القكل تسعى التي

  .(ّ: ََِٖجغرافي متميز.)محمكد، 
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مف االرتباؾ،  عالية بدرجة يناير، ِٓ المصرية ثكرة الثكرة مف األمريكي المكقؼ اتسـك 
ئية الثكرة المصرية، كباما، كالناجمة عف فجاالضغكط الشديدة التي تعرضت ليا إدارة أ بفعؿ

 األمريكية اإلدارة حداثيا، كالحرج الناشئ عف التناقض الكاضح بيف ما تدعك إليوكسرعة تطكر أ
 خبلؿ مف تنفذه كاقعيا ما كبيف العامة، كالحريات الديمقراطية، مف تعمي سياسية قيـ مف
 المنطقة في المعادلة السياسية سيصيب الذم اإلختبلؿ حجـ إلى إضافة كسمككيا، ساتياممار 

 بما رسميا سبيؿ في كأمكاال طائمة، كبيرة، جيكدا األمريكية، المتحدة الكاليات بذلت التي العربية،
 .: صحيفة(َُُِ)االىراـ،  .إلسرائيؿ األمف كيحقؽ مصالحيا، يخدـ

 إسقاط إلى تسعى تكف لـ المتحدة الكاليات أف ،تشكمسكي نعـك يؤكد المفكر االمريكيك 
نما تغييره، في ترغب بؿ ال المصرم، النظاـ  تطيؿ ب صبلحات لمقياـ عميو كالضغط دعمو كا 
 الشعبية المعارضة نسبة إف : "يقكؿ حيث تجاىو، كالغضب حجـ اإلحتقاف كتقمؿ النظاـ، عمر

 عف تعبر حككمات يريدكف ال كحمفاءىا أمريكا ف ف كلذلؾ ،%َٖ تبمغ مصر في المتحدة لمكاليات
 منيا ستطرد كلكنيا المنطقة، عمى سيطرتيا فقط أمريكا تخسر فمف حدث ىذا فمك الشعكب؛ إرادة
 .: صحيفة(َُُِ. )البياف،"أيضا

 كبرل، إستراتيجية مصمحة يمثؿ المصرم النظاـ بقاء أف ،تشكمسكي كفؽ رأم يعني بما
 لمنظاـ السخي اإلقتصادم دعميا خبلؿ مف عمييا، المحافظة المتحدة إلى الكاليات سعت

 في األمريكية السياسة لمصمحة المصرم النظاـ قدمو سياسي كعسكرم دعـ مقابؿ المصرم،
 .المنطقة
تػػرل قة كالتي حالة الفكضى تأتي بناء عمى نظرية الفكضى الخبلٌ مف ناحية أخرل تعتبر ك 

خمػػؽ ىػػذه الفكضػػى كعػػدـ االسػػتقرار مػػف شػػأنو اف يكلػػد نظػػاـ سياسػي ف أة االمريكيػػة دار اإل
بقػى اىػـ اىػداؼ الكاليػات المتحػدة االمريكيػة فػي المنطقػة العربية ديمقراطػي )العػبلج بالصػدمة(. تي 

لمتحػدة حتى ىي االنفراد بالتفكؽ االمريكي في المنطقة لتكفير كؿ ما يمكف اف تتقدـ بو الكاليات ا
) عبد ا،  .لك كاف عمى حساب عدـ استقرار المنطقة اك انتشار الفكضى اك تشظية خريطتو

فيشير إلى أف   نظرية الفكضى الخبٌلقة في شرح مفيكـبكرم مصطفى يفصؿ ( ك  ِّ: َُِْ
لك  المقصكد بػو ىػك تفعيػؿ التناقضات الراىنة في البمداف العربية كالدف  بيذه التناقضات حتى

 : (ََِٓ)بكرم،  .أدت ىذه الرؤية إلػى إسػقاط الػنظـ الحميفة كالمكالية لمكاليات المتحدة
برزىـ أ كمف الكبار العسكرييف الضباط م  تكاصميا تكثيؼ في المتحدة الكاليات سارعتك 
 المجمس، في الطنطاكم بعد المشير الثاني الرجؿ فيك االركاف، قائد عناف حافظ سامي المكاء

  .العسكرم المجمس في رجكعو عمى امريكي بتأكيد الثكرة بعد كعاد، كاشنطف في عناف كافك 
 يدار مصر في الحكـ صبحكأ ، َُِِعاـ  الجميكرية برئاسة مرسي محمدال الدكتكر فكز كبعد
 السمطة انتزاع كمحاكلة االستقرار عدـ مف مرحمة مرت العسكرم، مرسي كالمجمس قبؿ مف



 

 

66 

 

خرل. ) بصبكص، أ جية مف العسكرم كالمجمس جية، مف الجميكرية رئيس قبؿ مف بيا كالتفرد
َُِّ :ُُٔ) 

لنظاـ  تخض  كانت التي البمداف في الديمقراطي، التحكؿ عممية فأ نستنتج ىذا كمف
 ثرت فيأ التي) االمريكية المتحدة الكاليات (خارجية قكة بفعؿ ىي مصر، ضمنيا كمف دكتاتكرم،

تكصؼ  كفترة عسير لمخاض العربي الربي  دكؿ تخض  سكؼ النتيجةك  الكطني، الداخؿ
مستقرة   غير فترة فأنيا جميا،مف أ قامت التي ىداؼاأل تحقؽ فأ الضركرم مف كليس بالفكضكية،

ىذه  لتنفيذ فقط الثكرة قامت تككف فأ ممكف اجندات لتنفيذ الخارجية لمتدخبلت خصبة كأرض
 .الخارجية جنداتاأل

 الدكلتيف بيف السبلـ أف الزمف مركر م  ثبت فقد إسرائيؿ م  بخصوص العالقة أما
 تككف لف إسرائيؿ م  العبلقة فف  كعميو ،الشعب كليس المصرم النظاـ تطبي  عمى اقتصر فقط

 مصر أف إال ،لمطرفيف ممزمة اتفاقيات ىناؾ كانت فكا   ،سابقان  عميو كانت كما عيد مرسي في
 كالقكل األطراؼ مف العديد ىناؾ حيث الشائؾ الممؼ ىذا م  تعامميا في حقيقية ستكاجو مشكمة
 تمؾ تعديؿ إعادة في رغبة تبدم التي فمصر المستقبؿ، في الصراع ىذا اتجاه تحدد الفاعمة التي
النظاـ  يبقى كعميو كبيريف دكلييف كتحدم رفض ستبلقي القكمية مصالحيا م  يتكاءـ االتفاقية بما

مصر  ستكمؼ جيتو مف حقيقية محاكلة أم الف (مر أحبلىا (خيارات أماـ مرسي بقيادة المصرم
 .األمنيةك  كاالقتصادية السياسية األثماف مف الكثير

 إلدراكيا كالتكتر الشديديف، القمؽ مف حالة إسرائيؿ تغشى بدأت ، مبارؾ نظاـ سقكط كبعد
 في السياسي الطرفيف، فاألفؽ بيف السبلـ اتفاقية عمى كانعكاساتو السمبية آثاره األمر ليذا أف

 نحك ماضو  السياسي، كأنو اليـر قمة إلى طريقو شؽ قد السياسي اإلسبلـ أف ينبئ راح مصر،
قامة الحكـ، ليتك   فييا بما السياسة الخارجية ترتيف أف الطبيعي كمف سابقو، عف مختمؼ نظاـ كا 

اإلسبلميكف. )ىياجنة،  يمثميا التي الجديدة، الحاكمة الصفكة ألجندات إسرائيؿ، م  العبلقات
 بحؽ إجحافنا ديفيد كامب اتفاقية في كالعدالة الحرية حزب كفي ىذا السياؽ  رأل ( ّٓ: َُُِ
 فيما كبخاصة العميا، القكمية كالمصمحة يتناسب بما كتغيير نظر،  إلى إعادة تحتاج كأنيا مصر،
عادة إلسرائيؿ، تصدير الغاز بجزئية يتصؿ  باإلضافة سيناء، عمى الكاممة المصرية السيادة كا 
يجاد اإلسرائيمي، العربي الصراع مصر في دكر استرجاع إلى  ىي كما العالقة لمقضايا حمكؿ كا 

الفمسطينية. )سبي ،  لممقاكمة البلـز الدعـ كتقديـ كتحرير فمسطيف، القدس قضايا
 ( نت: َُِِ/َٖ/ِِ

 قناة منطقة في الضخمة، المشاري  إقامة في مصر نجاح ف ف ،آخر صعيد عمىك 
 الكافية القدرة يمنحانيا عالمينا، اقتصادينا كمركزنا ىامة، عربية اقتصادية قكة منيا السكيس، سيجعؿ

منافسة   ميداف كسيضعانيا في العالـ، في األساسي التجارة خط في تحكميا بفضؿ عمى التأثير
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ليككف  أسدكد ميناء إلى بالقطارات ثـ إيبلت، خميج عبر مبلحي خط بناء تحاكؿ التي إسرائيؿ
العربي  الكحدكم عمؿعمى ال مصر تركيز احتماالت إلى اإلشارة كتجدر. السكيس لقناة بديبل

عمى  عالمي، اقتصادم تجم  إنشاء إلى الحقنا يقكد قد بما كالسياسي، كاالجتماعي االقتصادم
 مف كيضاعؼ الدكؿ العربية، بيف العبلقات أكاصر ثؽسيك  ما كىك ، األكركبي االتحاد غرار
 لذلؾ لما حدكثو، في كبخاصة أمريكا الغرب كال إسرائيؿ ترغب ال ما كىك التأثير، عمى قدرتيا
 : صحيفة( َُِّ)عرب تايمز،   .الطرفيف مصالح عمى سمبية تأثيرات مف

 كاف االختبار الحقيقي لسياسة الرئيس مرسي حيث  َُِِعاـ  ثناء الحرب عمى غزةكأ
 إسرائيؿ قادة لـ يعتد عمييا التي كىي الميجة العدكاف، كقؼ ضركرة عف صارمة بميجة تحدث
 رفح، معبر كفتح غزة عف الحصار قرارنا برف  مرسي أصدر ككذلؾ الناصر، عبد حقبة انتياء منذ

 كقؼ أجؿ مف دبمكماسينا مرسي نشط كقد .الجرحىالستقباؿ  العريش مستشفى جاىزية عف كأعمف
 مستكل عمى طارئ الجتماع فدعا كالدكلي؛ العربي كاإلقميمي المستكل المستكييف عمى العدكاف
 عمى بالعمؿ األمريكية المتحدة الكاليات كخاصة األمـ المتحدة كطالب العرب، الخارجية كزراء
 رئيس برئاسة المستكل رفي  مصر كفدنا أرسمت ككذلؾ ، (ت: نَُِِ. )الشركؽ،  العدكاف كقؼ

 السفير طرد في تمثؿ األىـ اإلجراء أف غير  .العدكاف أثناء في غزة إلى قنديؿ ىشاـ الكزراء
 انعطاؼ عف يفصح ىذاك  ،إسرائيؿ لدل السفير المصرم كاستدعاء مصر، مف اإلسرائيمي
 :نت(َُِِكسط،الشرؽ األخطير. ) دبمكماسي
 غزة عمى العدكاف تجاه مصر في اإلخكاف نظاـ اتخذىا التي الخطكات ىذه تككف ال كقد

ا العربية، الدكؿ بكبرل المنكط الدكر إلى ترقى ال كقد كافية، في  تزاؿ ال مصر أف خصكصن
إلى  تشير -خاص بشكؿ اإلسرائيمي المنظكر مف– أنيا غير بعد، تستقر كلـ مخاض مرحمة
لمجانب  المناصر الدكر إلى المحايد الدكر مف كانتقالو المصرم، الدكر في تحكؿ حدكث

ا تشكؿ أف شأنيا مف الخطكات ىذه فاف ككذلؾ .الفمسطيني إذ  إسرائيؿ؛ سياسات أماـ رادعن
 غزة أك عمى جديد إسرائيمي اعتداء أم مف المرتقب مصر لمكقؼ تصكرا أكلينا تقدـ أف استطاعت

 .آخر عربي ىدؼ أم عمى أك لبناف
االسرائيمية الناجمة عف التطكرات السياسية الجديدة في المكقؼ كفي سياؽ التخكفات 

 كىي فالمصرم في ظؿ حكـ مرسي، يمكف رصدىا بناءن عمى رؤية أحد الباحثيف اإلسرائيميي
  ::نت(َُُِ)سما،
 المتطكرة األسمحة تيريب لمن  كغزة، مصر بيف الحدكدم فيبلدلفيا محكر عمى االستيبلء -

 حماس. لحركة
 أعقاب في الحاؿ عميو كاف ما غير عمى جديدة، لفرضية استنادنا اإلسرائيمي الجيش بناء -
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، "عسكريا  عدكا تعد لـ مصر" بأف تقضي التي الفرضية إسقاط أم مصر؛ م  الصمح إبراـ
 .الجديدة  المرحمة تناسب  مختمفة بمقاييس معيا كالتعامؿ
 كقؼ ألف ،"االسرائيمية المياه" مف الغاز آبار في المكجكد الطبيعي الغاز عمى االعتماد -
 .كارد أمر إلسرائيؿ المصرم الغاز تكريد

 كاق  ككجكد عمى سمبيو  إفَّ الصراع العربي االسرائيمي قد انعكس بشكؿو  ،يمكف القكؿ
اإلخكاف المسمميف كرؤاىـ كممارساتيـ داخؿ المجتم  المصرم، ككيًضعت محددات أدَّت إلى 

في مصر بشكؿ  تجربة االسبلمييف في الحكـسمبان عمى  تقميص دكرىـ السياسي، كما انعكست
 عاـ.
 لحزب الحرية والعدالة المصري: تجربة السياسيةلتقييـ امحطات  .ٖ

اإلسبلمييف أف سيطرة حزب الحرية كالعدالة عمى البرلماف اعتبر البعض كالكثير مف 
إلى عيد ، كالتضييؽ كالرئاسة إنما يمثؿ بداية عيد جديد ينتقؿ بو اإلخكاف مف عقكد مف المبلحقة

فترة حكـ  كخبلؿ( ٕ: َُِْ، جديد مف السيطرة عمى الدكلة المركزية في العالـ العربي. ) العزب
 يتعمؽ فيماك ، التي طرحيا في برنامجو االنتخابيالعديد مف القضايا  الحرية كالعدالة تناكؿ

خبلؿ األشير التسعة األكلى مف  ارتف  معدؿ النمك الحقيقي لمناتج المحمي ،االقتصادم بالشأف
ارتف  إجمالي االستثمارات التي تـ تنفيذىا خبلؿ المدة ك  ،.%ْ.ِ% إلى ٖ.ُمف  َُِّعاـ

السائحيف زيادة خبلؿ الفترة نفسيا  شيدت أعدادك  .ميار جنيوم ْ.ُُٖإلى  ْ.َُٕنفسيا مف 
 ٕ.َُّٕإلى  ُ.ُُٕٓكزاد الناتج المحمي بسعر السكؽ مف ، مبلييف سائح ِ.ٗإلى  ِ.ٖمف

كطرح مشركع تنمية ممر قناة السكيس إلقامة  (َُِّ، المركزم المصرمالبنؾ  ) .مميارات جنيو
كالحفاظ ، مميار دكالر ٓ.ُفرصة عمؿ باستثمارات ألؼ  َْمجتمعات صناعية لكجستية تكفر 

عمى األمف الغذائي طكاؿ عاـ تخممو القياـ بأعماؿ عنؼ كحرؽ كقط  طرؽ مف قبؿ مجمكعات 
% َّكذلؾ زيادة انتاج محصكؿ القمح بنسبة  ،(ٕ: َُِّ، الحجازم ) .النظاـ القديـيدعميا 

كبدء تطبيؽ الكركت  غاز الطييشكمة الحصكؿ عمى أنبكبة كنياية مأساة طكابير العيش كم
كارتفاع عائدات قناة السكيس بزيادة حكالي مميار ، الذكية لصرؼ السكالر لمقضاء عمى ميربيو

  (ُ: َُِّ، فؤاد ) .نفسو ر في الرب  األكؿ مف العاـدكال

األدنى مميكف مكظؼ مف رف  الحد  ٗ.ُاستفاد  ،االجتماعية العدالة كبخصكص
كبالنسبة لمحدكدم الدخؿ  .مميكف معمـ مف الكادر الخاص بالمعمميف ِ.ُكما استفاد ، لؤلجكر
ألؼ أسرة مف مشركع "ابًف  َٗاستفادت ك  .مميكف مكاطف مف العبلج عمى نفقة الدكلة ِ.ُاستفاد 

ؼ أل ْٖٗاستفادت أكثر مف ك  .مميكف أسرة مف معاش الضماف االجتماعي ٓ.ُبيتؾ" كاستفادت 
مميكف طفؿ دكف السف المدرسي  ِ.ُّكما استفاد ، امرأة مف التأميف الصحي عمى المرأة المعيمة
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ألؼ  َُٓكاستفاد ، ألؼ عامؿ مف تقنيف أكضاع العمالة ّٗٓاستفاد ك  .مف التأميف الصحي
عفاء ك  .شركة ّٕٕٔكتـ تأسيس ، عامؿ مف مساندة المصان  المتعثرة ألفا مف صغار  ٓ.ِٓا 

مف صغار المزارعيف مف مشركع تنمية  ِّٕٗالمتعثريف مف المديكنيات كاستفاد المزارعيف 
مميكف  ٕٔكبمغ عدد المستفيديف ، استفاد محدكدك الدخؿ مف دعـ المكاد الغذائيةك  .الصعيد
 ْٕتـ تكفير ، مخبزا ُّٕٔٓبمغ عدد المخابز المشاركة في منظكمة الخبز الجديد ك  .مكاطف
  (َّ: َُِٔ، الصاكم ) .لدعـ كتكفير المكاد البتركليةمميكف جنيو  ََْمميار ك

إصدار الدستكر  تـ ،المدنية الدكلة كأسس الديمقراطية بقكاعد االلتزاـ كبشأف
بمكافقة ثمثي الشعب في استفتاء تمت إدارتو بنزاىة كشفافية كتـ نقؿ سمطة التشري  إلى مجمس 

مثؿ ، أحكاـ القضاء فيما يتعمؽ بسمطاتوإلى جانب حرص الرئيس عمى تنفيذ ، الشكرل المنتخب
التـز الرئيس بكؿ ما ك . سحب قرار عكدة مجمس الشعب ككقؼ الدعكة لبلنتخابات البرلمانية

مف  َٗمثؿ تعديؿ اإلعبلف الدستكرم كتعييف ، تكصؿ إليو الحكار الكطني كالمشاركة المجتمعية
الحكار كحماية المرأة كتنظيـ حكار تـ إجراء مبادرة ك  .األسماء المقترحة في مجمس الشكرل

مجتمعي لصياغة حزمة مف السياسات العامة لمدكلة لمنيكض بكض  المرأة في مختمؼ المجاالت 
كاإلعداد إلنشاء كحدة بكزارة الداخمية مختصة ، كاإلعداد لمشركع لمكاجية العنؼ ضد المرأة

قبطيا أعضاء في مجمس  ُْيف تـ تعيك  .بجرائـ التحرش كبكافة أنكاع جرائـ العنؼ ضد المرأة
طبلؽ سراح المدنييف المحككـ عمييـ ك  .الشكرل كتفعيؿ المجمس الكطني لمعدالة كالمساكاة ا 
لغاء الحبس االحتياطي في قضايا النشرك  .عسكريا بعد تشكيؿ لجنة حماية الحرية الشخصية  .ا 

يناير/كانكف  ِٓثكرة  العفك الشامؿ عف كؿ مف حكـ عمييـ في بعض الجرائـ التي ارتكبت أثناءك 
  (َُْ :َُِّ ،لكز ) .بيدؼ مناصرة الثكرة عدا جنايات القتؿ َُُِالثاني 

 
اعتبرىا البعض  عدة قرارات اتخذ الرئيس مرسيكخبلؿ فترة حكـ حزب الحرية كالعدالة 

 ىي: أثيرىا عمى تجربة الحكـ ك ككاف ليا ت قرارات مصيرية
يقضي بعكدة مجمس الشعب  تكليو لمسمطة قػراراإصدار الرئيس مرسي بعد أسبكع كاحد مف  - أ

القانكنية حيث سيتـ إجراء  مكضحا فيو أف المجمس لػف يكمػؿ مدتػو ،لممارسة اختصاصاتو
لبانسغممن نمصس انتخابات جديدة خبلؿ ستيف يكما مف مكافقة الشعب عمى دستكر جديد

انمجهسانعسكسً مع جدٍد  سَاسَة أشمة نشوء إني انقساز هرا أدى فقد لانمحكمة ذنك

  (.ٖ: َُِٔ، نصر ا. ) اندستوزٍةانعهَا
 ممػا فجػر أزمػة" المجيد محمكد عبػد"مرسي ب قالة النائب العاـ المستشػار  محمد قرار الرئيس - ب

 سػرعاف مػا "بأزمة النائب العػاـ"القضائية عرفت  سياسية كبيرة بيف مؤسسة الرئاسة كالسمطة
 كبدأت االحتجاجات عمى صدكر ىذا القرار الذم اعتبره الكثير ،امتدت إلى الشارع المصرم
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 إال أف الػرئيس مرسػي ،مف السمطة التنفيذية في صبلحيات كمياـ السمطة القضائية تدخبلن 
  (.صحيفة :َُِِ/ُُ/ِّ، القدس العربي. ) سرعاف ما تراج  عف قراره لتدارؾ تمؾ األزمة

يقضي بحماية كتحصيف الجمعية  َُِِ/ُُ/ِِ ر الػرئيس مرسػي إعبلنػا دسػتكريا فػيااصػد - ت
طالة مدتيا السػتكماؿ معمبل ذلؾ باف المحكمة  ،إعداد الدستكر التأسيسية مف الحؿ كا 

معارضة أف الرئيس حيف رأت قكل ال فػي ،الدستكرية تكشؾ عمى إصدار قرارا بحؿ الجمعيػة
كبيذا تفجرت  ،خبلؿ ىذا اإلعبلف مرسي يعمؿ عمى تحصيف قراراتو السيادية كاإلدارية مف

 (ُٗ: َُِٓ، عبد العاؿ) . المصرية السياسػية األزمة التي انعكسػت مجرياتيػا عمػى السػاحة
كتظاىرت في كأثار االعبلف الدستكرم ما يشبو انتفاضة حشدت ليا أغمب تيارات المعارضة 

دفعت حالة االستقطاب بيف  كدخمت الببلد في أزمة سياسية طاحنة ،مياديف مصر
حتى كصؿ الحاؿ  ،االسبلمييف كالعممانييف كالتيار المدني كالمبرالييف كاليسارييف الى أكجيا

 (. ِ: َُِِ ،لؤلبحاث يكنيك. )المركز العربي َّلمظاىرات 
 في سياساتيا العدكانيةت إسرائيؿ أف تمارس حينما أراد فضبل عف مكقؼ الرئيس مرسي

 مبارؾبالفمسطينييف كتحاصرىـ كما تعكدت أف تفعؿ ذلؾ كمما أرادت في زمف  كتضر غزة قطاع
إليقاؼ إسرائيؿ عند  الرئيسكتحرؾ  ،كقاؿ البعض كقتيا أف إسرائيؿ تختبر ردة فعؿ مرسي

يقنت إسرائيؿ أف كأ بالجيش الطكارئكقاؿ أف كؿ الخيارات مطركحة؛ بؿ كأعمف رف  حالة  حدىا؛
: َُِِ ،كعممت كؿ جيدىا إلنياء حكمو.) فمسطيف اليكـ لعربدتيا سيتصدلمرسي الرئيس 

 صحيفة(. 
 

  المصري. والعدالة الحرية حزب حكـ إنياء في المؤثرة العوامؿ رابعا:
 : المصرم كالعدالة الحرية حزب حكـ نياءإ إلى ةالتالي العكامؿ أدت

  تحجيـ دور المؤسسة العسكرية:محاولة  .ٔ
حيث كاجو ، السمطةبكـ كامؿ لممجمس العسكرم في ظؿ تح لمحكـ محمد مرسي كصؿ

كبعد أقؿ مف ، صعكبات كتحديات جمة في طريؽ اإلخضاع كالييمنة عمى المؤسسة العسكرية
كىك ما  ،أف يحجـ دكر المؤسسة العسكرية حاكؿ ،محمد مرسي لرئاسة الجميكريةي عاـ عمى تكل
أعمنت المؤسسة العسكرية  ،حزب العدالة كالتنمية التركي إلى تس  سنيف لتحقيقو استغرؽ مف

ك جراء دستكرم كقائي لتقييد صبلحيات  َُِِيكنيك  ُٕاإلعبلف الدستكرم المكمؿ بتاري  
 كالذم استطاع بنجاح تكظيؼ حادثة اليجـك عمى القكة المصرية في (مرسي) القادـ حينيا الرئيس

متبعا خطكتو ب حالة كزير  ،ممغيا االعبلف الدستكرم المكمؿ، َُِِأغسطس ُُسيناء بتاري  
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في محاكلة منو  ،خريف إلى التقاعدكرئيس االركاف سامي عناف كقادة آ الدفاع المشير الطنطاكم
 (.ُِٖ: َُِّ ،. )عمادلتحجيـ دكر العسكر

كلكف مف الكاضح أف المؤسسة العسكرية  ،أف يقمص نفكذ الجيش ،ىكذا حاكؿ الرئيس مرسي
كمف الصعب أف يحكـ سيطرتو عمى ىذه المؤسسة  ،ليا ركائز كبيرة في الدكلة ،المصرية
. ) الشرؽ كتسيطر عمى مفاصؿ الدكلة ،حيث أنيا تحظى بمكانة مرمكقة في الدكلة ،بسيكلة
 : صحيفة(. َُِِ/َِ/َٖ ،االكسط

ة بعد اجتماع سياسي م  بعض القيادات السياسية قيادة القكات المسمح كأدل ذلؾ لقياـ
عميو مف الشعب  المستفتيمعمنان تعطيؿ الدستكر ، كالرمكز الدينية التي اختارىا لتقؼ معو كتؤيده

انتخابات  فيكتعييف رئيس مؤقت لمجميكرية بما يفيد عزؿ الرئيس الدستكرم المنتخب ، المصرم
مرئيس المؤقت الذم ل عبد الفتاحالمسمحة. كما أعطى  حرة كنزيية باشرىا المجمس األعمى لمقكات

رسي الذم احتجاز رئيس الجميكرية د. محمد م ثـ تقرر، سمطة إصدار إعبلنات دستكرية، عٌينو
كصارت مصر بذلؾ بمدان بغير دستكر كىك ما يعني إلغاء جمي  نتائج ، مؤسسة العسكريةعزلتو ال

 : صحيفة(َُِّ ،) دراسات شرؽ أكسطية جديدة.االنتخابات السابقة كبدء مرحمة انتقالية 
 أنو قيد سمطة العسكر مف خبلؿ إحالة قياداتواعتقد الرئيس مرسي كيرل الباحث باف 

ف سقط  ،كنسي أف ىذه المؤسسة العميقة القابضة بقكة عمى قمب النظاـ القديـ، لمتقاعد الذم كا 
كيؼ م  المستجدات حتى أطاحت بحكـ رأسو إال أف شبكة مصالحو القديمة أثبتت حيكيتيا في الت

 الرئيس مرسي.
 :لقضائيةالصراع م  السمطة ا  .ٕ

كحزب  مرسي الرئيس لجأ، م  مؤسسات الدكلة العميقة االحتكاء استراتيجية فشؿ م  
 المؤسسات ىذه أكثر اختاركا كلكنيـ، العميقة الدكلة مؤسسات م  المكاجية إلى الحرية كالعدالة

  ."القضاء "مؤسسة كىي المصرم العاـ لرأما لدل حساسية
استحقيا عبر ، جمكع الشعب يفمصرم يتمت  بسمعة جيدة بلعمى الرغـ مف أف القضاء ا

بللية أنيا استق الإ، كف إنكارهيم بلؿ الكعمى الرغـ مف أف القضاء يتمت  بيامش استق، تاريخو
مف  النتقاصف التدخؿ كامف السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية مبما يمكف كبل ، منتقصة

كانتزاعيا مف قاضييا  كتعطيؿ الفصؿ في بعض القضايا، السمطة القضائية بلؿاستق
 (. ّٖ: َُُِ ،الطبيعي.)سالـ

 ف فٌ ، المصرييف القضاة بعض تشكب التي الفساد لحالة كثيريف ؾدراإ مف الرغـ عمىك 
 القضائية السمطة عمى تعدو  باعتبارىا تصكيرىا تـ التدخؿ في ىذه المؤسسة اإلخكاف محاكلة

 مصر في السمطات أىـ مف كاحدة مكاجية في لكجو كجيان  مرسي كض  ما كىكا، كمؤسساتي
 دكف مف القضائية السمطة قانكف إصدار إلى الشكرل مجمس سعى فقد ،القضائية السمطة كىي
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 خطأ بمنزلة ذلؾ كاف ، حيثاإلخكاف ضد كثيريف أثار ما كىك، القضاة م  التحاكر أك التفاكض
 .مؤيدييـ مف ككثير لمقضاة معاد طرؼ إلى منذئذ تحكؿ الذم مرسي كالرئيس لئلخكاف فادح

 : صحيفة(. َُِّ/ُِ ،)سياسات عربية
ثـ العكدة عف القرار استجابة  ،ككانت محاكلة إعادة مجمس الشعب المنحؿ بقرار قضائي

لكنيا كانت في الكقت نفسو  ،كاإلخكافكسة أكلى لحكـ الرئيس لقرار المحكمة الدستكرية العميا ن
باإلضافة إلى قرار إحالة النائب العاـ  ،أحد اختبارات القكة التي عكضيا إنجاز تحجيـ العسكر

ب عبلف دستكرم جديد  ،كأعطى الرئيس لنفسو صبلحية تعييف النائب العاـ الجديد، إلى التقاعد
كأماـ المحكمة  ،ـ السمطة القضائيةىدؼ الى تحصيف أعماؿ الجمعية التأسيسية لمدستكر أما

الدستكرية العميا التي كانت تنكم إصدار قرار ببطبلف تشكيؿ الجمعية الدستكرية المنكط بيا صكغ 
ليس فقط عبر اإلعبلف  ،مرسي رغـ المعارضة القكية ع دستكر جديد، كىك ما نجح بومشرك 

نما أيضان  صرة المحكمة الدستكرية العميا. عبر استخداـ الشارع الذم كصؿ إلى محا الدستكرم كا 
كية في مصر كأدل م  السمطة القضائية الق (. كعكس ذلؾ صراعان ُِٗ-ُِٖ: َُِّ ،)عماد

كقاؿ الباحث مارتف بيؾ: "إف االتيامات التي كجيت إلى مرسي ، الرئيس مرسي ذلؾ لعزؿ
المجازر".) كاتيامو بعداء مؤسسة القضاء ىي اتيامات ضعيفة لكي تبرر لمجيش بارتكاب ىذه 

 (.ِ: َُِّ ،مارتف بيؾ
  إعادة انتاج حكـ الحزب الواحد وأخونة الدولة:  .ٖ

القرارات التي اتخذىا الرئيس مرسي خبلؿ فترة قصيرة، قدرا كبيرا مف االستعجاؿ تعكس 
ببعض القرارات المؤدية إلى التفرد في السمطة كالتحكـ بمفاصميا كالتمكف مف مؤسساتيا؛ كما 

بناء شبكة أماف لمشركعيـ السياسي مف خبلؿ تحالفات سياسية جديدة م  يكشؼ عجزىـ عف 
قكل فاعمة في المجتم  المدني. كىذا االنكشاؼ لؤلجندة السمطكية كض  نظاـ مرسي في مكاجية 
كتمة متنامية مف الساخطيف كالمتخكفيف مف إعادة انتاج حكـ الحزب الكاحد، بحيث أصبح شعار 

طاعات كاسعة، بدأ ينضـ إلييا بعض اإلسبلمييف، كطالبت قكل ثكرية لق "أخكنة الدكلة" مخيفان 
 (. ُِٗ-ُِٖ: َُِّبشكؿ عمني بتدخؿ المؤسسة العسكرية إلنقاذىا مف حكـ المرشد. )عماد، 

الدكلة  أخكنة نحك بالعمؿ تتيـ الرئيس مرسي المعارضة مف كاسعة انتقادات صدرت كما
اإلخكاف  جماعة مخطط يمكف مف جزءان  كاعتبرتيا مؤسساتيا عمى السيطرة كمحاكلة، المصرية
 ترل : صحيفة( حيثَُِّ/َٕ/َٓالحككمة، ) القبس،  عمى قبضتيا إحكاـ مف المسمميف
 ممارساتو كؿ ف ف األغمبية، كعميو لحزب ممثبلن  بالحكـ ككنو يتصرؼ مرسي أف المعارضة
 المرحمة تتطمبيا التي السياسية التكافقات مبدأ كفؽ األغمبية كليس حزب يراه ما عف تنـ السياسية
 لمسمطة، مثؿ تكليو بعد مرسي بو قاـ ما كؿ أف ترل ف ف المعارضة مصر، كبذلؾ في الراىنة
 اإلعبلف في قراراتو أك كمستشاريف مساعديف مف بو الرئاسة المحيط طاقـ أك الحككمة تشكيؿ
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 فئات كؿ الرئيس يمثؿ أف المفترض مف أنو ، كترلرغبة اإلخكاف عف ان معبر  جاء الدستكرم
 .(ُُٕ: َُِّلمسمطة. )دكيكات،  أكصمتو التي األغمبية عمى تمثيمو ينحصر ال فكأالمجتم ، 

ني أف يحقؽ االخكاف إف كصكؿ االخكاف لمحكـ عبر انتخابات ديمقراطية ال يع
ال في حالة تطبيؽ شركط نجاح الديمقراطية المتمثمة في فصؿ السمطات كاستقبلؿ الديمقراطية إ

القضاء كسيادة القانكف كاشاعة الحريات كالشفافية، كبدكف تحقيؽ ىذه الشركط تصبح الديمقراطية 
حبلؿ مستبد محؿ آخر، فمثبل عند تشكيؿ لجنة تغيير المناىج كاف جؿ أعضائيا مف بمثابة إ

دالة. كىك يستدعي فيـ ابعاد المعبة الديمقراطية كشركط حزب الحرية كالع
 :(. َُُِنجاحيا.)شعباف،

ف كاف  لـ يفطف اإلخكاف لحقيقة أف استحكاذىـ عمى السمطة التنفيذية كالتشريعية كا 
عمييـ، حتى أصبحت أيسطكانة )أخكنة الدكلة( حقيقة  يككف عبئان االستحكاذ تـ بطرؽ ديمقراطية س

في صن   لمؤسسات الدكلة العميقة التي تحكـ مصر فعميان  كانت مدخبلن في ذىف المصرييف، ك 
كض و مخيؼو ييدد مستقبؿ مصر اسمو "أخكنة الدكلة" كساعد ىذا التصكر في حشد االعبلمييف 

 : صحيفة(. َُِّ/َٗ/َِكالسياسييف ضد سياسة االخكاف. ) القدس العربي،
مرسي كأطمقت عمييا حككمة  بحككمة ؽكيرل الباحث، أف المعارضة المصرية ال تث

االخكاف كتبلحقيا بكابؿ مف االنتقادات عقب أم قرار تتخذه في أم مجاؿ مف مجاالت العمؿ 
السياسي أك االجتماعي حتى كلك كاف القرار يخدـ الشعب، مما أدخؿ الحياة السياسية في مصر 

 حكمو.إلى مرحمة الفكضى بغض النظر عف بعض األخطاء التي ارتكبيا مرسي خبلؿ 
الكبير، فخرج  الخطر بيذا المصرم إقناع الشعب مف العميؽ النظاـ آلة تمكنت كىكذا

 صريح إعبلف الجماىيرية بمثابة الشرعية الخطر، فكانت ىذا كمكاجية ب زالة مطالبان  الشعب
 مقتؿ إلى أدت التي اإلخكاف م  المكاجيات الدامية تمؾت النظاـ السابؽ، ككاف بعكدة ككاضح
 السابؽ النظاـ أعادت خطة لمدل نجاح اختبار كالمتظاىريف، بمثابة المعتصميف مف المئات
 .ليا الشعب تقبؿ لمدل كاختبار رسمية كعمنية بصكرة

 : ٕٕٔٓاَّلزمة الدستورية لعاـ  .ٗ
 حيث "الدستكرية األزمة "حكؿ كانت المعارضة أطمقتيا التي االنتقادات تمؾ برزإف أ

 جانب مف االنتقادات تمحكرت األزمة، حيث تمؾ حكؿ مغايرة رؤية المعارضة لقكل كانت
 مجمس رئيس الكتاتني سعد محمد برئاسة األكلى التأسيسية المجنة تشكيؿ حكؿ المعارضة

 حميا كبعد، الكفاءة معيار كالنعداـ الكطنية الرمكز مف الكثير الستبعاد كذلؾ( المنحؿ (الشعب
 ىي فتعرضت الغرياني حساـ برئاسة أخرل لجنة تشكيؿ تـ العميا الدستكرية المحكمة قبؿ مف

 الحكار أف بحجة، منيا المدنية القكل مف العديد بانسحاب انتيت كاسعة النتقادات األخرل
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تيا. ) الجمعية المصرية لمنيكض اجتماعا عمى يسيطر كاف - كصفيـ حسب عمى – الديكتاتكرم
 ( ٗ: َُِِبالمشاركة المجتمعية، 

الجمعيات،  تمؾ عضكية عمى يفاإلسبلمي سيطرة حكؿ االنتقادات بعض تمحكرت كما
 ان دستكر  المعارضة اعتبرتو ، حيثالدستكر في الكاردة المكاد بعض عمى االعتراض إلى باإلضافة

( كفي النياية قكضت ٖ: َُِِ. ) عبد البصير،  احدك  تيار رؤية عف يعبر ألنو تكافقي غير
عممية بناء الدستكر نتيجة لعدـ كجكد خارطة طريؽ كاضحة تضمف قياـ الدستكر عمى التكافؽ 
كالشفافية. كما أف العديد مف قطاعات المجتم  المصرم كالمرأة لـ تمثؿ بشكؿ كاؼ في 

صدار الرئيس مرسي اإلعبلف الدستكرم بتاري   كالذم حصف  َُِِنكفمبر  ِٖالجمعيتيف. كا 
فيو قراراتو كسمح لمرئيس باتخاذ كافة التدابير لحماية الثكرة، مما اعتبره البعض بمثابة االستيبلء 

(. كىناؾ مف يريد تقكيض الثكرة المصرية مف ْ: َُِْعمى سمطات كاسعة ) دارتسيالي، 
اف أخرل، كمف المؤسؼ الداخؿ، لصعكبة التدخؿ العسكرم الخارجي مثمما حدث كيحدث في بمد

ضفاء ما تعتقد أنيا  أف ىناؾ قكل داخمية تتسابؽ فيما بينيا مف أجؿ إنجاز ميمة التدمير ىذه، كا 
 : صحيفة(. َُِِ/ُِ/َّ) القدس العربي، الشرعية عمييا.

كمف ناحية أخرل، كاف حزب الحرية كالعدالة يصر عمى ضركرة الكصكؿ إلى دستكر 
مف االنييار. كعميو، تخمى الرئيس مرسي عف الصبلحيات جديد يحمي النظاـ السياسي 

ف منحيا لنفسو إباف األزمة الدستكرية التي عصفت بالمشيد السياسي  التشريعية التي سبؽ كا 
عمى مدل ممارسة حزب الحرية كالعدالة  كاقعيان  المصرم، أال يمكف اعتبار ىذه الخطكة مؤشران 

 (. ُٖٓ: َُِّلمبدأ التداكؿ السممي لمسمطة )دكيكات، 
اإلسبلمية  التيارات سيطرة إلى أدت كالتي البرلمانية االنتخابات خكض أف الباحث يعتقد

أثارت  التي التأسيسية لمجمعيات بتشكيمو الشعب مجمس قياـ مف تبله كما مقاعدىا غالبية عمى
عمى  التكافؽيتـ  أف الممكف مف كاف حيث، سياسينا خطأ كاف السياسية األزمات مف العديد بدكرىا
عمى  البرلمانية االنتخابات إجراء ثـ كمف، أكالن  المصرم الشعب بمكافقة يحظى جديد دستكر

حدة  تعميؽ في سببنا كاف حزب الحرية كالعدالة فيو كق  الذم السياسي الخطأ أساسو، ىذا
كانت  التي اإلشكاليات تكريس في ساىـ كما، السياسية كالقكل األحزاب مختمؼ بيف الخبلفات
 السياسي. النظاـ داخؿ الحكـ عبلقات تعانييا

 انعداـ الثقة بيف التيارات اَّلسالمية والميبرالية المدنية:  .٘
يستحكذ  جديد قديـ صراع ىك كالميبرالييف اإلسبلمييف بيف الدائر (الجدؿ )أك الصراع إف

يقـك  الحزبية، إذ الصراعات بيف مف األقكل كيعتبر المصرية السياسية الحالة عمى اآلف
لى المصرم الشارع في قكتيـ إلى باالستناد اإلسبلميكف كالتنظيـ،  الحشد في اليائمة قدراتيـ كا 

اإلعبلمية  النخبة عمى باالعتماد تعكيضو يحاكلكف التكاجد ىذا يفتقدكف الذيف الميبراليكف بينما
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، (ّٓ: ََِٔالفضائية)االسكد، كالقنكات الصحؼ في المتكرر الكثيؼ كحضكرىا كالسياسية
 التاريخي كالتناقض الكاسعة الفجكة الحزبية، بسبب الصراعات بيف مف الصراع األقكل ىذا كيعتبر
بينيما، كيعتبر ىذا الصراع أحد أدكات مشركع )الفكضى الخبلقة( التي تطبقو االدارة  الكبير

مف يحافظ عمى استقرار أنظمة االمريكية كالتي لطالما دعمت الميبرالييف لبلنقضاض عمى كؿ 
 ىذا فحكل : صحيفة( إذ يقـكَُُِ/ٗاإلسبلمييف تحت شعار الحرية. ) المستقبؿ العربي، 

 المصرييف في نفكس الخكؼ بث الميبراليكف يحاكؿ أقطابو، إذ بيف الشديد التنافر عمى الصراع
 التي الحمكؿ تقديـ عمى األنظمة كأقدرىا أصمح أنو اإلسبلميكف يرل ، بينماالسياسي اإلسبلـ مف

 السياسي المستكل عمى قادمة االستمرار لفترات الجدؿ ليذا يتكق  المصرية، كعميو الدكلة تحتاجيا
 اإلسبلمية النزعة ذم العريض كالجميكر اإلسبلمي الميبرالية النخبة بيف كالثقافي كالديني كالفكرم
 : نت(.َُِّ. )اليباء، الخالصة

 بالقكل يتعمؽ ما ، كبخاصةحزب الحرية كالعدالة ممثمي لدل التكافقية النزعة ضعؼأدل 
 طكاؿ العبلقة كصمت إذ كالعممانييف؛ لييفبراكالمي (كسياسيا أيديكلكجيان  (لمجماعة المخالفة اراتكالتي
، الجماعة تاري  في مسبكؽ غير أمر القكل، كىك ىذه م  القطيعة درجة إلى حكـ االخكاف عاـ

 ذلؾ مف زادت الجماعة سياسات القطيعة، لكف باتجاه يدف  كاف القكل ىذه بعض أفٌ  صحيح
ا  : صحيفة(. َُِّ/ُِ)سياسات عربية، أيضن

 التي السياسية األزمات أصؿ ىي المدنية اإلسبلمية كالميبرالية التيارات بيف انعداـ الثقة
 المسمميف اإلخكاف بجماعة القيادم غزالف محمكد  حيث يؤكد الثكرة بعد المصرية بالدكلة عصفت

 عصاـ يؤكد ك، الديمقراطية المعبة كقكاعد الشعبية لئلرادة لعدـ احتراميا المعارضة بقكل ثقتو عدـ
 بيف األيديكلكجي التبايف أف "نفسو، كيضيؼ الشيء الشكرل المصرم مجمس رئيس دربالو

 مصر"، كفي في السياسية المعبة أطراؼ بيف الثقة عدـ مف أزمة عزز كالمدنية اإلسبلمية التيارات
 الثقة عدـ أف "المجيد عبد كحيد السياسية لمدراسات مركز األىراـ في الخبير يؤكد نفسو السياؽ

 اعتبره الذم ذاتو الشيء مصر"، كىك في السياسية تفاقـ األزمات أسباب مف تعد الطرفيف بيف
 الصراع أف "يرل حيث طالب أبك حسف كاالستراتيجية لمدراسات السياسية األىراـ مركز في الخبير

السياسية" )دكيكات،  المعبة أطراؼ بيف الثقة بعدـ مركب كممزكج الحالي المصرم السياسي
َُِّ :ُٔٗ.) 

مف السمفييف كصرح  حاكؿ حزب الحرية كالعدالة استقطاب الميبرالييف كالتحالؼ معيـ بدالن 
ال يتحكؿ الخبلؼ إلى خبلؼ ايديكلكجي  رئيس حزب الحرية كالعدالة، لكي "سعد الكتاتني"بيذا 

يؤدم الى انقساـ الكطف، أم مجمكعة تمثؿ االسبلمييف كمجمكعة تمثؿ االخريف، إال أف ىذه 
 : صحيفة(. َُِِالمحاكالت باءت بالفشؿ. ) الحياة الجديدة،
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إف الكثير مف القضايا الشائكة تثير حفيظة األحزاب الميبرالية حيث عممت ىذه القضايا 
زيادة العداكة بينيما مثؿ، قضايا المرأة كالديمقراطية كالفف كاألقباط كالتعددية السياسية كغيرىا  عمى

الكثير مف القضايا، كعمؿ حزب الحرية كالعدالة في برنامجو كنشراتو عمى إيجاد أجكبة ليذه 
 القضايا.

 مكاد مف الجديد المصرم الدستكر خبل كخصكصا بعدما إال أف الصراع السياسي باقي  
 كخاصة لممرأة السياسية المشاركة بحؽ يتعمؽ ما كنصكص صريحة مف بعض القضايا مثؿ

 اإلسبلمية التيارات بيف كبير جدؿ حكليا دار كالتي في الدكلة الحساسة لممناصب تكلييا بمسألة
ل ( اذ ال بد مف األخذ بالحسباف رأم كمكاقؼ األحزاب االخر ُّٕ: َُِّكالميبرالية. ) دكيكات، 

عند اتخاذ القرارات كاالبتعاد عف الحزبية كاالغترار بالنفس، ككاف ليذا الخبلؼ دكر ميـ في 
 إسقاط حكـ الحرية كالعدالة.

 الدولة العميقة:  .ٙ
 كيفية حكؿ كاضحة استراتيجية لديو يكف لـ حزب الحرية كالعدالة أفٌ  الكاضح مف

 في كتغمغميا الدكلة ىذه أذرع عمؽ لمدل كاؼ تقدير ىناؾ يكف العميقة، كلـ الدكلة م  التعاطي
 ترتيب إعادة "مرسي محمد" الرئيس السمطة، حاكؿ إلى كصكلو فمنذ .ذاتو المجتم  قمب

 ... كاإلعبلـ كالشرطة القضاء في الحاؿ كى كما عمييا السيطرة يضمف بحيث الدكلة مؤسسات
 عمى فقامت تركيضيا؛ كمحاكلة الدكلة ىذه احتكاء البداية في اإلخكاف جماعة كذلؾ، حاكلت .إل 

 حسني سابؽال الرئيس عيد في ظيركا الذم األعماؿ رجاؿ مف عدد م  بالتصالح المثاؿ سبيؿ
 محمد رشيد األسبؽ كالصناعة التجارة سالـ، ككزير حسيف اليارب األعماؿ رجؿ، مثؿ مبارؾ
 كميندسييا العميقة الدكلة رمكز معظـ عف فراجاإل في ميـ بدكر القضاء المقابؿ، قاـ في .رشيد
: َُِّ/ُِ. )سياسات عربية، كغيرىـ سركر كفتحي عزمي كزكريا الشريؼ صفكت، مثؿ

 صحيفة(
ة، كقد نسي اإلخكاف طكاؿ عاـ مف حكميـ أنيـ جماعة تأتي مف خارج الدكلة المصري

 كنسكا أف خبرات النجاح تقكؿ بأف أم قكل أك جماعة راديكالية تأتي مف خارج المنظكمة
صبلحيان ليذه المنظكمة السياسة التي صاغت  السياسية السائدة، البد أف تتبٌنى خطابان مطمئنان كا 
مبلمحيا في مصر "الدكلة العميقة". كيجب أال تبدك ىذه القكل أنيا ستسيطر عمى الحياة 
السياسية أك تحتكرىا، كأنيا ستض  الدستكر كالقكانيف األساسية بمفردىا، كتعادم الشرطة 

قضاء كالجيش، كتدخؿ في معارؾ مفتكحة م  السمطة القضائية ذات التقاليد العريقة، ال كال
 ( ِ: َُِّ. )الشكبكي، بغرض إصبلحيا بؿ بغرض الييمنة عمييا

المؤكد أف الدكلة العميقة أصبحت ميددة بعد تكلي حزب الحرية كالعدالة لمحكـ، ك 
 َّ ىراتفتظا ؛ذلؾ` عف يكليك ّثكرة  تكشف قدكبالتالي كضعت أىدافيا إلسقاط نظاـ مرسي، ك 
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 مرسي عمى اإلجياز أجؿ مف عان م كتجميعيا الدكلة ىذه طراؼأ التقاء بمنزلة كانت يكنيك
 مف كالمجتمعي االقتصادم كالتكتر االحتقاف حالة استغبلؿ في الدكلة ىذه نجحت كقد ،كاإلخكاف

 .ىدفيا تحقيؽ أجؿ
ٚ.  :  خطة المئة يـو

 الرئيس مرسي أعمنيا التي المائة يـك خطة حكؿ المعارضة قبؿ مف كاسعة انتقادات ثمة
 شيدت لمسمطة، كشممت برنامج األمف كالمركر كرغيؼ الخبز كالكقكد كالقمامة، كالتي تكليو عقب
 الرئاسة مؤسسة بيف السمطة عمى أبرزىا، الصراع كاالجتماعية السياسية األزمات مف العديد

 ىجمات اعتبرت الذم األمني العسكرم، كتحدم االنفبلت كالمجمس العميا الدستكرية كالمحكمة
 كنقص الكيرباء كانقطاع المياه كحاالت، تمكث العامة الخدمات تردم أزمة ذركتو، ككذلؾ رفح

 الغاز، كأزمة أنابيب أسعار السكالر كالبنزيف، كتصاعد نقص أزمات في تمثمت التي المكارد بعض
 أزمة إلى كالمسيحييف، باإلضافة بيف المسمميف الصداـ نتيجة المسيحييف ألسر الطائفي التيجير
لمسمطة  مرسي تكلي عمى األكلى المائة يـك فترة في مصر شيدتيا التي االحتجاجات تصاعد

 (.ُُٕ: َُِّ)دكيكات، 
اإلنجازات،  تمؾ مف األدنى الحد تحقيؽ في أخفؽ قد مرسي الرئيس المعارضة أف كترل

 (ْٔ) أصؿ أيخرل مف (ِْ) تحقيؽ عمى كيعمؿ كعكد (َُ) سكل يحقؽ لـ سيمر  أف حيث ترل
، كأف المائة خطة في بيا تعيد كعدان   %( فقط، كماّٗبمغت ) أدائو عمى الشعبي الرضا نسبة يـك
 %( كمعدالت التضخـُّ) بنسبة البطالة نسبة ارتفاع م  تردل قد االقتصادم األداء أف ترل

 تراج  باإلضافة إلى، %(ِٓ) بنسبة جنية مميار (َُٕالعامة) المكازنة عجز كبمكغ %(ٗ) بنسبة
 كتقميص االقتراض الخارجي إلى لتكجييا مرسي حككمة المعارضة المصرم، كتنتقد الجنيو قيمة

 بيف تتراكح بنسب .الغذائية كالسم  الكقكد أسعار ارتفاع إلى أدل الذم الحككمي، األمر اإلنفاؽ
الحيكية ) منتدل رفاعة  السم  مختمؼ في بنقص ذلؾ ارتباط %(م َُِ)ك  %(ْٓك ) %(ُٓ)

 ( ِ: َُِِالطيطاكم، 
 مرسي الرئيس تؤيد التي اإلسبلمية األحزاب يذىب حزب الحرية كالعدالة كبعض بينما

حكمو،  مف يـك المائة فترة في اإلنجازات بعض تحقيؽ استطاع مرسي الرئيس إلى القكؿ، بأف
مقارنة  الحككمي األداء تقييـ في عمييا القياس يمكف كال جدا قصيرة الفترة تمؾ أف مف عمى الرغـ

 (.ُُٕ: َُِّمصر)دكيكات،  عاشتيا التي كاالستبداد الفساد مف طكيمة بعقكد
كأكضحت نتائج استطبلع المركز المصرم لبحكث الرأم العاـ "بصيرة" الذم أجرل عمي 

يكـ مف حكمو  ََُفرد أف نسبة المكافقة عمى أداء الرئيس مرسي بعد (ُّٖٕ)عينة مككنة مف 
 ( ٗ: َُِِ%. ) عثماف، ٖٕتصؿ إلى 
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 مرسي محمد إلنجازات الرئيس تقييمو حكؿ إليو كجو سؤاؿ عمى رد في العكا سميـ محمد يقكؿ
 تجتم  ألمة عادم بالنسبة شيء ىناؾ أك ىنا تجرم التي اإلخفاقات:" يـك المائة خطة خبلؿ

: َُِِ/َُ/ُّمرة" )العكا، ألكؿ بحرية الديمقراطية حقكقيا كتمارس مرة ألكؿ ديمقراطيا
 محاضرة(. 

كيرل الباحث إف الكض  الحالي ازداد صعكبة عمى الرئيس محمد مرسي ألنو ألـز نفسو 
بتحقيؽ عديد مف األىداؼ كمجمكعة مف القضايا التي ليا جذكر معقدة في المجتم  المصرم 

يكـ االكلى، غير انو قاـ باتخاذ العديد مف القرارات كاإلجراءات كلكنيا لـ تتماشى  ََُاؿ  خبلؿ
 م  تنفيذ خطة المائة يكـ.

 :الماؿ السياسي  .ٛ
منذ أف بدأ الصراع السياسي كاالجتماعي في المجتم  البشرم في العالـ كمو كاف لمماؿ 

س كالطبقات كالقبائؿ كاألحزاب كغير ذلؾ مف كأىمو دكران بارزان فيو. فالصراع بيف الفئات كاألجنا
التشكيبلت االجتماعية كاألممية، نقكؿ أف ىذا الصراع ىك في كجو مف كجكىو صراع حكؿ 

: َُِِالمصالح كالمكاق  كالماؿ ىك مف المؤشرات الميمة كالبارزة لممصمحة كالمكق . )النفيسي، 
ُّٓ .) 

ة كاإلمارات عمى سبيؿ المثاؿ، امتبلكيا كنرل في ىذه االياـ بعضان مف البمداف الصغير 
لمماؿ، كخكفيا عمى كصكؿ الثكرات العربية إلى بمداف الخميج، كتغيير أنظمة الحكـ فييا، جعميا 
تتحكـ في القرار السياسي لدكلة ذات ثقؿ كمصر كتحرض عمى النظاـ الديمقراطي المنتخب حتى 

 عممت عمى إسقاطو.
لماؿ في الساحة لخطكرة لمحديث عف حضكر اىناؾ مستكيات مختمفة كمتفاكتة ا

لسياسي( استخداـ تعبيريف لمحديث عف الظاىرة ىما )الماؿ االسياسية المصرية كىك ما يفسر 
ف ، ك)الماؿ السياسي الفاسد( أكؿ المستكيات يتعمؽ بتفاكت اإلمكانيات المالية الذاتية بيف كا 

األحزاب كانعكاس ذلؾ عمى أنشطة ىذه األحزاب كضخامة اجتماعاتيا كحمبلتيا الدعائية، أما 
المستكل الثاني فيك استخداـ الماؿ في تجاكز القانكف في ما ىك أخطر كمحاكالت شراء أصكات 

عمى أم حزب أك أم شخصية مرشحة لمنصب رسمي")الشرؽ الناخبيف كىك ما لـ يثبت قضائيا 
 : صحيفة(. َُِْ/َُ/ُِاالكسط، 

كما تناكلتو الدراسة في الفصؿ السابؽ مف خبلؿ الكثائؽ التي تـ نشرىا عمى مكق  
 عميؽال تدخؿال كحكؿ، َُُِ في عاـ المصرم بالشأف الخميجياالىتماـ  حجـ كيكميكس يعكس

 يضر بما المصرم الدكر يتعاظـ أف خشية ميدىا في ككأدىا بيةالشع الثكرة مسار تعطيؿ في
 .الخميج منطقة قراراست كييددخميجي ال بالدكر الكثائؽ حسب
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 قمة الخبرة في إدارة الحكـ:  .ٜ
 تمتمؾ الجماعة أفٌ  مف الرغـ عمى، أنو اإلخكاف حكـ طكاؿ الكبيرة المفارقات مف كاف لقد

 مقارنة إل ، كذلؾ ... كالمدرسيف كالميندسيف كالمحاميف كاألطباء المينية الككادر مف قدر أكبر
 تككيف مف تمكنيا التي تاراكالمي تبرالمخ افتقرت كاالجتماعية، ف نيا السياسية القكل مف بغيرىا
 يران كث األمر، أفٌ  كحقيقة، كتعقيداتيا مصر بحجـ دكلة إدارة يمكنيا الةفعٌ  طيةقرابيرك  سياسية نخبة
 كليسكا معارضيف يككنكا كي الجماعة محاضف في داخميان  تنشئتيـ جرت اإلخكاف ادركك  مف

 المصرية طيةقراالبيرك  م  تتعاطى كيؼ نشأتيا منذ تعرؼ لـ الجماعة أخرل، ف فٌ  بكممات ان حكام
كمعارضكف  باألساس عكيكفكد عيكفاجتما ناشطكف ىـ نماا  ، ك "حكـ رجاؿ" لدييا يككف أف أك

 : صحيفة(.َُِّ/ُِ)سياسات عربية،  لنظاـ الحكـ
كمف المبلحظات السمبية عمى نشاط حزب الحرية كالعدالة في إدارة الحكـ النزكع 
االقميمي كالقطرم في الخبرة السياسية كعدـ حرصيـ عمى االستفادة مف التجارب البرلمانية 

اعؿ معيا كمؤسساتيا العربية كاإلسبلمية كالغربية مف خبلؿ االتصاؿ كالتكاصؿ كاالطبلع كالتف
فتجارب الشعكب ثركة انسانية ينبغي تكظيفيا في التحرؾ كالعمؿ ميما اختمفت المشارب كالرؤل 

 (.ُٖٓ: َُِِكاألىداؼ)النفيسي، 
ف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ نظر كقدر، فكجد أف أبا ذر نقكؿ أعمى ذلؾ،  تأسيسان 

لمؤىبلت الذاتية كالمكضكعية غير متحصمة فيو الغفارم رضي ا عنو ال يصمح لئلمارة، ألف ا
فيك معركؼ بشدة تدينو كاعتزالو لمناس كقمة متابعتو لشؤكنيـ كعدـ اىتمامو بشأف الدنيا كالزىد 

، غير أنيا مى صعيد المقياس اإليمانيع فييا. ككؿ ىذه الصفات أك بعضيا ربما يككف محمكدان 
السياسي لمقيادة كاإلمارة. كشاع بيف ليست مف الصفات المحمكدة عمى صعيد المقياس 

االسبلمييف التركيز عمى شدة التديف كمؤىؿ لمقيادة كاإلمارة أك أقدميتو في التنظيـ أك ربما عدد 
السنكات التي قضاىا في السجف، فعمى اإلسبلمييف اختيار المتديف جنبان إلى جنب م  إلمامو 

 بأمكر ادارة الحكـ.
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 :الخاتمة
 مقارنة خبلؿ كمف حزب الحرية كالعدالة القكؿ، بأف إلى نخمص ىذا الفصؿكفي نياية 

 طرحكه ما م  تتكافؽ ما لى حدإ بأنو القكؿ يمكف المصرم السياسي في الكاق  العممية ممارساتيـ
ف، األخيرة السياسية برامجيـ كخططيـ عبر نظريان   ضمف الزالت – الباحث يرل كما – كانت كا 

 مف اإلخكانية التجربة عمى الحكـ يمكف ال حيث كالخطأ الصكاب تحتمؿ التياإلخكانية  التجربة
 تاريخيـ في مرة ألكؿ السمطة يمارسكف المسمميف اإلخكاف أف األوؿ :العممية لسببيف الناحية
 حكـ عمى المتعاقبة األنظمة م  مستمر تصادـ حالة كفي معارضة كقكة فيو الذم امتازكا الطكيؿ
 كالتي الحكـ في اإلخكاف تجربة مف الدراسة ىذه تناكلتيا التي القصيرة الفترة أف والثانيمصر 

 .السياسية تجربتيـ عمى مسبقة أحكاـ إلصدار تكفي ال الكبيرة السياسية امتازت بالتقمبات
الشعب  إرادة عف معبرة تجاء أنيا مف كبالرغـ فترة حكـ حزب الحرية كالعدالة كأف

القكؿ  معيا يصعب لدرجة ككبيرة شائكة مبارؾ نظاـ ليا تركيا التي اإلشكاليات أف إال المصرم
النيؿ  مياه أزمة مف القريب، فابتداء المنظكر في حميا أك منيا التخمص الحزب ىذا بمقدكر بانو
ينظر  التي إسرائيؿ م  بالعبلقة نياية المصرم االقتصاد تثقؿ التي الخارجية الديكف أزمة إلى
بالعبلقة  النظر إعادة أف شؾ ال كالتي المصرم األمف كتيدد دخيمة أنيا عمى مرسي نظاـ إلييا
 بو المعب مصر تستطي  ال ما كىذا، برمتيا الغربية القكل جمي  م  العبلقة إعادة يعني معيا

 تكاجو الخارجية اليـك المصرية السياسة أف مسبقان  العمـ القادمة، م  السنيف لعشرات لربما اليكـ أك
 غض عمى مصر السيؿ مف ليس كالتي الكبيرة السياسية كالتناقضات بالمتغيرات مميئان  عالمان 
 التغيير، كفي رياح تعصؼ بو مستقر غير ضعيؼ عربي عالـ كسط في كخاصة عنيا النظر
 االقتصادية تحكمو المصالح عالـ كسط كفي باألفكؿ نجميا بدأ كأخرل صاعدة إقميمية قكل ظؿ
 .القديمة تاأليديكلكجيا عف بعيدان 
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 الحكـ فترة إباف التونسية النيضة حركةل السياسي األداء الراب : الفصؿ
 لجماعة السياسي الفكر لتطبيؽ كنموذج ةالتونسي النيضة حركة : األوؿ المبحث
 .السقوط حتى التأسيس مف المسمميف اإلخواف

 المسمميف: اإلخواف لجماعة السياسي الفكر لتطبيؽ كأداة ةالتونسي النيضة حركة تأسيس :أوَّلً 
 (َُِٓ-ُٗٔٗ) بيف الممتدة الفترة خبلؿ التكنسية النيضة حركة .ُ
 التكنسية. النيضة حركةل الفكرية منطمقاتال .ِ
  .دكاتياكأ النيضة حركة أىداؼ .ّ

 

 السياسي: الفكر وممارسة اَّلنتخابي البرنام  بيف التونسية النيضة حركة ثانيًا:
 التكنسية. النيضة حركة فكر في  سياسيةال المشاركة .ُ
 .َُُِ عاـ التشريعي المجمس نتخاباتا في النيضة ركةح مشاركة .ِ
 التكنسية. االنتخابات في النيضة حركة تقدـ إلى أدت التي العكامؿ  .ّ
 .َُِْ ـعا التشريعي المجمس نتخاباتا في النيضة ركةح  مشاركة .ْ

 

 .التونسية النيضة حركة حكـ فترة إباف ةالسياسي تجربةال تقييـ :الثاني المبحث

  .التكنسية النيضة لحركة الحكـ ممارسة في  المؤثرة الداخمية المتغيرات .ُ
 .التكنسية النيضة لحركة الحكـ ممارسة في  المؤثرة الخارجية المتغيرات .ِ
 التكنسية. النيضة حركة تراج  في المؤثرة العكامؿ .ّ
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 :الحكـ فترة إباف التونسية النيضة حركةل السياسي األداء الراب : الفصؿ
 تمييد:

التأسيس ة االسبلمية بتكنس في سنكات ركأكؿ ما يتبادر إلى الذىف عند الحديث عف الح
الذم ميز الحياة العامة في أكاخر الستينات كمطم  لمناخ االجتماعي كالسياسي ىك ذلؾ ا

السياسي لجماعة اإلخكاف المسمميف خبلؿ فترة حكـ  األداءلذلؾ عند الحديث عف السبعينيات، 
 عف  الحديثفي  المبحث األكؿف يتكزي  ىذا الفصؿ إلى مبحثيف رئيسيتـ  حركة النيضة التكنسية

حركة النيضة التكنسي كنمكذج لتطبيؽ الفكر السياسي لجماعة اإلخكاف المسمميف مف التأسيس 
 التجربة السياسية إباف فترة حكـ حركة النيضة. ، كسيتـ في المبحث الثاني تقييـحتى السقكط

 

 لجماعة السياسي الفكر لتطبيؽ كنموذج ةالتونسي النيضة حركة : األوؿ المبحث
 .السقوط حتى التأسيس مف المسمميف اإلخواف

 اإلخواف لجماعة السياسي الفكر لتطبيؽ كأداة ةالتونسي النيضة حركة تأسيس :أوَّلً 
 المسمميف:
 اإلصبلح لتحقيؽ الحكـ إلى الكصكؿ تشترط لـ المسمميف االخكاف جماعة أف رغـ

 م  يتكافؽ بما الدستكرم اإلطار تغيير نحك سعت أنيا إال الدينية، رؤيتيا كفؽ بنفسيا السياسي
 لؤلسممة تحقيقيا قبؿ الحكـ إلى بكصكليا تسمح التي السياسية العممية في كشاركت رؤيتيا،

 جماعة قدمت كما الجماعة. رؤية حسب السياسي، النظاـ إلصبلح كالبلزمة تم ،لممج التدريجية
 التي الدكلة يحكـ عامان  اطاران  كحددت ارسائو، إلى تسعى الذم لممجتم  عامان  تصكران  االخكاف
 الذم مراأل ظمو، في تعمؿ أف يمكف الذم سيالسيا لمنظاـ محددات ككضعت إقامتيا، إلى تتطم 
 في برمتو، المصرم المجتم  عمى الفكرية لرؤيتيا الجماعة فرض إمكانية فم قمؽ حالة أنتج
 أساس عمى القائمة السياسية المرجعية الجماعة رفضت قياميا منذف ،الحكـ الى كصكليا حالة
 تجاىمت قد المرجعية تمؾ أف مدعية الغربي، النمكذج إلى المستندة الكطنية، القكمية الدكلة

 النيضة يعرقؿ بما كالكطنية، الثقافية كاليكية الدينية كااللتزامات كالتاري  اإلسبلمية الحضارة
 كما اإلسبلـ، أجميا مف جاء التي األغراض كتحقيؽ الديف إقامة إلى الجماعة كتسعى كاالستقبلؿ

 عمميان، كتعاليمو اإلسبلـ أحكاـ تنفذ التي اإلسبلمية الدكلة كقياـ لممجتم ، أسممة مف بيا يتصؿ
 القائـ المنيج الجماعة اعتمدت ،الخارج في كتبميغيا نشرىا عمى كتعمؿ الداخؿ، مف ياكتحرس
 َُِٔ الحسيني،) المجتم . بقكة ذلؾ بعد السياسي النظاـ إلصبلح أكالن، المجتم  إصبلح عمى

: ُِ) 
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 مختمفة)الجكرشي، تجارب تكنس في اإلسبلمي لمعمؿ المؤسسة النكاة خاضت كلقد
 في اإلسبلمية الجماعة سمكت فقد الطريؽ، عف كالبحث التردد الةح عكست (،ِٕ :َََِ
 تدخؿلا عدـ إلى تميؿ التي ةالباكستاني األصكؿ ذات كالدعكة، التبميغ جماعة نيج األكلى سنكاتيا

 كحاكلت الكريـ، القراف عمى المحافظة جمعية ضمف أخرل لفترة عممت كما ،السياسي الشأف في
 .(ٓٓ :َُُِالنقيرة،) بمصر المسمميف اإلخكاف تجارب خاستنسا الحقان 

 مف كليس كاالستيبلؿ االنبيار مكق  مف اإلخكاف م  االسبلمية الجماعة مؤسسك كتعامؿ
 حركة أف بقكلو الغنكشي كضحو ما كىذا  (،ٖٓ :َُِٓ )القكماني، ،كاالستئناس النقد مكق 

 ككجكب كظيفتيا، تحديد كفي لمدكلة، رؤيتيا في المسمميف فااإلخك  جماعة عف تختمؼ ال النيضة
 كتحقيؽ الديف، كحراسة الشريعة، أحكاـ لتنفيذ ضركرية" "أداة اإلسبلمي الفكر في الدكلةف ،إقامتيا
 المجتمعات، مف مجتم  عنيا يستغني ال كحيث كذلؾ، كألنيا أفراده. كسياسة المجتم  مصالح
 (.ُْٔ:ُّٗٗ )الغنكشي،الغنكشي راشد تعبير حد عمى

 (ٕ٘ٔٓ-ٜٜٙٔ) بيف الممتدة الفترة خالؿ التونسية النيضة ةحرك .ٔ
 اإلخكاف جماعة مف كجزء النيضة حركة عف الدراسة مف الجزء ىذا في ثيالحد سيتـ
 حكمت التي ألحداثا الستقراء محاكلة في الحاكمة، السمطة تكلي حتى التأسيس مف المسمميف

 مرت حيث، ـ َُِٓ عاـ لغاية ُٗٔٗ بيف الممتدة تجربتيا في التكنسية النيضة حركة تجربة
 ثـ مجاىدة سياسية حركة إلى ديةمسج دعكية حركة مف تطكرت حيث كبرل، بمراحؿ الحركة
 في ميـ دكر إلى كالكرامة الحرية ثكرة بعد لتصؿ عمي بفا حكـ عقكد طيمة كمشردة مطاردة
 مف كالتكتؿ الجميكرية أجؿ مف المؤتمر حزبي م  باالشتراؾ تكنس قيادة منحيا السياسية الحياة
 الحكـ، عف لتتنازؿ ثـ َُُِ رنكفمب ِّ في ديمقراطية انتخابات أكؿ بعد كالحريات العمؿ أجؿ

 الكطني التكافؽ حككمة في محدكدة مشاركة ليا فتككف َُِْ انتخابات في تراجعان، كتسجؿ
 كالتالي: التكنسية النيضة حركة بيا مرت التي المراحؿ بياف كسيتـ الصيد بيبالح ىايقكد كالتي

 
 مرحمة البحث عف اليوية: . أ

ـ، عنكاف ىذه ُُٖٗـ حتى ُٗٔٗمف عاـ  لحركة النيضةامتدت مرحمة البحث عف اليكية 
إضافة إلى المد  اسح المتمثؿ في نظاـ الرئيس بكرقيبةالمرحمة ىك مقاكمة المد العمماني الك
ي أكاخر الستينيات ف(، ف ّٗ: َُِٓ)بريؾ، اليادم،  الشيكعي الماركسي بمختمؼ تعبيراتو
كقد تأثٌر  ،النكاة األكلى لمحركة اإلسبلمية التكنسية تكنس كأكائؿ السبعينيات بدأت تتأٌسس في

مجمكعة مف المثقفيف في ذلؾ الكقت بفكر المفكر الجزائرم مالؾ بف نبي صاحب التصانيؼ 
، كغيرىا مف التصانيؼ، كشركط النيضة، الكثيرة مف قبيؿ الصراع الفكرم في الببلد المستعمرة
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اإلخكاف  أحد أبرز منظٌرم تنظيـ سيد قطب كما تأثرت ىذه النخبة التكنسية بفكر
راشد  في ىذه النخبة قطب كأبرز، أبك األعمى المكدكدم كالمفكر الباكستاني، مصر في المسمميف
كشكٌؿ ىؤالء جمعية إسبلمية ىي أقرب إلى ، كغيرىـ كعبد الفتٌاح مكرك كصالح كركر الغنكشي

كقد ركٌز ، اإلسبلمي االتجاهخمية منظمة كمييكمة كالتي أصبحت فيما بعد تعرؼ باسـ حركة 
كتمكٌف مف ، كالمعاىد التربكية كالمساجد مدارسمي عممو في الجامعات كالبلاالتجاه اإلس

إعادة إحياء القٌيـ كالمبادئ ىك  أىداؼ ىذه الجماعةمف أىـ ككاف ، استقطاب العديد مف األنصار
فرازات التأثر بالعممانية الغربيةإضافة إلى ، كمفردات الثقافة اإلسبلمية ، مقاكمة الغزك الفكرم كا 

 (.ِْ: ََِّ)ابك زكريا،  خبلؿ كسائؿ دعكية ال عبلقة ليا بالعنؼ إطبلقا كذلؾ مف
كلعؿ ما كانت تتسـ بو ىذه المرحمة التأسيسية األكلى، كىك قانكف التفكير المزدكج األبعاد 

انتيجتو النخبة األكلى المؤسسة لمحركة بشكؿ عاـ كالغنكشي بشكؿ خاص أنيا لـ تكف الذم 
ككاف مف المبلحظ االنتقاؿ السري  مف الدعكة الفردية إلى المجتم  المدني أسيرة التديف التقميدم 

في جمعية المحافظة، ثـ إلى الدعكة الجماعية المفتكحة ثـ إلى التنظيـ الذم خمص إلى  ؿالممتث
 ( ّٗ: َُِٓتمؾ األياـ )بريؾ،  سكبير بمقايي تمر تأسيسي كقانكف كىك تطكرمؤ 

 لمحكـ: مرحمة التأثير السياسي والتأىؿ . ب
، كىي مرحمة قصيرة زمنيا كلكنيا ُٖٖٗحتى عاـ  ُُٖٗىذه المرحمة مف عاـ  امتدت

، كما كاف ظييرا لحركة في تمؾ األياـ ثكرة الخبز التي األقصى في تاري  الحركة االزدىارمرحمة 
لئلعبلف عف  ، حيث قاـ أمينيا العاـ في ذلؾ الكقتُّٖٗمف عاـ  راندلعت في أكاخر ديسمب

 (. ِْ: َُِٓكعف مكتبو )بريؾ،  نفسيو
أنيا ذات مرجعية إسبلمية،  ُُٖٗ/َٔ/َٔبتاري   أكدت الحركة في بيانيا التأسيسيحيث 
العربي كخطكة باتجاه تحقيؽ الكحدة العربية،  المغرب النضاؿ مف أجؿ تحقيؽ كحدة كتسعى إلى

رسميا باسـ اإلسبلـ،  كأضافت أنيا ال تقدـ نفسيا ناطقا. فالكحدة اإلسبلمية كتحرير فمسطيف
كحددت جممة مف األىداؼ منيا: بعث الشخصية اإلسبلمية لتكنس، كتجديد الفكر اإلسبلمي، 

كما .كالسعي إلى أف تستعيد الجماىير حقيا في تقرير مصيرىا، كضماف تنمية اقتصادية عادلة
نساف، كبنبذ أكدت التزاميا بالمنيج الديمقراطي في التداكؿ عمى السمطة، كبمبادئ حقكؽ اإل

 (.ُُٖٗ)البياف التأسيسي لحركة االتجاه االسبلمي :  العنؼ.
 عقكد، لعدة استمر كبير بشكؿ السياسية كفمسفتيا النيضة حركة أيديكلكجية تطكرت
 السمفي جناحو عف اإلسبلمي االتجاه حركة سمفو انشؽ حيف الثمانينات، فترة في كخصكصا
 أف رغـ المنفى. يف آخريف قادة آراء م  راءهآ الغنكشي قارب حيف التسعينيات خبلؿ ثـ المحافظ،

 كلممرة أنيا، إال طكيمة، عقكد مدل عمى (كاحد ف)آ في كحركة كحزب جدتك  النيضة حركة
 حركة فييا تحكـ التي األكلى المرة ىذه كانت كذلؾ، ديمقراطي. مفتكح سياؽ ضمف تعمؿ ،األكلى
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 مف كعضك سيما ال بحؽ، األحزاب متعدد نظاـ ضمف الحكـ ائؽحق طرحت النيضة. حركة
 ،النيضة حركة أماـ جديدة كفرص تحديات عممانية، أكثر شركاء م  أحزاب بلثةث يضـ ائتبلؼ

 في كانكا الذيف أكلئؾ بيف كمف براغماتييف أشخاص مف أساسا المؤلفة العميا، ركةالح قيادة أقرتك 
 إعادة كأيضا أدكاتو دراسة عيدت أف ركةالح عمى يتعيف أنو تكنس، في بقكا الذيف كأكلئؾ المنفى
 (.ُْ :َُِْ )ماركس، .االنتقالية التحديات لمكاجية الخارجي إطاره تصكر

 تكازف اقامة ىعم عممت البراغماتية كقيادتيا المرف ببرنامجيا النيضة حركة أف الباحث كيرل
 بذلؾ مكاجية الحكـ، تجربة خبلؿ ستمارسيا التي كالسياسات أجميا مف نشأت التي المبادئ بيف

 التحديات.
 المكاطنة أساس عمى يقكـ ديمقراطي نظاـ بناء عمى عممت النيضة حركة برنامج كفي     

 كافة بناء مف بد ال اليدؼ ىذا كلتحقيؽ كالكاجبات، الحقكؽ في كالمساكاة الحرية كاحتراـ
 الحكار خبلؿ مف الحزبية كالحياة اإلعبلـ كتطكير المجتم  كدعـ الديمقراطية، المؤسسات
 كالمدنية السياسية االطراؼ بيف العبلقات كبناء السياسي، لبلستقرار دعما التكافؽ عف كالدراسة

 المجاؿ ىذا في كيدخؿ الكطنية لمكحدة كدعما النزيو، كالتنافس كالتعاكف االحتراـ أسس عمى
ثارة المجتم  كتقسيـ كالعنؼ الكراىية كلثقافة لئلرىاب التصدم  . داخمو كالفتف الثغرات كا 
 :المقاومةمرحمة  . ت

 أطكؿ كىي ،ََُِ أكاخر في كالكرامة الحرية ثكرة حتى ُٖٗٗ عاـ مف المرحمة ىذه امتدت
 كغيرىا الفترة بلؿخ الحركة خضعت حيث الحركة، ليا عتخض التي الثبلث المراحؿ مف مرحمة
 نجحت الحركة أف إال المنافي، أك السجكف غيابات في المككث مف احتجاجيان  نيجان  ينيج ممف
 تفعيؿ كثانييا عمي بفا المخمكع لةآ كجو في الصمكد تفعيؿ أكليما يف:أمر  في المرحمة ىذه خبلؿ
 عمي، بفا لسياسية مناىض كخارجي داخمي تكتؿ لتحرير كالسياسية عبلميةكاإل الحقكقية اآللة
 خبلؿ إتبعتيا التي السياسية أف إال العربي، الخميج في المتاب  دفيؼ محنة الحركة كاجيت حيث
  .( ْْ: َُِٓ)بريؾ، اليادم،  .السممي الديمقراطي النيج عمى الثبات ىك المرحمة ىذه

 مشتركة:مرحمة السمطة التوافقية ال . ث
، إذ فازت الحركة بنسبة َُِّاكتكبر حتى أكاخر  ِّكىي المرحمة الممتدة بيف انتخابات 

الحككمة م  شريكيف ىما التكتؿ الديمقراطي % مف أصكات الناخبيف المشاركيف حيث أدارت َْ
مصطفى بف جعفر كحزب المؤتمر بزعامة الرئيس  س المجمس التأسيسي السابؽبزعامة رئي

جمة مف االنسحاب مف الحككمة بسبب الي السابؽ المنتصب المرزكقي، ثـ اضطرت الحركة
الشرسة غير المسبكقة التي شنتيا قكل إيديكلكجية  مضادة ظمت في صراع مرير م  المشركع 

كل باالتحاد العاـ التكنسي اإلسبلمي لمحركة عمى امتداد عقكد سابقة، حيث أستقكت تمؾ الق
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كالنسحاب، حيث لـ يكف بد أماـ الحركة إال التنحي  ةلمشغؿ إلرباؾ الحككمة كفرض االستقال
 (. ْٕ: َُِٓتخكفان مف تكرار التجربة المصرية أك السكرية،  )بريؾ، اليادم، 

 :حركة النيضة التونسيةل الفكرية منطمقاتال .ٕ
 السبعينيات، كبداية الماضي القرف ستينات نياية بتكنس اإلسبلمي العمؿ مؤسسك كيعتبر

 ليـ تكف كلـ بالجامعات، ممتحقيف الزالكا طبلبان  اك ،الجامعة مف التخرج حديثي شبابا عمكما كانكا
 منذ البداية، في تسمى كانت كما "الجماعة" أف كما الفكرية، مرجعتييـ تحدد منشكرة أدبيات

 ينتج كلـ فكرم، إنتاج أصحاب أك كتاب صكفيا بيف يبرز لـ الثمانيات، نياية حتى انطبلقتيا
 مراج  اعتماد في صعكبة يخمؽ ما كىذا باؿ، ذات فرية أدبيات "التنظيـ" الحركة عف بالتالي
 :َُِٓ محمد، )القكماني، نشأتيا في بتكنس ميةاإلسبل لمحركة الفكرية الخصائص تحديدل معينة
ْٓ) 

أكؿ ما يتعيف تأكيده في ىذا الصدد ىك، أف حركة النيضة ىي حركة اسبلمية  كلكف
طمكحات تغييرية تنمكية شاممة، تسعى الى تأصيميا بما يتبلءـ كقيـ األمة  تسياسية، ذا

الحضارية، كتجتيد في تحقيقيا استنادان عمى الشرعية الجماىيرية. فيي بيذا المعنى ليست حركة 
يتيا مف سمطة غيبية متعالية يا لئلسبلـ، كتحتكر الحديث باسمو كتستمد شرعنظرت دينية تجزئ

 السيادة.المخالفيف العامة كالخاصة مف أجؿ التسمط كاالستبداد باسميا، كتصادر حريات تفرض 
 (.ّٔ: ُٖٗٗ)الغنكشي، 

 دتستم، يعتبر مف مبادئ الدكلة االسبلمية التي ال كيرل الباحث أف ما قالو الغنكشي سابقان  
شرعيتيا في حكـ الناس، إال برضاىـ، كال يمكف الكصكؿ الى ىـر السمطة اال بقبكؿ مف 

 الجماىير، كالشرعية ألم نظاـ استمد سمطتو مف انقبلب أك ميراث أك تزييؼ لبلنتخابات.
 كلقد كرد في المؤتمر التاس  لحركة النيضة ما يمي:

إلسبلمية المباركة القاعدة المركزية في إف حركة النيضة تتخذ منطمقان ليا العقيدة ا"  
التفكير اإلسبلمي، التي إلييا يعكد تحديد المكاقؼ كالرؤل إزاء قضايا الكجكد عمكما كالكجكد 

أم عمؿ تغييرم نحك األفضؿ، كأم منياج لمحياة، يجب أف  كترل أف .اإلنساني بصفة خاصة
ىذا الكجكد كعبلقاتو ببقية عناصر  ككظيفتو في فاينبثؽ عف جممة تصكرات كاضحة لمنزلة اإلنس

الككف، ألف ىذا المعنى بو ترتبط كؿ الحياة. كانطبلقا مف مبدأ التعامؿ الصادؽ كالمسؤكؿ م  
عمى مبدأ الشمكؿ في فيـ اإلسبلـ بشكؿ ال يحصره في مجاؿ العقائد  ان ديننا الحنيؼ، كاعتماد

عي كالسياسي كاالقتصادم، نرسـ في كالشعائر، بؿ يتعداه ليشمؿ إلى جانب ذلؾ الحيز االجتما
ما يمي األسس العقائدية كاألصكلية لحركتنا، حيث تككف معالـ نمتقي حكليا كنجعميا منطمقا نبني 

ىذه  كال يفكتنا أف نشير أننا ال نؤسس عبر.عميو عقيدتنا، كنتفاعؿ بو م  الكاق  فكران كممارسة
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ن ان األسس عقيدة جديدة كال تصكر  ما ىك رصد لمنيج التقى عميو أبناء ىذه مقطكع الجذكر، كا 
كنحف نقدر  .اب ا العزيز، كيسترشد بالفكر اإلسبلمي عبر مساره الطكيؿتالحركة، ينطمؽ مف ك

أف ىذه األسس العقائدية كاألصكلية، حقيقة بأف تستنيض ىمـ الكافة لمتفاعؿ معيا بكؿ رشد 
يجا  (.ِ:  َُِِ)المؤتمر التاس  لحركة النيضة، ." بيةكا 

 فكتكشؼ المنطمقات العقائدية التي انطمقت منيا حركة النيضة، أف ىذه الحركة ال تؤم
يتـ  بالعنؼ، ال عمى سبيؿ الحكـ الكاقعي كال عمى سبيؿ الحكـ الثانكم، فالتغيير عندىا يجب أف

أف فريضة الجياد  يال يعن اكفؽ أسس ككنية كاجتماعية تضمنتيا سنف التاري  كحركتو، كىذ
، ال بؿ ليا مناخيا كضركرتيا أيضا. كاالنفتاح عمى اآلخر كانت مف سمة حركة النيضة ساقطة

الى درجة أف ادبيات الحركة كانت غنية بمكضكعات الديمقراطية كالمرأة كالعبلقة م  الغرب، 
كالتركيز عمى ىذه المضاميف كاف األبرز بالمقارنة م  مضاميف مف قبيؿ تطبيؽ الشريعة 

سبلمية المجتم  أك جاىميتو.اإلسبلمية كالقك  (.ْٕ: ََِّ)ابك زكريا،  انيف االسبلمية كا 
استيداؼ التغيير  النيضة في برنامجيا تحاكؿحركة في ىذا السياؽ، يقكؿ الغنكشي: "ك 

الجذرم لممفاىيـ كلمرؤية الككنية الحضارية الغربية التي غمبت عمى نظاـ الحياة السياسية 
كاالقتصادية كغيرىا في العالـ العربي. كالطبيعة الجذرية تستيدؼ اإلصبلح مف الجذكر، أم 

...كال أعني  إعادة البناء االجتماعي مف األساس مف أجؿ انطبلؽ دكرة حضارية إسبلمية جديدة
بالضركرة أف الطبيعة الثكرية لمحركة اإلسبلمية بعد سقكط الخبلفة "العثمانية" تستدعي استخداـ 
نما أعني أف التغيير جذرم كلك تـ بالتدريج كبالكسائؿ السممية، فيك تغيير في  القكة في التغيير، كا 

 (.ُّ-ُِ: َََِطبيعة الدكلة ذاتيا".)الغنكشي، 
تتمثؿ في تغيير جذرم عمى صعيد الكميات كاألسس العامة سكاء عمى كالطبيعة الثكرية 

صعيد المفاىيـ ك األىداؼ كالمنطمقات. ك بمعنى آخر تغيير يسعى إلى استبداؿ المشركع 
الحضارم المعاصر المرتكز عمى النمط الغربي كالعمماني إلى مشركع حضارم بديؿ يرتكز عمى 

 إسبلمية.  تأطركحا
 : وأدواتيا حركة النيضةأىداؼ  .ٖ

تعتبر حركة النيضة متجددة األىداؼ كاالستراتيجيات، حيث عٌمؽ الغنكشي عمى ذلؾ بقكلو: 
"كذلؾ نظران ألف اإلسبلـ جاء لكؿ زماف كمكاف، فحتـٌ أف تككف رسالتو متجددة بتغيير أكضاع 

إلسبلمية، الزماف كالمكاف، كبتطكر العمكـ كالمعارؼ كالفنكف كبناءن عميو، ف ف اىداؼ الحركة ا
 ( .ُُ: َََِكاستراتيجياتيا ككسائؿ عمميا ستختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف".)الغنكشي، 

 (:ِ: َُِِ)المؤتمر التاس  لحركة النيضة،  تعمؿ حركة النيضة عمى تحقيؽ األىداؼ التاليةك 
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استكماؿ أبعاده كتنمية مكتسباتو كصيانة الكحدة مف خبلؿ  :الوطني اَّلستقالؿحماية  . أ
الكطنية كتفعيؿ كحدة المغرب العربي كدعـ التكجيات الكحدكية بيف الشعكب العربية 

كتجذير اليكية العربية  كاالعتداؿاإلسياـ في ترسي  ثقافة الكسطية ك .كاإلسبلمية
تكريس مبدأ سيادة الشعب عبر بناء الدكلة الديمقراطية، المدنية، العادلة كالعمؿ ك .اإلسبلمية

بيف المكاطنيف كتطكير بنى المجتم  المدني كتحرير آلياتو ألداء دكره  عمى تحقيؽ المساكاة
تحقيؽ الحريات العامة كالفردية كالعدالة باعتبارىا ك  .الكامؿ في اإلسياـ في التنمية الشاممة

كتكريس حقكقو  فانسانية اإلنسإقيما محكرية في تجسيد معنى تكريـ ا لمخمؽ كتحقيؽ 
طبلؽ حرية اإلبداعكتأكيد التعددية السياسي النيكض بكاق  ك . ة كحرية اإلعبلـ كالصحافة كا 

تكفير الظركؼ المبلئمة لرعاية ك .األسرة كدعمو فاالمرأة كتفعيؿ دكرىا كالعمؿ عمى حفظ كي
عدادان   .لممستقبؿ الطفكلة كالشباب تنمية كا 

ت تشغيمية يحقؽ التكازف بيف الجيات كالفئات كيكفر مجاالك ندمج ي :بناء اقتصاد وطني قوي . ب
سبلميان  كعربيان  مغاربيان ) كاالندماجكاسعة كيسيـ في تحقيؽ التكامؿ   .عالميا كاالنفتاح (كا 

تشجي  الدراسة العممي كتكقير العمماء كالباحثيف كالمخترعيف إيمانا بدكرىـ في تحقيؽ نمك ك 
 .الببلد كتدعيـ استقبلليا

 كاالرتقاءاعتماد المغة العربية لغة أساسية في مجاالت التعميـ كاإلدارة  :اعتماد المغة العربية . ت
بلؽ م  بيا لتككف أداة نيضة حضارية تسيـ في تكحيد األمة كتيسر التفاعؿ اإليجابي كالخَّ 

المساىمة في إرساء سياسة خارجية مبنية عمى عزة الببلد ككحدتيا كاستقبلليا ك  ثقافات العالـ
قامة المتبادؿ كالتعاكف كالعدؿ كالمساكاة  االحتراـالعبلقات الدكلية عمى أساس  عف كؿ نفكذ كا 

كالحؽ في تقرير المصير كالعمؿ عمى مناصرة الشعكب المستضعفة كالقضايا العادلة كعمى 
 .رأسيا القضية الفمسطينية

 

 :السياسي الفكر وممارسة اَّلنتخابي البرنام  بيف التونسية النيضة حركة ثانيًا:
 كتقسيـ الثنائي االستقطاب نحك باالتجاه تكنس في كالحزبية السياسية العامة البيئة تتمٌيز

 كالثقافي الٌديني كباالنتماء باليكية متصمة معايير عمى باالعتماد كاالجتماعي السياسي المشيد
 بعد عرؼ بتكنس السياسي المشيد أف " بقكلو الجمعاكم أكده ما كىذا (ٕ :َُِّ ، السنكسى)

 عمى َُُِيناير ُْ في التكنسي الشعب انتصار مثؿ حيث ،كالتنكع التعدد مف حالة  الثكرة
 تاري  في ميـ تاريخي تحكؿ نقطة عمي، بف العابديف زيف الرئيس ترأسو الذم التكنسي النظاـ
 كعاد العربي، العالـ في الحرية لطمب الباب كفتحكا مصيرىـ، المكاطنكف امتمؾ إذ تكنس،

 طكر إلى السرية طكر مف النيضة حركة فخرجت التكنسي، الداخؿ في االنساف حقكؽل االعتماد
ؿُّ  كعاد العمني، العمؿ  َُ في القانكني العمؿ تأشيرة عمى كحصمت الببلد، الى ككادرىا جي
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 الحركة "اف فيو، جاء الخصكص ىذا في بيانان  التكنسية النيضة حركة كأصدرت ،َُُِمارس
 المشترؾ بالعمؿ كتمسكيا االختبلؼ، في كالحؽ لمتنكع كاحتراميا لمعمنةا بمبادئيا تمسكيا تجدد
 :َُِْ )الجمعاكم،مطالبيا". كتحقيؽ الثكرة مبادئ كتجسيد الديمقراطي االنتقاؿ تحقيؽ أجؿ مف
ِ) 

تعرضت لمقم   ،ـُِٕٗحركة إسبلمية تكنسية تأسست عاـ كتعتبر حركة النيضة ىي 
كاالضطياد في عيدم الرئيسيف الحبيب بك رقيبة كزيف العابديف بف عمي، كسجف عدد مف قادتيا 
كىٌجركا لسنكات طكيمة، كلكنيا عادت لتتصدر المشيد السياسي التكنسي بعد الثكرة التي أطاحت 

لقانكني تـ االعتراؼ اك ، َُُِيناير ُْيكـ  بف عمي الرئيس التكنسي زيف العابديف بنظاـ
  ،بالحركة حزبا سياسيا، كتصدرت المشيد كباتت مف أبرز القكل السياسية في الساحة التكنسية

 "باالتجاه كصفو يمكف اتجاىا كتتبنى كالكاقعية، كالمركنة االعتداؿ مف كبير بقدر الحركة كتتميز
 إلى اإلسبلمي االتجاه حركة مف اسميا غيرت الحركة أف نجد السياسي المستكل فعمى العقبلني"،

 بالعكدة فقط يطالب بؿ االسبلمية الشريعة تطبيؽ إلى يدعك ال برنامجان  كصاغت النيضة حركة
 (.ُُٗ ،ُُٗٗ االسبلمية.)العممة، كالتقاليد القيـ الى
 المشيد بناء في المشاركة طكر إلى كالمكاجية المغالبة طكر مف الحركة خرجت بذلؾ  

 المناطؽ، مختمؼ في مراكز ليا كشٌكمت التشكؿ، عمى قدرتيا الحركة كاستعادت لتكنس، السياسي
 انتخابي. برنامج صياغة عمى كعممت

كفي ىذا المبحث سيتـ التركيز عمى دكر حركة النيضة في المشاركة االنتخابية كدراسة   
 نتائج االنتخابات التشريعية كذلؾ عمى النحك التالي:

 التونسية. النيضة حركة فكر في  سياسيةال المشاركة .ٔ
 يضمف الذم النظاـ بانو البرلمانية، االنتخابات في المشاركة النيضة، حركة تعتبر  

 الرقابية، المنظكمة كتفعيؿ السمطة عمى التداكؿ كحرية القضاء استقبلؿ عمى كيعمؿ الحريات
 الخبرة مركز كاستحداث و،كأمن المكاطف تخدـ بما الداخمية كزارة اصبلح يتـ البرلماف خبلؿ كمف

نشاء القكانيف فحص في البرلماف داخؿ مف يعمؿ بحيث التشريعية  يضمف تشريعي مخطط كا 
صبلح الحريات،  . (َُُِ االنتخابي، النيضة برنامج الصحي) كالنظاـ التنمية برامج كا 

عمى مبادئ الديمقراطية كالتعددية  بأف حركة النيضة ركٌزت كبذلؾ يمكف القكؿ
حركة كىذا مؤشر عمى نضج في تعامؿ  ،خابات، كلـ يعد الميثاؽ قيدان عمى مكقفيا السياسيكاالنت

م  مفيكـ الديمقراطية، كتغميب فقو األكلكيات كالمقاصد المستكعبة لمكاق  عمى النظريات  النيضة
 المجردة في الممارسة السياسية.
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 الغنكشي راشد ظؿ كقد الحكـ إلى لمكصكؿ الديمقراطي الخيار النيضة حركة كتنتيج  
 بالخيار متمسكا فاستمر كاإلصبلحي، النقدم الختياره كفيان  النيضة لحركة العاـ األميف

 الحركات بعض عكس عمى الدعكة، ميداف في الحكار كبنيج السياسي، العمؿ في الديمقراطي
 مف الدعكة قبلن نا )العسكرم( االنقبلبي اإلغراء في سريعان  سقط الترابي حسف ف ف مثبلن  اإلسبلمية
 ،بمقريز ) الخبلؽ" االجتيادم الفكرم تراثو بتصفية مغامران  السمطة، إلى المدني المجتم  مؤسسات
ََِٖ :ُٕٔ.) 

 لـ الحركة إف " : يقكؿ االنتخابية كالمشاركة الديمقراطية لتأصيؿ الغنكشي مف ككمحاكلة  
 الخيار أف اعتبرت بؿ ،بكرقيبة الرئيس نظاـ عمى فعؿ كرد لديمقراطيا المسار عف تتراج 

نما غربية بضاعة ليست الديمقراطية كأف أصيؿ، خيار الديمقراطي  الينا، ردت التي بضاعتنا كا 
 مؤسسة الى تتحكؿ كلـ عميا، اخبلقية قيمةن  ظمت الشكرل أف ىك، تاريخنا عاناه فشؿ أىـ كأف

 يؤخذ ما رغـ سياسية، قيمة دمجر  كليس لمدكلة نظاـ إلى الشكرل حكؿ الذم ىك فالغرب سياسية،
 مف الديمقراطي السياسي الجياز بسبب كليس العممانية، مضامينو بسبب الديمقراطي النظاـ عمى

 . (ُٔ :ََُِ حماد، ") كاستفتاء السمطة عمى كتداكؿ كانتخاب برلماف
 المشاركة قضية مف النيضة حركة تتبناه الذم االستراتيجي المكقؼ يهفيـ ذلؾ عمى بناءن   

 م  ضركرتيا، بؿ التشريعية، السمطة في المشاركة بأىمية القكؿ تغميب إلى يميؿ الذم السياسية،
خضاع الرئاسية االنتخابات في المشاركة عمى التحفظ  المصمحة. تقتضيو ما إلى المشاركة تمؾ كا 
  :ٕٔٔٓ عاـ التشريعي المجمس نتخاباتا في النيضة ركةح اركةمش .2

 التكنسي الرئيس نظاـ إطاحة إلى كأدت في دكلة تكنس انتشرت التي االحتجاج حركة كانت
 عمى ك العربي، العالـ في نكعيا مف األكلى َُُِديسمبر عاـ  ُْ في عمي بف العابديف زيف
 الساحة في دكران، جديدان  المدني المجتم  كمنظمات السياسية األحزاب لعبت التالية السنة مدل

 أكتكبر ِّ في أجريت التي االنتخابات كمثمت ،انفتاحان  أكثرأصبحت  التي التكنسية السياسية
 .االنتقالية المرحمة ىذه في تاريخية خطكة في التأسيسي أجريت التي االنتخابات مثمت َُُِ
 حكؿ اتفاؽ إلى التكصؿ أجؿ مف مرحمة مفاكضات في الجدد المنتخبكف السياسيكف القادة كدخؿ
 في عاـ فترة طكاؿ الببلد تدير شؤكف انتقالية حككمة كتعييف الجديدة الييئة داخؿ السمطة تقاسـ
 :َُُِ نيككؿ، )ركزكيؿ،الجديد  الدستكر بصياغة التأسيسي الكطني المجمس فيو ـيقك  كقت
ٔ.) 
 مكجة ىزتو قديـ نظاـ بيف تجاذب مرحمة االكلى األربعة الشيكر شيدت حيث  

 الثكار مكاجية في كالصمكد البقاء في يستميت نظاـ الديمقراطية، غياب نتيجة االحتجاجات
 الكاق  م  االضطرارم التكيؼ النظاـ محاكلة عبر كذلؾ شابة ثكرة رحـ مف يتشكؿ جديد كنظاـ
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 بفا سقكط أعقاب في السمطة تكلت التي القديمة النخبة تمؾ أف إال نفسو، إنتاج إعادة بيدؼ
 "محمد الكزراء رئيس تكلى حيث الثكرة، أىداؼ لتحقيؽ كاضحا مشركعا تمتمؾ تكف لـ عمي

 بتعميقو، الثكرة طالبت الذم ـُٗٓٗ لدستكر مخالفة تعد الخطكة ىذه كألف مؤقتا الرئاسة الغنكشي"
 طبقا الرئيس منصب (المبزع فؤاد) البرلماف رئيس تكلي عف َُُِ عاـ يناير ُٓ في أعمف
 مدة في مبكرة رئاسية انتخابات إجراء حيف الى مؤقتو بصكرة الدستكر مف ٕٓ رقـ الفصؿ ـألحكا

 الثكرة مسار في التحكؿ في البدءك  المنصب المؤقت الرئيس تسمـ تاري  مف يكمان  َٔ أقصاىا
 مما االنتقالية، الغنكشي محمد لحككمة الشعبي الرفض بعد خاصة المطالب حشد نحك التكنسية
 بدأ كالذم لمحككمة، رئيسان  (السبسي قائد الباجي) تعييف كتـ جماعية، باستقالة التقدـ ىإل اضطرىا

 السابؽ العيد م  المطمكبة الجذرية القطيعة كبحجـ المرتفعة الشعبية المطالب بسقؼ كاعيا
 .(ِْ: َُُِ أباه، )كلد االنتقالية المرحمة إدارة في الفاعميف مختمؼ إشراؾ كبضركرة

 السياسييف الناشطيف مف منظمة غير جمكع ىـ الثكرة فتيؿ أشعؿ مف أف الباحث، كيرل
 حيف لذلؾ، بالشارع. كثيقة عبلقة ليا جماعة أك حزب شكؿ في سياسي تنظيـ إلى يفتقركف الذيف
 كفكجئ باالنتخاب، انتقالي مجمس تشكيؿ تقرر الثكرة بعد تكنس في االنتقالية المرحمة بدأت

 إحدل ككنيا ،الغالبية عمى تحصم تيال يى سبلميةاإل النيضة حركة أف ياسيالس المجتم 
 عدـ مف األحزاب مف العديد تعانيو لما خبلفا المرحمة، تمؾ في كتنظيما استقرارا األكثر األحزاب
 مكاقفيا. في كضكح

 حكالي بعد كذلؾ كنزيية حرة بأنيا كصفت التي االنتخابات في النيضة حركة شاركت   
 نكعيا مف األكلى التكنسية االنتخابية العممية خضعت حيث كاإلقصاء النفي مف عاما عشريف
 كبقاعدة % َٕ حكالي االقتراع في المشاركة نسبة كبمغت كالشفافية. النزاىة يضمف بما لمرقابة

 ،مقعدان  ٖٗب النيضة حركة فكز معمنة النتائج جاءت كقد مكاطف، مبلييف ٕ ضمت انتخابية
 ثـ ،مقعدان  ُِٕ مجمكع مف مقعدان  ِٗب فاز الذم الجميكرية أجؿ مف المؤتمر زبح يمييا

 الذم كالحريات العمؿ اجؿ مف التكتؿ حزب ثـ مقعدان  ِٔ عمى بحصكليا الشعبية العريضة
 التقدمي الديمقراطي الحزب الخامسة المرتبة في كجاء ،مقعدان  َِ ب الرابعة المرتبة عمى حصؿ
 مقاعد ٓب المبادرة كحزب الحداثي الديمقراطي القطب مف كؿ فاز كأخيران  ،مقعدان  ُٔ عمى حائزا
 :نت(َُُِ ،التكنسي التشريعي المجمس النتخابات العميا الييئة )مكق  .منيما لكؿ
 النقاط في تبمكرت التي التكافؽ مف بحالة التكنسي السياسي المشيد اتسـ ذلؾ عمى كبناء  

 : نت( : َُِّ  )صافيناز، التالية
 لؤلغمبية سياسي فصيؿ أم احتكار تمن  بطريقة صيغ الذم االنتخابات قانكف صدكر -

 اجؿ مف تحالفات في الدخكؿ باالنتخابات الفائزة السياسية القكل عمى حتـ كالذم البرلمانية
 عشرات مف التأسيسي الكطني المجمس انتخاب يتشكؿ أف يمكف حيث الحككمة، تشكيؿ
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 ىك ذلؾ مف كاليدؼ المجمس، داخؿ العددية األىمية بنفس تحظى التي السياسية المجمكعات
 التأسيسي المجمس اف يعني ما كىك السياسية، كالقكل األطياؼ مف ممكف عدد أكبر تمثيؿ
 التكافقي. الطاب  عميو يغمب مجمس

 لمسمطات المؤقت التنظيـ قانكف كعمى لمببلد مؤقت دستكر عمى التأسيسي المجمس مصادقة -
 جرت تاريخية جمسة في عضكا ّٗ كامتناع معارضا صكتا ّٕ مقابؿ صكتا ُُْ بغالبية

 .َُُِ عاـ ديسمبر مف عشر الحادم في
 السمطة خطتي أف عمى كاضحان  دليبلن  االنتخابات عنيا أسفرت التي النتائج ىذه كتعتبر
 كذلؾ ري ،الذ بالفشؿ منيتا قد النيضة حركة كاستئصاؿ التديف مناب  تجفيؼ في السابقة التكنسية
 ىكيات أف عمى شيادة كىي التديف، سمت عمى إقباال الحاسـ المجتم  فعؿ رد إلى بالقياس
 نت(. : َُِّ )الغنكشي، الدكؿ. كيد مف كأعمؽ أصمب الشعكب
 لمتيارات صدمة مٌثؿ قد تكنس في المعتدلة االسبلمية التيارات صعكد أف الباحث، كيرل
 م  التحالؼ قبمت التي المعتدلة األخرل العممانية اباألحز  عكس عمى المتشددة، العممانية

 تجربة أدار الذم الثبلثي االئتبلؼ مف الميٌشكمة )التركيكا( ياعمي أطمؽ حككمة مثؿ االسبلمييف،
 التكتؿ حزبك  الجميكرية أجؿ مف المؤتمر حزبك  النيضة حركة مف: مككف بتكنس الحكـ

 الجديد. الدستكر صياغة عند مستقبمية سياسية بمكاجيات تنذر الصدمة كىذه ،الديمقراطي
 الكقكع مف الحذر بالتفاؤؿ تميز الثكرة بعد النيضة حركة خطاب أف الى المبلحظة كتجدر

 النيضة حركة سمكت لذا أخرل، دكؿ في حدث سمبية سيناريكىات يعيد استدراج أخطاء في
 كالجمعياتية السياسية التعددم خيار دعـ ىك األكؿ: مبدأيف: عمى معتمدة دقيقة استراتيجية
 عمى سنحافظ بأننا كعدتكـ.. "لقد بقكلو الغنكشي عبر لمثكرة كاستحقاؽ مطمب ذلؾ أف باعتبار
 كرمالث المنسكب أف بحيص األصمح نحك لؤلكؿ تكجييان  يعبر كالثاني الحرية، كسنحمي الدكلة
 حرصت بؿ كاليسار، اليميف متطرفك لو يريد كما دمكم عنؼ إلى كيتحكؿ ينفمت ال أف يجب

 مصالحيا حساب عمى كلك الدكلة كياف تيديد إلى المرتف  الثكرم المنسكب يصؿ ال أف الحركة
 كصكنان  كالتكافؽ الحكار لباب كفتحا لبلستقطاب نياية الحكـ مف الطكعي خركجيا فكاف الخاصة،

 (ُِٔ :َُِٓ )الطربمسي، كالمجتم . الدكلة ساتلمؤس
 :التونسية اَّلنتخابات في النيضة حركة تقدـ إلى أدت التي العوامؿ .ٖ

 مف كؿ في االسبلمييف، طاب  عمييا غمب حكـ إدارات مف نماذج عربية بمداف عرفت
 فسيطر ايجابية، نتائج تحقؽ لـ حيث مشجعة، التجارب تكف كلـ كالعراؽ، كفمسطيف السكداف

 تقسيـ عنيا، نجـ المتبلحقة كاالقتصادية السياسية األزمات مف جممة لمسمطة تكلييـ فترات عمى
 تمؾ لكف كشعبة، لمعراؽ مرىقة طائفية كمحاصصة الفمسطينية، السمطة أكصاؿ كتقطي  السكداف،
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 الفرص أغمب في اإلسبلمييف اختيار إعادة مف العربي الناخب تكجيات غالبية تردع لـ الصكرة
 يصكت العربي الناخب جعمت التي األسباب كمف ممكنة، فرصة كؿ في نقؿ لـ إف المتاحة

 : (ُُّ : َُِّ لئلسبلمييف)طالب،
 كالنزاىة. كالصدؽ كالعدؿ الحؽ قيـ طياتو في يحمؿ الذم الديف مف اقترابيـ .ُ
 بالمستقبؿ. الثقة كضياع كالفقر كالجريمة كالسرقة كالنيب الفساد انتشار عمى فعؿ رد .ِ
 أنظمة ظؿ في لمفرد المشركعة المخاكؼ مف آمنا مبلذان  الديني الخطاب في االكثرية كجدت .ّ

 مستبدة. حكـ
 مفرط. بعنؼ الشعب مطالب كاجيكا عندما الحكاـ عند األخبلقي الكازع غياب .ْ
  حاكمة خاصة طبقة لخدمة كالشعب القانكف كتسخير الدكلة ىيبة غياب .ٓ
 الثقافية، بالدكتاتكرية المتسـ بكرقيبة عيد في لو تعرضت ماك  لمحركة، النضالية الشرعية .ٔ

 .المطمؽ األمني بالتسمط المتسـ عمى بف كعيد
 أف استطاعت الحركة كلكف السياسية، كعقيدتيا أفكارىا ألجؿ كتشريد كقتؿ إقصاء عممية  .ٕ

 المتعممة النخب داخميا في استكعبت أنيا كما جيدة، بصكرة االجتماعي الكسط في تتغمغؿ
 .سكاء حد عمى الغرب كفي العربي، المشرؽ في

 عمييا الحرب يعمف لـ ابؽالس النظاـ ألف كذلؾ كحضكرا زخما أعطاىا لمحركة الدينية الكاجية .ٖ
نما فقط،  القانكف، عمييا يعاقب مخالفة اإلسبلمي االلتزاـ كجعؿ كالمتدينيف، التديف حارب كا 

قامة المسجد عمى التردد كصار  مما القكمي، األمف ضد كجريمة إرىابا الدينية الشعائر كا 
 كسياسي، ماعياجت كعرس لمذات العكدة إلى اإلعبلف لحظة منتظرا التكنسي المكاطف جعؿ
 بعض حسب ةاإلسبلمي الجذكر ذات النيضة لحركة منحازان  التكنسي الصكت جعؿ ما كىذا

 .المراقبيف
 يؤمنكف كالذيف المسمميف، لئلخكاف الحركي النظاـ فاعمية مف كالمستمد لمحركة القكم التنظيـ .ٗ

 كاجب كالمتديف المتحضر المجتم  إقامة ألف ذلؾ كحضارم، شرعي كاجب التنظيـ بأف
 كالقاعدة ككاعية، منظمة جماعة تككيف ىي المجتم  ذلؾ إلقامة المثمى كالكسيمة شرعي،
 في مسيرتيا في النيضة حركة استطاعت كقد ،"كاجب فيك بو إال الكاجب يتـ ال ما" تقكؿ:
 عاـ نشأتيا منذ عمييا مرت التي األكضاع كؿ م  تتكيؼ أف الماضية الخمسة العقكد
 ـ.َُٕٗ

 االسبلمية الكجكه العربي" "الربي  بمداف في الناخب تفضيؿ كاف مجتمعة األسباب تمؾ لكؿ إف
 الراس  الكعي لتدخؿ طبيعية نتيجة سكاىا، ما عمى الدينية كاألحزاب المتدينة كالشخصيات

 المعاناة كعذاب قسكة ييعيد ال أفضؿ بمستقبؿ كأممو خياراتو عمى التجربة كتأثير الفرد بقرارات
الكطف. كاستباحت األنساف أىممت أنظمة ظؿ في العيش كضنؾ
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 :ٕٗٔٓ ـعا التشريعي المجمس نتخاباتا في النيضة ركةح  مشاركة .ٗ

 تنازليا فاف الببلد، كمصمحة العقؿ بمجاـ ألجمتيا بؿ الحكـ لشيكة النيضة حركة تخض  لـ
 مصالحة خيار نحك كاتجيت لتكنس السياسي كالكياف الدكلة مؤسسة حفظ أجؿ مف الحكـ عف

 صاغ الذم (التكنسي التأسيسي المجمس) انتخابات مف سنكات ثبلث مركر بعد شاممة، كطنية
 في االنتقالية المرحمة إلنياء مقدمة يككفل نيابي مجمس النتخاب التكنسيكف تكجو الدستكر،
 اإلسبلمييف بيف الصراع لتجاكز سعييـ إطار في الدكلة، مؤسسات بناء استكماؿ كبالتالي ببلدىـ،

 في يتنافس حيث ي،الديمقراط االنتقاؿ مسار يكقؼ كاد جديان  تيديدان  معا مثمكا الذيف كالعممانييف
 نداء كحزب ،ثكرةال بعد عاميف منذ السمطة عمى ىيمف الذم اإلسبلمي، النيضة ركةح االنتخابات

سبلمية يسارية جماعات إلى باإلضافة العممانية، المعارضة يمثؿ الذم تكنس  كتعتبر ،أخرل كا 
 (ُِٕ :َُِٓ )الطربمسي، الدستكر. صياغة بعد األكلى االنتخابات ىذه
 أف ،َُِْ/َُ/ِٔ األحد جرت التي التكنسية التشريعية لبلنتخابات العميا الييئة عمنتأ
 بقميؿ أكثر يمثؿ ما %،ٖ.ُٔ بمغت البرلماف، تخاباتان في االقتراع صناديؽ عمى اإلقباؿ نسبة
 بعد األكلى بالمرتبة تكنس نداء حزب فكز كأعمنت .الببلد أنحاء كؿ في ناخب مبلييف ثبلثة مف
 اإلسبلمي النيضة حركة توتم ثـ ،المجمس في ان مقعد ُِٕ جممة مف ان مقعد ٖٔ عمى حصؿ أف
 كحصؿ ،ان مقعد ٖٗ عمى حصمت حينما َُُِ بسنة مقارنة ان مقعد َِ متراجعنا ان مقعد ٗٔب

 .مقعدان  ُٓ عمى حصمت الشعبية كالجبية ان،مقعد ُٔ عمى رالح الكطني االتحاد
 نت(. :َُِْ ،التكنسية عيةالتشري لبلنتخابات العميا الييئة )مكق 

 عديدة مفاجآت عف االنتخابية، الدكائر جمي  في االقتراع لمكاتب األكلية النتائج كشفتك 
 خسارة تتكق  لـ التي األحزاب لبعض عنيفة صدمة شكؿ اآلخر كبعضيا متكقعا كاف بعضيا
 الثنائي االستقطاب حالة تأكد كليةأ كحصيمة اليو شارةاإل يمكف ما ،حصؿ الذم بالحجـ فادحة
 بيف الصراع فأ ،القكؿ كيمكف .كالخبراء المحمميف عديد تكقعيا التي كالنداء، النيضة حركة بيف
 متكقعة كانت بيزيمة النيضة حركة كمنيت تكنس، نداء لصالح حسـ تكنس في حزبيف كبرأ

 باإلحباط الناخبيف كشعكر ة،مطالس في ألدائيا الناخبيف تقييـ ارتباط :ىمياأ مكضكعية ألسباب
حساس المتدىكر، كاالقتصادم االجتماعي الكض  مف كاليأس  بمسؤكلية الناخبيف معظـ كا 
 كاف المستقبؿ مف الخكؼ عامؿ اف كما التدىكر. ذلؾ في الحكـ في شاركت التي األحزاب
 يككف بيحز  بديؿ عف كبحث نفسي إحساس مف نابعة اختيارات الناخبيف، اختيارات في حاسما
 :صحيفة(.َُِْ أكتكبر ِٖ التكنسية، الصباح ) المكقؼ إنقاذ عمى قادرا

 كقادر قكم نافذ إعبلمي جياز م  ”الحكار“ إدارة يبدك ما عمى النيضة حركة تستط  لـ  
 رسائؿ تكجيو مف بالتالي تتمكف كلـ لدييا، كاضحة إعبلمية سياسة غياب في الكبير التأثير عمى
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 نت(. : َُِْ ،االخبارية رؤيا الفزاعة.)شبكة ىذه كجو في التكنسييف مف القطاع ليذا مقنعة
 عمى شاىد برنامج في االنتخابات نتيجة عمى النيضة حركة رئيس نائب مكرك الفتاح عبد كعمؽ

 الساحة مف يبعدىا لـ ألنو ؟لماذا قبمة معيا صفعة النتيجة تناأعط " قائبلن: ُٕ الحمقة العصر
نما ،لسياسيةا  النتيجة ىذه مف أستاء لـ أنا ،جدان  طبيعي كىذا الثاني المستكل إلى بيا نزؿ كا 

 أسس مف يككف أف يجب الديمقراطي النظاـ يختار الذم ك  ،الطبيعية النتيجة ىذه أتكق  ككنت
 ىي باتاالنتخا فبأ قادمةال لممرحمة كنستفيد بد، ال الدخكؿ بعد المغادرة الديمقراطي لمنظاـ فيمو
 اإلحاطة ىي االنتخابات ،خطب ليست نتخاباتالا إف حيث لبلنتخابات، فيمنا تطكير قضية
 (َُِٓ)مكرك: . "جانبؾ إلى يككف حتى تكتسبو حتى الناخب بعقؿ

 الشعب راهي مف عمى األصدؽ الشاىد سيبقى االنتخابات صندكؽ أف الباحث كيرل  
 مستقبؿ عمى تأثير ليا سيككف الحالية االنتخابات كنتائج ،لمجتم ا كأىداؼ نيضة بتحقيؽ األحؽ

 .االحتماالت جمي  عمى كمفتكح معقد تأثير الببلد، في كالسياسية الحزبية التحالفات
 .التونسية النيضة حركة حكـ فترة إباف ةالسياسي تجربةال تقييـ :الثاني المبحث
 تمييد:

سبؽ اإلشارة إلى أنو تـ تمرير السمطة بشكؿ رسمي ديمقراطي كسمس ألكؿ مرة في تاري  
مف ناحية  (فؤاد المبزع)كرئيس الجميكرية  (د السبسيتكنس بيف رئيس الحككمة )الباجي قائ

تنظيـ  َُُِاكتكبر  ِّكتكلى المنتصركف في انتخابات كحككمة التركيكا مف ناحية أخرل، 
الحككمة كلكنيـ تمقكا السياـ الصديقة كالمعادية منذ يكميـ األكؿ مف كؿ صكب كحدب، كالتي 

، كقط  السكؾ الحديدية كمحاصرة السفارة الفسفاتتمثمت في عشرات اإلضرابات كايقاؼ تصدير 
مف السيادة الكطنية باستيداؼ البعثة الديبمكماسية عمى األمريكية، كالتعدم عمى ممتمكاتيا كالنيؿ 

، كؿ ذلؾ أدل إلى تفكيؾ حككمة تالتراب التكنسي، إضافة إلى سمسمة جرائـ قتؿ كاغتياال
 ـ، كصاحب ذلؾ تكقيت عزؿ الرئيس مرسيَُِْ التركيكا كعدـ عكدتيـ لمحكـ في انتخابات

عؿ حركة لتي شيدتيا سكريا كاليمف مما جالذم شيدتو مصر كتعطؿ الثكرة في ليبيا كالفكضى ا
بؿ تعدل األمر  (؛ُُّ: َُِْ)التميمي،  َُِْابات عمى إجراء انتخ النيضة التكنسية تكافؽ

تكنس  داءنالمتمثؿ في حزب  النيضة بنتيجة االنتخابات كتينئتو الحزب الفائز ركةقبكؿ حإلى 
 (ِ: َُِْ)الحناشي، % ّٔ.ّٗأم ما نسبتو  ان مقعد ٖٔكالحاصؿ عمى 

كشفت انتخابات مجمس التأسيسي التي جرت في تكنس بعد الثكرة عف مشيد سياسي 
جديد؛ إذ قاد تحالؼ إسبلمي )حركة النيضة( كعمماني )حزبا المؤتمر كالتكتؿ( الفترة االنتقالية 
كراىات اجتماعية كضغكطات سياسية  األكلى في ظؿ ظركؼ كصعكبات اقتصادية كأمنية كا 

قميمية بؿ كدكلية، دفعت بو إلى االبتعاد عف السمطة لصالح حككمة كفاءات مختمفة، داخمي ة كا 
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كطنية. كخبلؿ كؿ ىذه الفترة االنتقالية تحقؽ العديد مف اإلنجازات، أىميا: إصدار دستكر متميز 
)الحناشي،  .لمببلد باإلضافة إلى المصادقة عمى القانكف االنتخابي كبقية المؤسسات الدستكرية

َُِْ :ِ) 
 الداخمية المتغيرات بياف افيي تمثؿ قسميف إلى الجزء ذاى تقسيـ سيتـ تقدـ ما عمى كبناءن 

 في المؤثرة الخارجية المتغيرات كتكضيح التكنسية النيضة حركةل الحكـ ممارسة في المؤثرة
 .ةالتكنسي النيضة لحركة الحكـ ممارسة

 
 : التونسية النيضة لحركة الحكـ ممارسة في المؤثرة الداخمية المتغيرات .ٔ

 الحكـ فترة أثناء تحديات ككاجيت المتغيرات ببعض التكنسي النيضة حركة تجربة تأثرت
 دكرا المتغيرات ىذه كلعبت المصرم، كالعدالة الحرية حزب كاجييا التي التحديات مف أقؿ بكتيرة
 القسـ ىذا خبلؿ سيتـ لذا أىدافيا، تحقيؽ في كالمضي النيضة حككمة استقرار عدـ في ميمان 

 بمثابة ككانت حكميا فترة خبلؿ التكنسية النيضة حركة كاجيتيا التي الداخمية المتغيرات تكضيح
: َُِّ) الجمعاكم،  يمي فيما تتمثؿ كالتي النيضة حركة تتبناىا التي السياسة إلنفاذ تحديات
ْٕٗ): 

 جماعات الثورة المضادة:  . أ
كر جماعات ىدفيا معارضة التغيير الناتج بعد الثكرة، كتعطيؿ ىي مصطمح يراد بو ظي

مسيرة اإلصبلح، كتحاكؿ الجماعات عكدة عصر ما قبؿ الثكرة، كؿ ذلؾ خكفا عمى مصالحيا 
  :كنذكر ىنا بعض الجماعات

: الذيف استفادكا مف الييمنة عمى المشيد أتباع حزب التجم  الدستوري الديمقراطي المنحؿ -
مدل عقكد، حيث كاجيكا حالة مف تراج  النفكذ كتحجيـ دكرىـ، كمنعيـ مف  السياسي عمى

الماؿ لمتحريض ضد الحككمة  دكا بكسائؿ عدة، في مقدمتيا تكظيؼالترشح في االنتخابات، فعم
  المدنية الجديدة الممثمة بحركة النيضة.

مشاري  الكبرل، : استحكذت عمى الشركات كالرجاؿ اَّلعماؿ المتواطئوف م  النظاـ السابؽ -
اعتبرت حككمة النيضة تيدد مصالحيا، فرفضت كؿ مبادرة حككمية لفتح ممفات الفساد اإلدارم 

 . كالمالي
تحكيؿ دكره مف منظمة نقابية تداف  عف العماؿ إلى منظمة تخدـ  تحزيب اتحاد الشغؿ: -

 اد الكطني. مما يعطؿ االقتصشارع لمضغط عمى الحككمة الجديدة، اجندات حزبية، كتحرؾ ال
التي ساىمت في إشعاليا لكبيات الثكرة المضادة مجتمعة كالتي  صعود العصبيات القبمية: -

 تسعى لتحكيؿ دكر الحككمة التنمكم الى معركة تناحر داخمي ييدد الكحدة الكطنية.
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 كاثقػة، بخطػكات بػالتحرؾ السابؽ النظاـ رجاؿ كبدأ عممي، بشكؿ المضادة الثكرة بدأت كبيذا
 كبجمػ  بػالتكيؼ، يبػدأكف فتػرة بعػد ثػـ السػابؽ، النظػاـ رمػكز يختفػي تقػكـ الثػكرة أف فػكر ةكعػاد

 الدكلػة، فػي كتمػددىـ الطكيمػة خبػرتيـ خػبلؿ كمػف اإلصبلح، ثػـ بحديث المشاركة ثـ المعمكمات،
 ظاىريػان  يطمػئف لكنػو الثػكرة، عػف خطػاب مختمػؼ خطػاب كتقػديـ السياسػي، المشػيد بتسيد يبدأكف
 حيػث فػي الدكلػة، القياديػة المراكػز أخػرل مػرة يحتمػكا ثػـ اإلعبلـ، خبلؿ مف مستقبميـ عمى الناس
 الحككمػة ليؤلػؼ أيضػان  السػابؽ النظػاـ رمػكز أحػد "السبسػي قايػد البػاجي "التكنسػي الػرئيس اختػار

 السػابؽ، النظػاـ رمػكز مػف المكػكف كىػك تػكنس نػداء حػزب ليسيطر الصيد؛ كىك الحبيب الجديدة،
 .التكنسػية بصػيغتيا سػمس بشػكؿ المضػادة الثػكرة كالحككمػة، لتكتمػؿ كالبرلمػاف الدكلػة رئاسػة عمػى

 (.َُ: َُِْ)العزب، 
 فػػكر نػػراىـ لػػذلؾ كرجػػاؿ النظػػاـ السػػابؽ مػػا زالػػكا منتشػػريف فػػي الدكلػػة كفػػي أجيزتيػػا،

 يبطئكىػا األقػؿ عمػى أك الخػدمات، كبالػذات الدكلػة، أجيػزة فعاليػة ثػكرة يعطمػكف أم قيػاـ
 كيبػدأكا تطػاؽ، ال المػكاطنيف حيػاة ممػا يجعػؿ كغيرىػا؛ كاألمػف كالكيربػاء المػاء كػدكائر
)  .بسػػيكلة نسػػبية كلكػػف برتابػػة يسػػير كػػاف الػػذم حيػػاتيـ السػػابؽ، كنظػػاـ لمنظػػاـ بػالحنيف
 (. ٔ: َُُِيعقكب، 
 القكميػة كبالػذات األحػزاب، كبعػض المػدني المجتمػ  مؤسسػات بعض مشاىدة غريبان  يكف كلـ

 أسممة مف كالتخكفات اإلشاعات كتنشر تكنس، في المضادة الثكرة ركب تسير في منيا كاليسارية
 كالحركات األحزاب الدكلة، ىذه كعممانية المرأة، عمى مكتسبات كالخكؼ اإلرىاب، كانتشار الدكلة
كقػاؿ ( ِ :َُِّالرشػيد، ) . زيػف العابػديف نظػاـ مػ  صػداـ حالػة فػي أنيػا ادعػت طالمػا التػي

كػػػؿ ثػػػكرة تنػػػتج متضػػػرريف مػػػف قياميػػػا كمػػػف بػػػيف ىػػػؤالء المتضػػػرريف تتكػػػكف القػػػكل  الغنكشػػػي بػػػأف
كال تستسػمـ بسػيكلة. مػنيج الحػكار كالتكافػؽ الػكطني يحاصػػر  سالمضػادة لمثػكرة. ىػذه القػكل ال تيػأ

: َُِْالقػػػكل المضػػػادة لمثػػػكرة كيػػػدف  ببلدنػػػا نحػػػك تػػػأميف مسػػػار االنتقػػػاؿ الػػػديمقراطي. )التجديػػػد، 
 صحيفة(. 

 كاالقتصػادم األمنػي المشػيد فػي االرتبػاؾ مػف حالػة تخمػؽ بطبيعتيػا الثػكرات أف سػىنن كال
 التػي المػدة ىػي كىػذه الدكلػة، مؤسسػات كبنػاء األكضػاع، ترتيػب كجيػزة، لحػيف مػدة كاالجتمػاعي

 ذلػؾ كرغػـ المػكاطنيف. لػدل بػالثكرة الثقػة مػف عػدـ حالػة كخمػؽ لبلنتشار، المضادة الثكرة تحتاجيا
تقير، كبذلؾ تكػكف  ال أثبت أف الشعكب التاري  كلكف كتنزؼ، أحيانان  تترنح ربما تمكت ال الثكرات

حركة النيضة كاجيت جماعات الثكرة المضادة كتعتبر ىذه المكاجية تحديا مممكسا لممارستيا في 
 الحكـ.
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 نظاـ الحكـ: نمط اختيار  . ب
فحركة النيضة تدعك إلى نظاـ يعد تحديد طبيعة نظاـ الحكـ لحككمة النيضة تحديان حقيقيان، 

نظاـ الحكـ الذم يقكـ عمى قاعدة المساكاة بيف برلماني، كقد عيرؼ النظاـ البرلماني بأنو "
ف العامة لمدكلة نتيجة ؤك التشريعية كالتنفيذية بحيث يككف أمر التكجيو السياسي لمش، السمطتيف

. ) ممثمي الشعب ـلة أماؤك ستعاكف كامؿ بيف البرلماف كرئيس الدكلة عف طريؽ الكزارة الم
نظاـ يقكـ عمى : "كيعرؼ بأنو( كالحزب الجميكرم يدعك إلى نظاـ رئاسي، ُ: ََِٗالشيمي، 

أساس االستقبلؿ كالفصؿ الكبير بيف السمطة التشريعية كالتنفيذية كعدـ إمكانية تأثير إحداىما 
تميز لى نظاـ مزدكج ك (، كنداء تكنس كأحزاب أخرل تدعك إّٔ: َُُِل". ) تكرؾ، عمى األخر 

كالذم ينتخب فيو رئيس  النظاـ المزدكج بالجم  بيف النظاـ الرئاسي كخصائص النظاـ البرلماني
 (. ّ: َُُِالدكلة م  رئيس الكزراء مسؤكالن أماـ البرلماف. ) زاده، 

داخؿ المجتم  التكنسي مف نقاشات، كعمى كجو التحديد كسط  بو مؿعلكنو كبناءن عمى ما يه ك 
ف ىناؾ إجماعان حكؿ القطيعة م  النظاـ أالنخبة السياسية كاالجتماعية كاإلعبلمية، يمكف القكؿ 

التي حٌكلت النظاـ  ستبداداالالقديـ كالسعي إلى تأسيس نظاـ جديد، قكامو التحرر مف مصادر 
مفاصؿ الدكلة  مغمؽ، ىيمف عمى كؿ يتكازف إلى نظاـ رئاسالجميكرم مف نظاـ رئاسي غير م

)  .المسيطرير مؤسسة الدكلة لصالح الحزب ، كما اخترؽ، عبر تسخا لخدمة الرئاسةكطكَّعي
راشد الغنكشي تكجو حركة النيضة لمنظاـ البرلماني بقكلو: " إف  (. كبررِْ: َُُِالمالكي، 

لرئاسي، فالفساد كمو تسرب لنا مف ىذا الباب، كنعتقد تجربتنا في تكنس تجربة مريرة م  النظاـ ا
: َُِِأف النظاـ البرلماني ىك األفضؿ الجتثاث التغكؿ كالدكتاتكرية". ) حديث الصيؼ، 

 صحيفة(.
حركة النيضة اعتمدت النظاـ البرلماني حتى تحد مف صبلحيات رئيس كيرل الباحث بأف 

تجمي  كافة السمطات بيديو، مما ساىـ في إعادة  الجميكرية كمف إمكانية تفرده في الحكـ، بسبب
انتاج الدكتاتكرية. لكف التعكيؿ عمى األغمبية البرلمانية قد يساىـ في تغكؿ الحزب المنتصر في 

أف ذلؾ ساىـ في اطالة يمقراطي ال يدار بييمنة طرؼ معيف، ك االنتخابات، كالحاؿ أف الحكـ الد
النيضة في المرحمة  حركة كاجو حقيقيان  نظاـ الحكـ تحديان مدة الفترة االنتقالية كأعتبر اختيار 

 االنتقالية.
 التحديات األمنية :  . ت

قراطية الديم كالتجربة االجتماعي السمـ دىد" المنظمة كالجريمة اإلرىابية" الجماعات خطر إف
 ،الثكرة بعد الببلد شيدتيا التي االنتقالية لمحككمات كاالقتصادم السياسي األداء ربؾأك  تكنس، في
 (َُّٕ )حالةا  ك  إرىابية، قضايا (َُٖٖ )بتسجيؿ التكنسية الداخمية كزارة في مصادر كتفيد 

 : صحيفة( َُِٓ. ) الطريؽ الجديد،  باإلرىاب فيو يان مشتب
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 سكؽ استعادة دكاعي كمف الداخمي راراالستق أسباب مف األمف استتباب ضماف كيعد
 المناخ ضماف "الصيد "الحبيب حككمة أكلكيات مف ف ف كلذلؾ،. تكنس في الخارجي االستثمار

، تكنس إلى "اليارب" الماؿ رأس يعكد كحتى بالدكلة، ثقتو المكاطف يستعيد حتى المبلئـ األمني
 حتى ؛اراتيةكاالستخب الفنية أدكاتيا كتحديث األمنية، المؤسسة تطكير المجاؿ ىذا في الميـ كمف

 الممتمكات لحماية البلـز أف تقكـ بالتحرؾك  حدكثو، قبؿ اإلرىابي الخطر استشعار مف تتمكف
 الببلد حدكد لحماية كبير دكلي دعـ لىاك  ،كبيرة مالية مكارد إلى تكنس كتحتاج، كالخاصة العامة

 كالتيديد المتطرفة الجماعات حركة مف كالحد ليبيا مف السبلح تدفؽ لمن  المجاكرة، الدكؿ م 
  : نت(َُِٓ)البياف، .كالجزائر ليبيا م  الحدكدية المنافذ مف أك الشعانبي مرتفعات مف القادـ

 مف كلمحد اإلرىاب، مف لمكقاية ثقافية /أمنيةاستراتيجية  رسـ الضركرم مفكمف ىذا المنطمؽ 
 ضحايا إدماج عادةإ كأ كالتسامح، كالكسطية االعتداؿ ثقافة بنشر كذلؾ ؛طرؼالت ثقافة انتشار

 كمف، إقصائيـ بدؿ ان يكسمكك يان عكاجتما ان سينف بيـ كاإلحاطة المجتم ، في المتشددة الجماعات
 تقـك الطرفيف بيف حضارية لعبلقة كالتأسيس كالمكاطف، األمف رجؿ بيف العبلقة رميـت أيضان  الميـٌ 
لحككمة  كىذا يحتاج الى كقت كيعتبر تحديان  .كالتنابذ التنافر بدؿ كالتعاكف تراـكاالح التكاصؿ عمى

 النيضة.
 الخطاب اَّلعالمي التحريضي:  . ث

 ةالمرئي اإلعبلـ كسائؿ فتعدَّدت ،اإلعبلمي االنفبلت مف حالة -كرةالث عقب- تكنس شيدت
 عدـ أف غير ،مسبكؽ غير عان اتسا كالتعبير فكيرالت يةحر  مجاؿ س كات كالمكتكبة، كالمسمكعة

 لمنطؽ جةمرك  بالتعص في مكغمة كتابات ظيكر في ساىـ اإلعبلمي لمقطاع ـمنظ قانكف كجكد
 الحقد مشاعر كتنمية التحريض بدكر يضطم  بات التكنسي اإلعبلـ أفك  خكيف،كالت اإلقصاء

 أبكاؽ إلى لتتحك  ةكاإلذاعي ةالتمفازي القنكاتك  ،التكنسي الشعب أطياؼ مختمؼ بيف ىيةكراكال
 (. ُٓ: َُِْ، ) الجمعاكم .كالقذؼ كالتكفير، التخكيف، عمى مشتمبلن  ان خطاب جترك  حزبية

 حيف في ،كراىيةال خطابات مف المئة في ٕٗ نحك نشرت العربية بالمغة الناطقة الصحؼ أف
 ىذه مف المئة في ُٕ نحك عمى كاشتمؿ، المتبقية بالنسبة بالفرنسية الناطقة مثيمتيا اكتفت

ف ك  ،العنؼ إلى ،صريحة أك ،ضمنية دعكات الخطابات  التي المادة مف المئة في ْٔ مف أكثرا 
حزاب كالديف. ) األ بمحكرم مباشر، غير أك مباشر، نحك عمى قتتعم ىيةكراال خطابات تضمنت

  : تقرير(.َُِّالمجمكعة العربية لرصد االعبلـ، 
بػػػػأف حريػػػػة الصػػػػحافة  االعتقػػػػادكتكػػػػاد تجمػػػػ  مختمػػػػؼ التيػػػػارات السياسػػػػية كالفكريػػػػة حػػػػكؿ 

تزاؿ أقػؿ بكثيػر مػف دكؿ عربيػة كانػت قبػؿ كقػت قريػب أكثػر تشػددا فػي ىػذا  الكالتعبير في تكنس 
تعكػػػس ثػػػراء  تػػػيالراىنػػػة ىػػػي دكف مػػػا يطمػػػح لػػػو التكنسػػػيكف، كال العالميػػػةالمجػػػاؿ. كمػػػا أف الحالػػػة 
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تػػػزاؿ تػػػكنس  الكالتػػػي تعػػػكد إلػػػى نيايػػػات القػػػرف التاسػػػ  عشػػػر. كمػػػا  بلدالتجربػػػة الصػػػحفية فػػػي الػػػب
الدكليػة الخاصػة بحريػة التعبيػر كالصػحافة ضػمف الػدكؿ المقيػدة  تصنؼ مف قبؿ بعض المنظمػات

لحرية الصحافييف، كىك ما تنفيو الحككمة التكنسية. لكف المؤكد أف صحافة الرأم فػي تػكنس تكػاد 
)  .ناقدة لمحككمة كلمسياسات الرسمية مقاالتتككف معدكمة، كما يندر أف تنشر الصحؼ المحمية 

  (.ٕ: َُِِالجكرشي، 
ـ الفرنسػػػػي كػػػػاف لػػػػو دكره فػػػػي التحػػػػريض عمػػػػى اإلسػػػػبلمييف كيؤكػػػػد ذلػػػػؾ الباحػػػػث كاالعػػػػبل

الفرنسػػي "باسػػكاؿ بكنيفػػاس: "إف عػػدـ النزاىػػة الفكريػػة ليػػا نجكميػػا فػػي فرنسػػا اليػػـك كىػػـ يحظػػكف 
بػػالتكريس االعبلمػػي كيشػػترككف فػػي تغذيػػة قػػدر كبيػػر مػػف الخػػكؼ مػػف خطػػر اسػػبلمي مزعػػـك كال 

بلـ بحجة محاربة اإلرىاب كالتطرؼ كتمؾ الممارسات في كسػائؿ تخرج مكاقفيـ عف مناىضة اإلس
االعػػػبلـ الفرنسػػػية يكػػػاد ينطبػػػؽ بصػػػفة تامػػػة عمػػػى مػػػا يمػػػارس فػػػي االعػػػبلـ التكنسػػػي".) بكنيفػػػاس، 

َُِِ :ِ) 
 المضػادة، مشػتركة لمثػكرات كقكاسػـ عامػة سػمات ىنػاؾ كمػف خػبلؿ مػا تقػدـ يمكػف القػكؿ أف

 فػي حيػث المضػادة، الثػكرات كػؿ فػي الظػاىر المشػترؾ القاسػـ ىػك اإلعػبلـ يككف أف غريبان  كليس
 المنػابر عمػى كيسػيطركا السػابؽ، النظػاـ ظػؿ فػي كاإلعبلميػكف اإلعبلمػي، الخطػاب العادة يتككف

 عمػى خطػران  مػنيـ كيجعػؿ ،إسػبلمييف كػانكا إذا كال سػيما ،المسػتقبؿ مػف كالتخػكؼ اإلحبػاط كيبثػكا
 كأف الثػٌكار، خبػرة قمٌػة تػركيج كيػتـ االجتمػاعي، كسػبلميا مػدنيتيا كعمػى كمؤسسػاتيا، كجكد الدكلة

 يجعمػكا حيػث السػابؽ، مؤيػدكف لمنظػاـ خطػاب ينتشر المقابؿ كفي .انييار الدكلة إلى سيؤدم ىذا
 دكف السػابؽ النظػاـ إصػبلح باإلمكػاف كػاف عبٌلتػو، كأنػو عمػى كاالسػتقرار لؤلمػاف مرادفػان  منػو

االعبلمي التحريضي ساىـ في تغذية أسباب االحتقاف االجتمػاعي كالعنػؼ أف الخطاب ، ك إسقاطو
 السياسي، مما فاقـ مف تحديات حككمة النيضة.

 تحديات اقتصادية: . ج
خبلؿ فترة حكـ ابف عمي  الخاطئة التنمكية السياسات أفسدتو ىٌش  اقتصادو  مف تكنس تعاني
 ،الضراباتا االعتصامات،( جاجيةاالحت يزاتال كأرىقتوة، الحاكم األسرة مطام  كاستنزفتو
كلذلؾ كاجيت حككمة النيضة كضعان اقتصاديان يتطمب بذؿ  ،الثكرة بعد كالمطمبية )عنؼ كأعماؿ

 جيكد كبيرة لمعالجتو. 
تكفير بعض المكاسب االقتصادية المحدكدة  عمى كمف الجدير ذكره، أف نظاـ ابف عمي عمؿ

مقابؿ تأميف استقراره السياسي، لكف ىذه الصفقة فشمت في ظؿ تزايد عجز االقتصاد عف خمؽ 
 ،كأدل ذلؾ إلى تآكؿ النظاـ كفقداف شرعيتو ،كظائؼ لمخريجيف، كارتفاع التفاكت في الدخؿ

( كبدت حركة النيضة ِٔ: َُُِكأطاحت بيذا النظاـ. ) عاشي،  ََُِ/ُِ/ُٕكجاءت ثكرة 
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عمى دراية بتحديات البناء االقتصادم في المرحمة االنتقالية كلخصتيا في برنامجيا االنتخابي في 
 (:ُٔ: َُُِالنقاط التالية ) البرنامج االنتخابي لحركة النيضة، 

 عجز النظاـ السابؽ عمى حؿ مشكمة البطالة كالتفاكت في األجكر.  -
 يف عف العمؿ خصكصا بيف حاممي الشيادات العميا.ارتفاع عدد العاطم -
 تكس  دائرة الفقر.  – 
 ضغط عمى ميزانية الدكلة بسبب تنامي النفقات.  –

كالمتتب  لبرنامج حركة النيضة االنتخابي يجد فيو مقترحات عدة ككاعدة لتحسيف الكض  
صادية تحد أىداؼ اقت، لتحقيؽ َُِٔك  َُِِاالقتصادم، كقدمت خطة تنمكية تمتد بيف عاـ 

ف ما حققتمف االزمات االقتصادية، ك  النيضة مف إنجازات ليس كما ىك مطمكب، فنسبة حركة  وا 
البطالة لـ تتراج  الى الحد المقبكؿ، كتعطمت التنمية بسبب االحتجاجات، كعدـ تسكية ممفات 

يرب الجبائي الفساد الخاصة برجاؿ االعماؿ التكنسية، يضاؼ الى ذلؾ، عدـ فتح ممفات الت
 : صحيفة(. َُِِكاالحتكار كعدـ محاسبة العائبلت التي نيبت الماؿ العاـ. ) كقائ ، 

كلـ تنجح حركة النيضة كاالئتبلؼ الحاكـ معيا في تحكيؿ نجاحيا االنتخابي إلى نجاح 
 تنمكم ألسباب ذاتية، كقمة الخبرة كأسباب مكضكعية، كعكدة فمكؿ النظاـ السابؽ كاالحتجاجات.

ف ذلؾ ال يمن  مف اإلشارة الى أف، العديد مف المناطؽ الصناعية بالببلد استعادت نشاطيا، لك
كأغرت المستثمريف بالعكدة إلى السكؽ التكنسية، كما استعادت السياحة عافيتيا، كتحسف معدؿ 

 تقرير(: َُِِ% بحسب تقديرات صندكؽ النقد الدكلي. )صندكؽ النقد الدكلي، ٕ.ِالنمك ليبمغ 
 

 :التونسية النيضة لحركة الحكـ ممارسة في المؤثرة الخارجية المتغيرات .ٕ
 :منيا الحكـ تجربة أثناء خارجية متغيرات بعدة التكنسية النيضة حركة تأثرت لقد
 :األمريكي الموقؼ . أ

التكنسي  الرئيس حكـ فترة خبلؿ كالنشاط، بالحيكية التكنسية األمريكية العبلقات اتسمت
في دعـ السياسات  كميمان  حيكيان  العابديف بف عمي، كقد لعب النظاـ التكنسي دكران السابؽ زيف 

ية ات جكالت مف االتصاالت السر يالثمانين كاخرأففي تكنس تمت  ،في المنطقة العربية ةاألمريكي
في ترتيب  ان ميم ان الى لعب تكنس دكر  باإلضافة ،دارة االمريكيةكاإل بيف منظمة التحرير الفمسطينية

  (:نتََِٕالطاىر، المتحدة في قضية لككيربي.) كالكالياتاتصاالت بيف حككمة ليبيا 
فأمريكا تجاىمت التعميؽ عمى  ،ََُِديسمبر ُٖما المكقؼ االمريكي بخصكص ثكرة أ

بالرغـ مف  ،مريكية الى المكقؼ االمريكي مف الثكرةأشر أم شخصية سياسية االحتجاجات كلـ تي 
 تزايد اعداد الضحايا كالجرحى كالمعتقميف.
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ف المكقؼ االسرائيمي مف "إ: قائبلن  "يتشك مسكنعكـ "مريكي ؽ المفكر األعمٌ  ،كفي ىذا السياؽ
مريكية يتـ تطبيقيا أالرؤساء المكاليف لمكاليات المتحدة في دكؿ العالـ النامي، ينبثؽ مف خطة 

  : صحيفة(:َُُِ" )البياف، تدرجة عمى النحك التالي، كتتمثؿ في خطكات أرب  منمطيان 
 .مدل آخر حتى بجانبو فقؼ داخمية، مشاكؿ يكاجو مفضؿ دكتاتكر لديؾ كاف اذا  -
قـ  دعمو، عف الجيش تكقؼ اذا كخصكصان  سبب ألم دعمو في االستمرار يستحيؿ عندما  -

 .بمده خارج ما مكاف إلى ب رسالو
 .لمديمقراطية حبؾ عف رنانة تصريحات ب طبلؽ قـ  -
ف القديـ، النظاـ عمى اإلبقاء حاكؿ  - الذم  النظاـ بقاء ىك الميـ ألف جديدة، ككجكه بأسماء كا 

  .المنطقة في المتحدة الكاليات كسياسات لمصالح خدمة بقاؤه يشكؿ
لعبت الكاليات المتحدة دكران ميمان في التأثير عمى سيادة تكنس مف خبلؿ الدعـ التي 

 مبادئ كتدعيـ الديمقراطي االنتقاؿ تجربة دعـ كراء مؤسسات المجتم  المدني لمتسترتقدمو الى 
 ييسر منظـ استخباراتي عمؿ إطار في التكنسي المجتم  عف قاعدة بيانات لجم  الديمقراطية

 كيفتح الكطنية كالسيادة تكنس كىذا الدعـ ييدد استقبللية .لتكنس الخيارات المستقبمية في التحكـ
 شأنيا مف التي االمريكية لؤلجيزة االستخباراتية مرتعان  تكنس تصبح حتى مصراعيو عمى الباب
 يمكنيا كمستقرة كاضحة سياسية غياب رؤية ظؿ في التكنسي الكاق  إرباؾ مف مزيد تضيؼ اف

  ، صحيفة(.َُِْ/َّ/ُّ)الحكار المتمدف،  .المحاكالت ىذه لمثؿ التصدم
كانت الكاليات المتحدة األمريكية متفائمة بدكر حركة النيضة ألنيا تحمؿ الفكر اإلسبلمي 

االنفبلت األمني الذم شيدتو تكنس كبداية حممة االغتياالت المنظمة لرمكز الكسطي، كلكف 
، "محمد البراىمي"القكل الديمقراطية التكنسية، كالتي تصاعدت خبلؿ األياـ الماضية، باستيداؼ 

كؿ ىذه  ،السمفي" أنصار الشريعة"  آخريف عمى قائمة التصفية الجسدية مف طرؼ تنظيـ ككض
المعطيات كالحقائؽ كانت محؿ متابعة مف طرؼ اإلدارة األمريكية التي تشبثت آلخر لحظة بحكـ 
حركة النيضة، إال أف التقارير التي كانت تصميا مف مصادر مخابرات دكؿ أكركبية كحميفة 

فرنسا، كانت تشير كميا إلى تكاطؤ بيف حركة النيضة كالمجمكعات األصكلية ألمريكا مثؿ 
 : صحيفة(.َُِّ/َٖ/ُُ)الفجر،  .السمفية بتكنس كخارجيا

مريكية بتكنس ك إحراقيا عمى يد عناصر سمفية شكمت حادثة اليجكـ عمى السفارة األك 
حركة  سككتفي العبلقات بيف اإلدارة األمريكية ك  مفصميان  تحكالن  َُِِجيادية في سبتمبر 

حمادم )النيضة برئاسة  حركة ف الحككمة التي تقكدىاأبعد أف اعتبرت كاشنطف  النيضة،
نيا ألمداخمية مقصرة في حماية البعثة الدبمكماسية األمريكية ك  كزيران  (الجبالي ك عمي العريض

 : نت(.َُِْيقيا، )بكابة إفر  .شريؾ غير مجدم في مناىضة اإلرىاب
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كمف ىنا، بدأت المؤامرات إلنياء حكـ حركة النيضة كي ال تتفاقـ األمكر كتخرج عف 
ر سمبا عمى ييف أثناء ممارستيـ لمحكـ، كأثالسيطرة، كبالفعؿ كاف ىذا تحدو كاجيتو تجربة اإلسبلم

 أدائيـ كاستمرارية حكميـ. 
 :اسرائيؿ م  العالقات  . ب

مف بخطكات زيف العابديف بف عمي،  (المخمكع)قامت الحككمة التكنسية في عيد الرئيس 
طبي  عمى الشعب الت ترضكف، ُْٗٗالتقارب بيف الحكـ التكنسي ك الكياف الصييكني في عاـ 

الذم تمارسو كانت تشكؿ مساندة صريحة ك متبادلة إلرىاب الدكلة ، كبذلؾ القسرالتكنسي بالقكة ك 
: صحيفة( كتجمدت العبلقة عقب اندالع انتفاضة َُِِ.)السفير، لبناففمسطيف ك  إسرائيؿ في

ـ، كمنذ ذلؾ الحيف قطعت تكنس جمي  عبلقاتيا الرسمية م  َََِاألقصى الثانية في عاـ 
دكلة اسرائيؿ م  االحتفاظ بكؿ حاؿ بتبادؿ غير رسمي في مجاالت مثؿ التجارة كالسياحة. 

  نت(.: َُُِ)محارب، 
التي تتناقض م  سياسات الحككمة التكنسية في ك لؾ الحيف جاء مكقؼ حركة النيضة كفي ذ

طالبت ب غبلؽ المكتب الصييكني كقط  العبلقات الدبمكماسية م  ك عمي كخياراتيا، ابف عيد 
الكطنية، كمعارضة سياسة إلى التمسؾ بالثكابت اإلسبلمية ك ، كدعت الشعب التكنسي سرائيؿا

، كأكدت أىمية المكقؼ العربي كاإلسبلمي المتضامف في التعامؿ م  سرائيؿإلالتراج  كالتنازالت 
-، كمكاجية سياسات الييمنة كالتمييز التي يمارسيا التحالؼ األميركيإلسرائيميةالغطرسة ا

  (.:نتَُِِ)المديني، . الصييكني ضد العرب كالمسمميف
بقدر مف الريبة كالشؾ العميؽ الى كبعد قياـ الثكرة التكنسية نظرت الحككمة االسرائيمية 

التحكؿ نحك مشيد متأصؿ ناشئ عف فيـ عاـ مفاده، أف تمؾ األحزاب سكؼ تظير مكاقؼ قكية 
 مناىضة كمناكئة إلسرائيؿ، مما يؤدم إلى المزيد مف التعقيد لمكقؼ إسرائيؿ في المنطقة.

اف الصمكد البطكلي  تبران كأىدل راشد الغنكشي فكز حركة النيضة في االنتخابات إلى فمسطيف مع
 ، : صحيفة( كمف َُِِ/َّ/َِلغزة كاف لو أثر عمى أبناء األمة في كؿ مكاف. )فمسطيف اليـك
: " إف أم تخريب أك عنؼ ضد ناحية أخرل صٌرح الرئيس التكنسي )المنصؼ المرزكقي( قائبلن 

اثمة ت تصريحات متمالييكد التكنسييف أك ممتمكاتيـ أك مقدساتيـ ليك أمر مرفكض تمامان". كصدر 
عف رغبة تكنس  "حمادم الجبالي"كرئيس الكزراء  "راشد الغنكشي" مف رئيس حركة النيضة

قـ لـ تالنيضة ألنو  د غريبة. كم  ذلؾ تـ انتقاد حركةالترحيب بالزكار الييكد كاستقباليـ في معب
ر العبلقات كمن  بما يكفي لحماية الجالية الييكدية بتكنس. كتتخكؼ إسرائيؿ مف إدراج نص حظ

 (. ّٓٓ: ََُِالتطبي  م  إسرائيؿ في الدستكر المستقبمي.) كيمنر كاخريف، 
مف أجؿ سياسي في المنطقة كتصدر القبلقؿ كعبلكة عمى ما تقدـ، اسرائيؿ تتاب  الحراؾ ال

إسقاط أنظمة اإلسبلـ السياسي لما يؤديو مف تصدر األحزاب اإلسبلمية الى تحقيؽ المتاعب 
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كخكفيا مف كصكؿ مكجات التغيير إلى البمداف ، ، كمف أجؿ الحفاظ عمى تحالفاتياإلسرائيؿ
 المجاكرة إلسرائيؿ كاألردف كلبناف.

 

 :الخمي  دوؿ  . ت
الجمي  في الخارج كالداخؿ مف حيث تدفقيا كزخميا كاستمرارىا  َُُِأحداث سنة  فاجأت

كسرعة كصكليا إلى جمي  الدكؿ العربية بما فييا دكؿ الخميج التي كانت تعتقد أنيا بمنأل عف 
كتصدت الحككمات الخميجية ليذا التغيير ككظفت مكاردىا كامكانياتيا  ،الثكرات االصبلحية
ألؼ كظيفة جديدة في القطاعات المعنية باألمف مف أجؿ  (َُّ)ذلؾ خمؽ الضخمة، بما في 

كلكف ميما بالغت دكؿ الخميج في تأكيد  ،من  انتقاؿ عدكل التغيير إلى الخميج العربي
عما يحدث في محيطيا العربي. فيي تتأثر كتؤثر  خصكصيتيا، ف نيا ال تستطي  االبتعاد كثيران 

 ( ٔ :َُِْفيمف حكليا. )عبد ا، 
تسرب الربي  العربي إلى دكؿ الخميج العربي، لكف بدرجات متفاكتة، فرياح التغيير دخمت إلى 

 فشتاف بيف الثكرة في اليمف كالثكرة في عيماف. ،دكؿ بنعكمة كخفة، كدكؿ أخرل بعنؼ كشدة
مكسة، التكنسية تمر بمرحمة فتكر كاضحة كمم –كمنذ اندالع الثكرة التكنسية، كالعبلقات السعكدية 

السعكدية لييرب إلييا فاران مف غضب الشعب التكنسي، ” ابف عمي“إذ اختار الرئيس المخمكع 
الذم استاء كثيران مف استقباؿ السعكدية لممخمكع، في الكقت الذم رفضت فيو عدد مف الدكؿ 

و إلى أثناء زيارت "راشد الغنكشي"استقبالو، كىك ما عٌبر عنو صراحة زعيـ حركة النيضة التكنسية 
ـ، حيث قاؿ فييا: "إف المممكة السعكدية ميددة َُُِ المتحدة األمريكية في ديسمبرالكاليات 

بثكرة، كىك ما جعؿ كسائؿ اإلعبلـ السعكدية آنذاؾ تشف عميو حمبلت كبيرة كمسيئة". )الكزاني، 
  نت(.:َُِْ

حمادم "كلـ تكف زيارة رئيس الحككمة التكنسية األسبؽ، كالقيادم في حركة النيضة 
إلى السعكدية كأكؿ كجية يقصدىا إلى الخارج كافية إلذابة الجميد في العبلقات الثنائية،  "الجبالي

رغـ تصريحاتو التي أكد فييا أف تطكير العبلقة بيف تكنس كالسعكدية تأتي قبؿ المطالبة بتسميـ 
كرغـ ىذه الزيارة كالتصريحات اإليجابية مف قبؿ القيادات التكنسية، إال أف ”!.. ابف عمي“

التكنسية. )الشرؽ ” التركيكا“السعكدية بقيت تتعامؿ كتتعاطى بنكع مف البركد م  حككمة 
 : صحيفة(. َُِِ/َِ/ُٗاالكسط، 

، "محمد مرسي"ب كنظران لمتطكرات السياسية في مصر كما كاكبيا مف عزؿ الرئيس المنتخ
بدأت العبلقات تتدىكر بشكؿ أكبر، حيث بدأت السعكدية بالتعاكف م  اإلمارات كجيات غربية 

في تكنس،  في محاكلة لتكرار تجربة عزؿ الرئيس المصرم محمد مرسي العبث بالساحة التكنسية
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لسعكدية في كرغـ كؿ ىذا العبث إال أف الحككمة التكنسية برئاسة حركة النيضة تجنبت مياجمة ا
 كسائؿ اإلعبلـ، كبقيت تحاكؿ الحفاظ عمى العبلقات الحسنة بينيما. 

 الحكـ: عف مرسي الرئيس عزؿ  . ث
 منتخب مصرم رئيس أكؿ ازاحة إلى َُِّ يكنيك َّ في أدل الحراؾ االحتجاجي الشعبي

 المشيد في البٌيف األثر ، كاف لذلؾالحكـ إلى مؤسسة العسكريةال صعكد إلى كأفضى مطة،الس عف
 فذىبم، المصر  الكض إزاء متغيرات  ديدالش االنقساـ مف حالة عرؼ الذم التكنسي ياسيالس
 كرة،الث لمسار ان تصحيح حصؿ ما اعادى  مصر، في المشيكد ؿالتحك  تأييد إلى يفالسياسي مف عدد

 .ةاالنتقالي المرحمة إدارة في كفشميـ يفاإلسبلمي ةبنياي كايذانان 
 محمد ئيسالر  ؿعز  باركتا إذ ؛شعبيةال كالجبية تكنس نداء حركة مكقؼ تنٌزؿ اإلطار ىذا في
 االنتقالي، المسار كتقكيض ارعالش دحش إلى ييدؼ سياسي خطاب تركيج إلى كعمدتا مرسي،
 قائد الباجي بزعامة تكنس نداء حركة فدعت ،بديمة كـح منظكمة قامةا  ك  التركيكا، إطاحة دكيقص

 بكض  كطالبت ،كقراطتكن عمييا يشرؼ كطني إنقاذ حككمة كتشكيؿ الحككمة، حؿ إلى السبسي
 ركابط حؿٌ  عف كاإلعبلف ستكرالد مشركع إلصبلح يةفن لجنة كتككيف لبلنتخابات، طريؽ خريطة

: َُِّ/َٕ/َٓ. )الصباح، االنتقالي لممسار الفكرم اإلصبلح ضركرة إلى داعية كرة،الث
 صحيفة(. 
 ىيئة كتشكيؿ التأسيسي، الكطني المجمس حؿ إلى ةالشعبي الجبية دعت ،نفسو ياؽالس كفي

 مستعجؿ برنامج ذات كطني إنقاذ حككمة بتشكيؿ طالبت كما الدستكر، صكغ استكماؿ ىتتكل
 التكنسية"تمرد"  حركة ظيكر عف اإلعبلف فجرل ،القائمة االنتخابات عمى تشرؼ األزمة لحؿ

 ةتكنسي إنقاذ جبية تأسيس ان أيض كجرل ة،المصري "دتمر " لحركة المشابية ،َُِّ يكليك 1 بتاري 
 تييئة المعارضة جانب مف مرادال ككاف . َُِّ يكليك ِٖ  بتاري كذلؾ ةالمصري اكمةالش عمى
 سةالمؤس ؿكتدخ عبيالش االحتجاج ضغط مصدره يككف مطة،الس ىـر في بتحكؿ لمقبكؿ ارعالش

  : نت(.َُِّ)افريكاف مانجر،  .ةالعسكري
كعمى الرغـ مف سعي أحزاب المعارضة إلى تكرار التجربة المصرية، إال أنيا عممت عمى 

 (: مجمة: َُِْ/َُزيادة المشيد احتقانا كفسر ذلؾ بعدة معطيات )سياسات عربية، 
 استأثر فمئف فييما؛ يفاإلسبلمي تمكق  كتبايف البمديف، بيف االنتقالي المسار اختبلؼ  -ُ

 بدت تكنس في النيضة حركة ف ف الحكـ، كمقاليد ئاسةبالر  مصر في المسممكف اإلخكاف
 قكؿ حظي لـ لذلؾ ةكنتيج (.يفكالعمماني يفاإلسبلمي) بيف الجام  االئتبلفي الحكـ إلى الةمي

 .العاـ لرأما لدل كاسعة صدقيةب مطةبالس مستأثر الحاكـ الحزب فأب المعارضة
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 المجتم  مككنات كبيف بينيا االرتباط كفؾ التركيكا، عزؿ في المعارضة نجاح عدـ -ِ
 الحاكـ الثبلثي ظؿ فقد ،كالقضاة كالمحاميف ةكالحقكقي ةالعمالي قاباتالن قبيؿ مف المدني؛
 .معيا مكاجية في يدخؿ كلـ ة،المدني ماتالمنظ م  كاصؿكالت شاكرالت عبلقات عمى ان محافظ

 التكنسي الجيش استمالة ةإمكاني عمى المعارضة حزابأ مف كعدد دتمر  حركة مراىنة -ّ
 سةالمؤس أف ذلؾ ليـ؛ يسمـ لـ التركيكا ب سقاط المطالبيف بركب ليمتحقكا األمف كرجاؿ
 عيد منذ ياسيالس أفالش في ؿالتدخ عف بنفسيا كنأت الحياد، لزمت تكنس في ةالعسكري

 المشيد في فاعمة ةقك  تظم التي مصر في ةالعسكري سةالمؤس خبلؼ عمى ،رئيس بكقيبةال
 .السياسي

 ياتلمحر  كقم  لمدماء سفؾ مف مصر في عزؿ المؤسسة العسكرية لمرسي إليو لأد ما -ْ
 بيف الثنائي االستقطاب ألسباب كاذكاء لممجتم ، ـكتقسي لآلخر، قصاءا  ك  ة،كالخاص العامة
 ف كد ة،بالقك  غييرالت عكاقب في ان ارتياب التكنسييفزاد  لو، كمعارضيف الجيش كـح إلى داعيف
. حيث أنو لـ تكف األزمة السياسية المشيكدة في تكنس الحكار طاكلة نحك يفالسياسي بالفرقاء

نتاج مستجدات المحظة الراىنة فحسب، بؿ كليدة تراكمات الزمف االنتقالي الصعب الذم 
 يمكف أف تعيشو أم جماعة بشرية في انتقاليا مف حاؿ الثكرة الى حاؿ بناء الدكلة.

 :التونسية النيضة حركة تراج  في المؤثرة العوامؿ -ٖ
 تمييد:

 ،عديدة صراعات ظؿ في عادية، غير ظركؼ في األخيرة التكنسية االنتخابات جرت لقد
 اإلسبلـ كبيف السياسي، الماؿ كتدفؽ العميقة، الدكلة كأقطاب المضادة كالثكرة الثكرة قكل بيف

 المجاكرة الدكؿ كمطام  كأىداؼ الناخبيف رغبات كبيف المتشددة، العممانية كالقكل السياسي
 التكنسي الشعب يكف لـ االنتخابات ىذه أف كاضحان  ككاف .كالتطرؼ االعتداؿ كبيف كاإلقميمية،
ف فييا، الكحيد المشارؾ  .أفراده عمى التصكيت عممية اقتصرت كا 

عاد لبلىتزاز التكنسية السياسية الخريطة تعرضت  حيث جديد، مف السياسي المشيد ترتيب ةكا 
 كىك ،ـَُِْ عاـ التشريعي المجمس انتخابات في األكلى المرتبة عمى تكنس نداء حزب حصؿ
 حركة كتميو السبسي، قائد الباجي األسبؽ الكزراء رئيس بزعامة عاميف منذ تأسس الذم الحزب
 كفي اليسارم، الشعبية الجبية حزب الثالثة المرتبة في حؿ بينما ،"الغنكشي راشد "برئاسة النيضة
 تراج  أف البعض كاعتبر األسكد. الحصاف ييعتبر الذم الكطني االتحاد حزب الرابعة المرتبة
 كىجمات الثكرة ارتدادات مف لميركب فرصة يعتبر التشريعي انتخابات نتائج في النيضة حركة
قميمية محمية قكل تحركيا التي المضادة الثكرة     .وكتبعات الحكـ تكاليؼ كمف كازنة، كا 
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 إلى إرادتيا بمحض الحكـ سممت النيضة أف النيضة حركة قادة اعتبر أخرل ناحية كمف
 إلى المنسحبكف النكاب يعكد كأف االنتقالية، المرحمة إجراءات ب تماـ تعيدت تكنكقراط حككمة
 معناه الحكـ في بقائيـ مردكد أف ككجدكا ،الدستكر كض  عممية في المشاركة ليكاصمكا البرلماف

 بعض إلى سنتطرؽ المبحث ىذا كفي التكنسييف. كؿ بو يفخر دستكر، ليا يككف لف تكنس أف
 اآلتي: النحك عمى الحكـ، في النيضة حركة تراج  إلى أدت التي األسباب

 
  القرار: في وتفردىا السيادية الوزارات عمى النيضة حركة سيطرة .ٔ

 أف بعد الحككمة، برئاسة لنفسيا احتفظت َُُِ انتخابات في النيضة حركة فكز بعد
 السابؽ، النظاـ في الجميكرية رئيس صبلحيات مف سحبت أساسية صبلحيات إلييا ضمت
 كاألمني. السياسي القرار في الفاعمة المؤسسة الحككمة رئاسة أصبحت كعميو

 لمستقؿ أسندت التي الدفاع كزارة عدا السيادة كزارات بكؿ عمميان  استأثرت النيضة حركة لكف
 في كالتحكـ الدكلة مفاصؿ عمى السيطرة نحك اإلسبلمييف مف جنكحان  المتابعكف فيو كجد ما كىك

 حركة تفرد نتيجة )التركيكا( حككمة ائتبلؼ في تدب كالصراعات التناقضات كبدأت ،أجيزتيا
 األسبؽ ليبيا كزراء رئيس "المحمكدم البغدادم" تسميـ قضية أبرزىا القضايا، مف بالعديد النيضة

 الحككمي باالئتبلؼ تعصؼ أف كادت كالتي ليبيا في االنتقالية السمطة إلى القذافي عيد في
 بتسمية النيضة حركة تفرد الشركاء انتقاد أصاب كذلؾ استشارتو. دكف مف تسميمو عمى احتجاجان 
 بيف المتكترة كالعبلقات استشارتيما. غير مف مكميةع لمؤسسات عاميف كمديريف محافظيف
 تكافقية حككمة تشكيؿ عنكاف تحت جدد شركاء عف الدراسة إلى النيضة حركة دفعت الحمفاء
 :َُِّ )عماد، الكحدة. حككمة حكؿ اتفاؽ إلى تتكصؿ كلـ فشمت، المفاكضات لكف مكسعة.
 سياسات يجكاينت لـ الذيف االسبلمييف حكـ في الثقة فقدت التكنسية السياسية النخب أفك  (ُُّ

 مشركع لتنفيذ األخرل القكل استبعاد أجؿ مف الدكلة مفاصؿ في ككادره زرع حيث ديمقراطية،
  صحيفة(. :َُِّ/ُُ/َُ العرب، ) األسممة.

 "نحف قاؿ: حيث الحككمة في النيضة حركة ككادر بعض فساد عف الغنكشي كتحدث  
 فاسد عف نداف  ال نحف ،يعاقب بأف حرم فيك القضاء مف انتوإد ثبتت مف ككؿ مبلئكة، لسنا

 العدالة إقامة في تأخرت أنيا صحيح ،الفساد قاكمت بؿ فاسدة، حككمة تكف لـ كحككمتنا
 في التأخر فتـ التأسيسي، الكطني المجمس إلى القانكف ىذا ميرر كحتى قانكف أعيد حتى االنتقالية
 بالقدر لمفساد محاربة حككمة كانت بؿ فاسديف حككمة تكف لـ الحككمة ىذه كلكف ،المحاسبة
 أثبتت أخرل ناحية كمف (.نت :َُِْ/َِ/ُٗ )الغنكشي، .المتاحة" الزمنية المدة خبلؿ المتاح
 سطكتيا بسط طريؽ عف العاجمة السياسية أىدافيا تحقيؽ في عادية غير كفاءة النيضة حركة
 عممية إدارة أجؿ مف تشكمت عدة جيات بيف أىمية األكثر الجية السياسي؛ االصبلح لجنة عمى
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 أفسحت بؿ بالحكـ النيضة حركة تستفرد لـك  (،ْٖ: َُِّ اربرادلي، ) الديمقراطي. التحكؿ
 أنيا إال أيديكلكجيا التركيكا أحزاب تجانس عدـ كرغـ الحكـ، تركيكا مشكمة أخرل ألحزاب المجاؿ
 نت( :َُِْ البغدادم، ) .سنتيف لمدة الحكـ في صمدت

 بقصد ليس السيادية الكزارات بعض عمى تسيطر أف أرادت النيضة حركة بأف الباحث كيرل
 كالتي االنتخابية برامجيا أىداؼ تحقيؽ عمى مساعدتيا بغرض كلكف الحكـ، في كالتفرد السيطرة
 كافة في متغمغمة السابؽ النظاـ كبقايا ذلؾ تحقؽ أف ليا فكيؼ بتحقيقيا، التكنسي المكاطف كعدت

  السيادية. زاراتالك 
 

  المتشددة: السمفية التيارات م  التعامؿ في التراخي  .ٕ
ل الفشؿ في معالجة المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية في تكنس إلى تعميؽ الفجكة بيف أد

كساىـ في صعكد السمفية المتطٌرفة في المناطؽ األكثر بؤسان مف الناحية  ،الشعب كالسياسييف
 االقتصادية في الببلد.

عامؿ م  تالنيضة استراتيجية عزؿ السمفييف المتصفيف بالعنؼ، كعدـ الحركة كلذلؾ اتخذت 
جمي  السمفييف بنفس االسمكب. في حيف أف ىذه االستراتيجية سمحت لحككمة النيضة باالبتعاد 

أكبر مف االحتراـ  عف الممارسات السمطكية التي استعمميا النظاـ السابؽ، مما أظير قدران 
 حركة بد مف أف تكاجو المخاطر حيث عمقتالستراتيجية الالمدنية. كأف اتباع مثؿ المحريات 

النيضة في تقاط  لمنيراف بيف منتقدييا مف غير االسبلمييف الذيف يتيمكنيا بالتراخي كبيف 
) مجمكعة االزمات النيضة تبلحقيـ. حركة ندما يشعركف بأفالسمفييف الذيف يياجمكنيا ع

ير ( كقد استجابت حككمة النيضة ببطء الى التيديدات المتزايدة لمجيادية : تقر َُِّالدكلية، 
السمفية كذلؾ لعدة أسباب سياسية كأيدكلكجية، منيا استمالة السمفييف بيدؼ كسب دعميـ في 
االنتخابات، كبصفتيا حركة تعرضت لبلضطياد عمى مدل عقكد، كاف مف الصعب عمى حركة 

أف حركة النيضة كانت تيدؼ ( ك ْ: َُِْ/َٓ) ممكا،  ريف.النيضة اضطياد االسبلمييف اآلخ
الجماعات  ي لمغرب أنو بمقدكرىا أف تدجف ىذهمف ىذه االستراتيجية إلى اعطاء انطباع إيجاب

 ممحكظان  تناميان كييرل (، ٖٕ: َُِْالمتطرفة كتساىـ في استقرار المنطقة. ) عبد الفتاح، 
في التعامؿ معيـ؛ فقد سجمت العديد مف االعتداءات  كدان مقص لمتيارات السمفية المتشددة كتراخيان 

ليا. كتطكرت  المنسكبة إلى ىذه التيارات كالتي لـ تكاجو مف قبؿ بالشكؿ الذم يض  حدان 
، إال أف االمر َُِِسبتمبر  ُْبتاري   االعتداء عمى السفارة األمريكيةاالحداث حتى تـ 

بمعيد( عضك الجبية الشعبية، كالذم أدل الى  األكثر خطكرة تمثؿ في اغتياؿ المعارض )شكرم
احتجاجات عارمة. كؿ ذلؾ أدل إلى بداية التحسس بالخطر عمى الطاب  الحداثي لتكنس عند 

  : نت(.َُِِالكثيريف. ) عبلني، 
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ؿ، كال نيكِّف أف ينبغي ال: "( قائبلن راشد الغنكشي)، تحدث كفي ىذا الصدد  ىناؾ داـ ما نيكِّ
 فيناؾ عادييف، كمكاطنيف كضباط جنكد كمف سياسييفك زعماء  مف ضحايا اإلرىاب، ليذا ضحايا
 كمطمكب أسمحة، كتيريب كبير انفبلت فيو إقميمي بكض  مرتبط الخطر ىذا أفك  ،قائـ خطر

 كطني صؼ إلى اإلرىاب يحتاج ك ،سياسيان  استخدامان  ييستخدـ أف مف بدالن  الخطر ىذا مكاجية
 المصيبة ىذه استخداـ تريد اآلف الجيات بعض كىناؾ انتخابي، استغبلؿ فيو ليس متماسؾ
 مف متضرر ىناؾ ليسك  ،اإلرىاب فرخت التي ىي النيضة فأ يقاؿ أف درجة إلى انتخابيان 
كمف ، اإلرىاب أسقطيما ،"العريض عمي" كحككمة "الجبالي" ةفحككم. النيضة مثؿ اإلرىاب

. )الغنكشي، المغرر بيـ" المتشدديف م  لمحكار فرصة تعطي أف ينبغيناحية أخرل 
  .(نت: َُِْ/َِ/ُٗ

 نظاـ سقكط أعقب الذم ىامش الحرية مف استفاد الذم التنظيـ أف الخبراء مف العديد كرأل
 السمفي التيار استفاد السمطة. كاف إلى اإلسبلمييف صعكد مف ما بشكؿ كذلؾ كاستفاد عمي بفا

 فانو ،السمطة إلى اإلسبلمية التيارات صعكد مف استفاد كما ،الثكرة بعد ما فكضى مف الجيادم
 : مجمة(:َُِْ/َّ)المجنة،  أىميا لعؿ عديدة، إشكاليات يكاجو

 كاكتشاؼ المتعاقبة كالعسكرية األمنية الضربات أماـ بالعشرات شبابو سقكط 
 منيـ. العديد لدل كالعسكرية األيديكلكجية العقيدة ضعؼ

 بناء بأف ك بالتمكيف تؤمف التي السياسي اإلسبلـ تيارات م  صراع في دخكليـ 
 األقؿ عمى ،المعبة الديمقراطية كقبكؿ السياسية المغالبة عبر تأتي اإلسبلمية الدكلة
 .)فكرية كعقيدة أحيانا رفضت كاف حتى( إجرائية كعممية

 السممي االحتجاج في يركف الذيف المكاطنيف عامة لدل، كالتطرؼ العنؼ نبذ، 
 .لمتغيير المثمى الطريقة ،األخيرة العقكد في التحركات كؿ التي رافقت

 أف إال ،المسمحة الجماعات بعض مكاجية في األمنية العمميات العديد مف نجاعة رغـ لكف
 تجعؿ التي كالتيميش الفقر مصان  بالقضاء عمى إال يتـ لف اإلرىاب مكاجية في التاـ النجاح

 العنؼ بشكؿ ممؼ معالجة في ينجح لـ النيضة فحركة، لبلستقطاب فريسة سيمة الشباب مف
،  قبؿ مف التي تق  تمؾ خصكصان  العنؼ، دكائر التساع الشارع التكنسي غضب تزايد كقد حاـز

حرب م  التيار كىذا الممؼ نفسو أدخؿ حركة النيضة في صراع بؿ ك  ،متشددة مجمكعات
 م  التماىيك  ،السمفي كالمقربيف منولنيضة الكثير مف أصكات التيار السمفي، مما أفقد حركة ا

، اإلخكاف لجماعة كالفكرم الخطاب الديني عمى ابئع  زالتكال مثمت كالتي ،المتشددةالدينية  القكل
.مباشر غير بشكؿ النيضة كتراجعياحركة حكـ ب القكل ىذه أضرت قد
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  النيضة: حركة لدى الخبرة محدودية .ٖ
ل الفشؿ عبر مكقفيا مف أعماؿ السياسية حيث تيبدلى اختباراتيا ك فشمت حركة النيضة في أ

الشغب التي ظيرت مف اإلسبلمييف المتشدديف في جمي  أنحاء الببلد كىجكـ السمفييف عمى 
عبد "( كفي ىذا السياؽ تحدث ّ: َُِِمعرض فني كذلؾ نتيجة قمة الخبرة. ) مركز الكاشؼ، 

منذ خمسة كثمانيف سنة لكننا لـ نييئ حتى نحف ندعك إلى الحكـ اإلسبلمي " :قائبلن  "الفتاح مكرك
في عمكمنا لـ نييئ شبابنا لـ نييئ خريجي جامعاتنا لئف يككنكا عمى ك في معارفنا ك في أدبياتنا 

مستكل ىذه الميمة العظيمة، كيؼ نتصكر الحكـ نحف؟ نتصكر أف التصفيؽ أك االختيار 
ىذا خطأ كبير، صحيح أف اختيار  كأنا في تصكرم ،نحكـ فالصندكقي ىك الذم يجعمنا أىبلن أل

إلى سدة الحكـ لكف ليس ىذا االختيار ىك الذم يبقينا في الحكـ بدليؿ أننا  يالشعب يؤىمنا لنرتق
انتخبنا بأغمبية في كثير مف بمداننا لكف لـ نستط  أف نثبت في الحكـ، ألف مشركعية الحكـ 

لكف مشركعية الحكـ أف نأخذ بعيف  ،ليست ىي مشركعية االختيار، مشركعية االختيار أف نكمؼ
  (.نت :َُِْ/َْ/َِ )مكرك، ."االعتبار مفاصؿ الحكـ كنمسكيا

لعؿ مف أكضح أسباب تعثر حركة النيضة حرصيا عمى القفز سريعان عمى السمطة، كعدـ ك 
محاكلة اكتساب الخبرة مقدمان، كىك ما اتضح مف خبلؿ كجكد ككادر غير قادرة عمى إدارة العممية 

أخرل ضعيفة  كالتحالؼ م  أحزابالسياسية، إلى جانب محاكالت االستحكاذ عمى السمطة، 
ا االستحكاذ، غير أف ذلؾ ال ينفي محاكلة الحركة االستفادة مف تجربة اإلخكاف لممحافظة عمى ىذ

المسمميف في مصر، كتقديـ عدد مف التنازالت لممحافظة عمى بقائيا في السمطة، مف خبلؿ 
)منكر،  .االعتراؼ بالمعارضة، كالدخكؿ معيا في حكار كطني، كقبكؿ مطمب استقالة الحككمة

يصاحبو جممة مف المعيقات التي تكاجو حكـ النيضة، كتفاقـ ككؿ ما سبؽ : نت( َُِْ
االزمات االقتصادية كاالجتماعية، كعدـ تنفيذ الكعكد االنتخابية، كتعاظـ المشركع السمفي 
المتطرؼ، كالتي جعمتيـ يعيشكف في حالة مف التخبط في إدارة الحكـ، ناتجة عف قمة الخبرة في 

ثمة مف يعتبر ىذا الفشؿ طبيعيان كمتكقعان لما كرثو ك ، (َُ: َُِّإدارة الدكلة. ) المصرم، 
ىؤالء مف تركة ثقيمة بعد عقكد مف االستبداد. كما أف ثمة مف يعتقد أف األسباب تعكد الى ضعؼ 
خبرة فريؽ سياسي لـ يسمح لو باالقتراب مف مؤسسات الدكلة قببل كلـ يكف يمكنو تعمـ المشاكؿ 

 . : صحيفة(َُِّس العربي، . ) القددارتياا  كطرؽ مكاجيتيا ك 

كفي تعميؽ الغنكشي عمى سؤاؿ عف محدكدية الخبرة قاؿ: "الحككمة تعتمد عمى الخبرات، 
يا كأىؿ اختصاص فالحاكمكف الجدد لدييـ مؤىبلت عممية عالية ككميـ أصحاب شيادات عم

، ثـ ىناؾ ككزير الصحة طبيب، كىكذا كلـ يتسمـ أحد كظيفة ال عبلقة لو بيا فكزير العدؿ محاـ
كزراء ابف عمي لدييـ خبرة نعـ، كلكنيا خبرة في الفساد، بينما ك ثكرة قامت عمى نظاـ سياسي 
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نحف فريقنا مشيكد لو بأنو فريؽ مناضؿ كعمى خمؽ كىذا ما قامت مف أجمو الثكرة كليس مف 
 : صحيفة(. َُِِ/َْ/ُٕالمعقكؿ أف نبقى مفسديف ألنيـ خبراء". )النيار، 

دكف  الحككمةف تضمف بقاءىا عمى اطبلع دائـ بما يجرم داخؿ أاستطاعت كحركة النيضة 
تحمؿ تبعات الحكـ أماـ الشعب، كأماـ المجتم  الدكلي الرافض لتكلي اإلسبلمييف مقاليد الحكـ، 

النيضة في نمكذجيا السياسي كقدرتيا  حركة األمر الذم سيعطي صكرة إيجابية لمخارج عمى تفرد
عمى التعايش كالتعامؿ م  االنتقاؿ الديمقراطي لمحكـ بمركنة غير معيكدة في تجارب اإلسبلـ 

 : صحيفة(. َُِٓ/َِ/َٗ)فمسطيف،  .في المنطقة السياسي
مج شاممة كمتكاممة يمكنيا أف النيضة إلى مستكل تقديـ برا حركة ىكيرل الباحث أنو ال ترق

ة ديناميكية اقتصادات ىذه الدكؿ. كبما أنيا تفتقر إلى الخبرة كاألكلكٌيات ر، كبصكرة حقيقيتغي
يات خطيرة في ترجمة أجنداتيا كسبؿ بناء كتمكيؿ خطط النمك الطمكحة، ستكاجو تحد الكاضحة

 أبرز ما يمكف إنجازه مف قبؿ اإلسبلمييف في السمطة ىك إرساءك ، إلى نتائجاالقتصادية المعقكلة 
ف إحداث التغييرات أأسس جديدة تقكـ عمى النزاىة كتقيـ كزنان لمعدالة االجتماعية نظران إلى 

 .المرغكبة كما كردت في البرامج االنتخابية تحتاج إلى كقت يتجاكز الكالية االنتخابية
  السياسي: الماؿ .ٗ

كمف  ،سياسيةييعرؼ الماؿ السياسي في ىذا المقاـ بأنو: "استخداـ الماؿ ألغراض كأىداؼ 
الرشكة االنتخابية مف أجؿ كسب األصكات، أك ما تقدمو دكلة ما لدكلة أخرل مف  صكره، مثبلن 

قد ك  : صحيفة(َُِِماؿ، أك مناف ، لتأييد سياساتيا الداخمية أك الخارجية". )الشريعة كالقانكف، 
في الحمبلت  كبيران  الماؿ السياسي حاضران بقكة في االنتخابات التكنسية، كلعب دكران كاف 

النيضة، ىذا حركة اإلعبلمية المؤثرة لمقكل المضادة لمثكرة كفي تشكيو ممنيج كمستمر لفترة حكـ 
عدا عف ارتباط بعض األحزاب بعبلقات كأجندات خارجية، كخاصة نداء تكنس. )فمسطيف، 

 : صحيفة(.َُِْ/ُِ/َٕ
 اكتشفكا التكنسييف أف في األساس في يتمثؿك الناشئة،  التكنسية قراطيةالديم يفسد بدأ الماؿف

كالممصقات، في كؿ  ،مفزيكفالت عبر الببلد تاري  في مسبكقة غير بدعاية تشكيو تقـك حزابان أ
يعاني منو  الذم الكقت في األمكاؿ ىذه تأتي أيف مف الحاؿ بطبيعة تتساءؿ كالناس ،مكاف

كيدؿ ذلؾ عمى كجكد أطراؼ خارجية تدعـ  .إل  البطالة كمف الخصاصة مف التكنسي الشعب
 (.نت: َُُِ/َٖ/ُْىذه االحزاب. ) المرزكقي، 

كحقيقة، أف الماؿ السياسي، سٌبب مشكمة حقيقية عمى التجربة الديمقراطية كخصكصا عمى 
 المناطؽ الفقيرة لما يسبب مف شراء لؤلصكات بيذا الماؿ. 

 ِّالمجمس التأسيسي التي جرت يكـ سٌجؿ المراقبكف خبلؿ انتخابات  ففي تكنس مثبلن 
مف  استغبلؿ أصكات الناخبيفآالؼ التجاكزات التي تصب أغمبيا في  َُُِأكتكبر مف سنة 
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ذكم الدخؿ المحدكد بمقابؿ مادم أك مف خبلؿ عدـ االلتزاـ بضكابط الحمبلت االنتخابية 
مك القانكف االنتخابي مف كاإلشيار السياسي. كرغـ تكفر األدلة المكثقة لدل المراقبيف إال أف خ

غير أف  ،بنكد حاسمة بخصكص العقكبات الرادعة ليذه الجرائـ جعميا تمر دكف عقكبات تذكر
ىذه التجربة التي كانت األكلى مف نكعيا في تكنس كٌفرت أرضية مناسبة ألعضاء المجمس 

ى التكقي مف ىذه الجديد، لمحرص عم نتخابيالقانكف اإلالتأسيسي، الذيف يناقشكف في ىذه الفترة 
. ) العشي، المستقمة كائـلفرص بيف جمي  األحزاب ك القلمشفافية كلتكافؤ ا الظاىرة ضمانان 

 : نت(.َُِْ
كتجم  األحزاب التكنسية الديمقراطية، كمنظمات المجتم  المدني، عمى أف الماؿ السياسي 

التشريعية في العمؽ، الذم بات يسيطر عمى المشيد السياسي التكنسي، كيضرب االنتخابات 
كالثاني: خارجي، كيأتي  يتأتى مف مصدريف رئيسييف. األكؿ: داخمي، مف خبلؿ رجاؿ األعماؿ

مف ليبيا، كدكؿ الخميج العربي إذ تتيـ األحزاب العممانية التكنسية كؿ مف ليبيا كدكلة قطر بض  
تعزيز حظكظيا في المميارات عمى الجماعات اإلسبلمية كفي مقدمتيا حركة النيضة مف أجؿ 

مف أجؿ تكنس سمير  االتحادالفكز باالنتخابات. كفي ىذا السياؽ، قاؿ زعيـ االئتبلؼ الحزبي 
كنتحسسو  نمتمسوكقد بدأنا  ،إف أخطر ما ييدد سير المسار االنتخابي ىك الماؿ الفاسد" :الطيب
ظاـ ابف عمي، كىك ما سيقكد إلى إعادة إنتاج ن: صحيفة( َُِْ/َُ/ِِ". )المستقبؿ، اليكـ

كبالتالي إعادة إنتاج منظكمة الفساد السياسي كاالقتصادم كالثقافي التي كانت سائدة قبؿ الثكرة، 
 : صحيفة(. َُِْ/َُ/ُٕ) الشرؽ، كالتي جعمت تكنس خاضعة لمييمنة الغربية كتابعة ليا.

إال إذا عمؿ  نيا مكتممةأف عممية االنتقاؿ الديمقراطي ال يمكف أف نقكؿ عنيا كيرل الباحث أ
الفاعمكف السياسيكف الرئيسيكف عمى محاربة تأثير الماؿ السياسي الفاسد)مف الداخؿ كالخارج(، 
ألنو يشكؿ العدك الرئيس لمتجربة الديمقراطية عبر مصادرة إرادة الشعب، كالمشاركة الشعبية 

ة، كالحريات العامة المتحررة مف الضغكطات المالية، كالتعددية السياسية، كالتداكؿ السممي لمسمط
كالخاصة. كبصكرة إجمالية، الماؿ السياسي الفاسد يشكؿ العائؽ البنيكم الكبير نحك إقامة 

لنظاـ الديمكقراطي الجديد في المؤسسات الدستكرية كالسياسية التي تشكؿ األرضية الحقيقية لبناء ا
 .أم دكلة كانت

  مصر: في اإلخواف حكـ سقوط .٘
إزاحة اإلخكاف مف  مفمية في تكنس، مما حصؿ في مصر حركة النيضة اإلسبل مكقؼ

دراؾ ك  ،الحكـ، كشفت عف عمؽ "الصدمة" التي خمفيا الحدث المصرم، في المشيد التكنسي ا 
، ستككف لو دكف أدنى شؾ تداعيات كانعكاسات مباشرة مصرالنيضة بأف ما حصؿ في حركة 

 عمى الكض  التكنسي، كعمى مستقبؿ حركات اإلسبلـ السياسي في المنطقة ككؿ. 
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كىذا ما يفسر تسري  الغنكشي كجماعتو، بتعديؿ مكاقفيـ السياسية في الداخؿ كالخارج، عمى 
 مف كثيرة، ألسباب يتكرر لف ال،فقاؿ الغنكشي:  ضكء مستجدات كتفاعبلت الشأف المصرم

 يحمي فالجيش فاعبلن، سياسيان  مكقعان  فيو الجيش يحتؿ ال التكنسي السياسي المنتظـ أف أىميا
 فقد مصر في الجيش أما محترؼ، جيش التكنسي كالجيش ،السمطة عمى يصارع كال الكطف حمى
 المجتمعات أكثر مف التكنسي المجتم  أف ذلؾ إلى أضؼ ،سنة ستيف مدل عمى البمد ممؾ

 إف بحيث كاحد، كعرؽ كاحد، مذىب كعمى كاحد ديف مف المجتمعية فتركيبتو انسجامان، العربية
 شكؿ تأخذ ال االختبلفات يجعؿ ما كىذا كاس ، انسجاـ التكنسي المجتم  في االنسجاـ
 . (نت: َُِْ/َِ/ُٗ)الغنكشي،  .معسكرات

 مف اعتبلئو السمطة، انعكس إيجابيان محمد مرسي، بعد عاـ كاحد المصرم  كبعد عزؿ الرئيس
عمى المعارضة المناىضة إلخكاف تكنس، ككاف أحد األسباب التي دفعت حركة النيضة، إلى 

 جربة المصرية كاندالع ثكرة شعبيةخمي عف الحكـ لصالح حككمة تكنكقراط، خشية تكرار التتال
 : صحيفة(.َُِْ/َُ/ِٔ)العرب،  .ضدىا
بعد أف شجعتيا االحتجاجات التي  مطالبيا باستقالة الحككمةصعدت المعارضة التكنسية قد ك 

 .دفعت الجيش المصرم إلى عزؿ الرئيس محمد مرسي الذم ينتمي لجماعة اإلخكاف المسمميف
  ت(.: نَُِّ)العبد، 

س، نو رغـ كؿ العثرات التي شابت تجربة االنتقاؿ الديمقراطي في تكنف  كميما يكف مف أمر
فمـ تمجأ أم مف االطراؼ إلى استخداـ القكة ككسائميا المختمفة، فالمؤسسة العسكرية كالمجتم  
التكنسي مثقؼ كىك ما جعؿ مف فكرة التسميح غير ممكنة، كىي الميزة التي جعمت جمي  القكل 
تستخدـ طرقان سممية حتى كصمت إلى استخداـ صناديؽ االقتراع. ككاف مف الممكف لمفكضى أف 

يدـ كؿ شيء لكال قيمة الكعي السياسي الخبٌلؽ، كالثقافة العميقة التي تغمب المصمحة الكطنية ت
في المقابؿ، شيدت التجارب العربية األخرل سفكا لمدماء  كااليماف بحؽ اآلخريف في االختبلؼ.

 .كاغتياالت كانقبلبات كصراعات لـ تنتو حتى اليكـ
النيضة راشد الغنكشي رئيس حركة نداء تكنس  كفي الحقيقة ما حممتو تينئة رئيس حركة

حركة إف يد " الغنكشي أضاؼالباجي قائد السبسي، خير دليؿ عمى كعي المجتم  التكنسي، ك 
 النيضة ممدكدة لمحزب الفائز كألم طرؼ آخر مف أجؿ إخراج الببلد مف الكض  السياسي 

 : نت(.َُِْ". )الرسالة، كاالقتصادم الحالي اليش
النيضة، لـ يكف ليرضى تقديـ التنازالت  حركة األكساط األكاديمية أف كتفترض بعض 

ما يترافؽ م  افتراض آخر يقكؿ، إنو لكال  فتراض غالبان ، ىذا االَُِّيكليك  عزؿ مرسي فيلكال 
عمى نيج اإلخكاف المسمميف المتشدد بعد  -بالضركرة  –النيضة  العتمدت حركة عزؿ مرسي

، كلكف كبل االفتراضيف يتجاىبلف المكاصفات الدقيقة َُُِات لعاـ فكزه باألغمبية في انتخاب
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لمسيناريك التكنسي، بما في ذلؾ منطؽ حزب النيضة التاريخي الذم اتبعو عمى المدل الطكيؿ، 
النيضة خبلؿ التسكية قبؿ تسميـ السمطة  حركة كما يغفؿ ىذاف االفتراضاف التنازالت التي قدمتيا

، كليذا يمكف َُِْيناير مف عاـ  ِٖجمعة( لتصريؼ أعماؿ في  رسمينا إلى حككمة )ميدم
النيضة،  يير جذرم كشامؿ في إستراتيجية حركة، لـ يعمؿ عمى إحداث تغعزؿ مرسيالقكؿ أف 

مكاقؼ محكرية بؿ عزز المكاقؼ البراغماتية كالتدرجية التي اتبعيا الحزب مسبقنا، كالتي كانت 
: َُِٓ/َّ/ُٖبكست، ياة داخؿ المجتم  التكنسي.)كاشنطف الح عمى قيد كأساسية لبقاء الحركة

 صحيفة(.
، فقد نجحت حركة النيضة في استيعاب الدرس المصرم في إفشاؿ الخطط المشابية كفعبلن 

التي نشطت بقكة في تكنس لتكرار نمكذج حركة تمرد المصرية، ككاف تراجعيا خطكات بالتخمي 
عمى الحككمة كالتنازالت التي قدمتيا في المجمس التأسيسي أثر كبير في احتكاء مكجة الغضب، 

تكنس في ىذا المأزؽ. كاستفادت أيضان مف مأالت تجربة التدخؿ العسكرم فمرت بسبلـ، كنجحت 
في مصر، كلـ يكف أحد يتصكر أف تشيد مصر كؿ ىذا العنؼ كتعثر اقتصادم كانتكاسات 

 تكنس.  فيأمنية، كىذه المأالت أضعفت بقكة مف اندفاعات تيار الثكرة المضادة 
 النيضة: حركة قدمتيا التي التنازَّلت .ٙ

 الحككمة كحؿ الثكرة، تحصيف قانكف إلغاء مثؿ، التنازالت مف العديد النيضة ةحرك قدمت
لغاء كفاءات، حككمة كتككيف  حركة ترشح كعدـ الجميكرية، لرئاسة لمترشح القصكل السف كا 
 انسحاب المقابؿ في ارىابي، كتنظيـ الشريعة أنصار تنظيـ إدراج إلى إضافة لمرئاسة، النيضة

 الرحيؿ. أسبكع ـاعتصا مف المتظاىريف
 تنازالت مف قدمتو كما التكنسية التجربة في الحرجة لممرحمة النيضة حركة لتدبير قراءتو كعف

 الحككمة عف الطكعي التخمي ىك النيضة حركة عميو أقدمت تنازؿ أىـ أف" الغنكشي، يرل
 أكبر. المكاسب كلكف كبيران  التنازؿ كيبدك مستقمة". تكافقية حككمة لصالح االنتخابات عف المنبثقة

 الربي  بمداف بعض في يحصؿ كما تكنس في يحصؿ ما بيف الصدد ىذا في بالمقارنة مستحضرا
 كذلؾ الجكع كربما كالعنؼ الفكضى تكنس جنبت النيضة حركة تنازالت أف عمى ليبرىف العربي،
  .صحيفة( :َُِْ/َّ/ُِ )التجديد، الديمقراطية. سكة عمى مجددا تكنس قطار كأقامت
 فييا تبدم أف عمييا ككاف خطأ، بشكؿ تمت النيضة حركة قدمتيا التي تنازالتلم قراءةن ك 
 )فمسطيف، ليا. تدعك كانت لطالما التي المبادئ عمى كالثبات القكة مظاىر بعض
 في النيضة حركة نجاح أف المحمميف بعض اعتبار عف فضبلو صحيفة( :َُِْ/ُِ/َٕ

 المضادة، الثكرة قكل مخططات أماـ فراغا أحدث السياسي، المشيد صدارة مف خطكات الرجكع
 تككف أف مراقبكف رٌجح كما نت( :َُِٓ )سمطاف، ضده. تحتشد ما السياسية القكل تجد فمـ
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 مف «تكنس نداء»ك «النيضة» حركة عمى ضغكطان  مارست فرنسا، كخصكصان  الدكلية، القكل
 بيف السمطة تقاسـ فرضية أف معتبريف الببلد، بيا تمر التي السياسية األزمة اءإني أجؿ
 )عمكش، المقبمة. االنتخابات بعد جدان  كارد العممانية «تكنس نداء» كحركة اإلسبلمية «النيضة»

  نت(. :َُِّ
 كلعقكد، يترككىا. فمف لمسمطة كصمكا إف اإلسبلمييف أف ،مفاده قديـ انطباع يتكلد ككاف

 الكصكؿ مف اإلسبلمييف كغير اإلسبلمييف لمن  المقكلة ىذه العربية األنظمة معظـ ستعممتا
 لمعممية ااحترامي تأثبت ةالتكنسي اإلسبلمي النيضة حركة لكف ،فييا المشاركة حتى أك لمسمطة،

 نتيجة إلبطاؿ العمؿ أك بالسمطة التشبث مف كبدال ،معا كاليزيمة النصر في السياسية،
 كليس حقيقيا، إيمانا كأثبت النيائية، النتائج إعبلف قبؿ حتى باليزيمة تاعترف بالقكة، االنتخابات

 في سابقة "النيضة" حركة تسجم بيذا، الحزب. مصمحة عمى تعمك الكطف مصمحة بأف لفظيا،
رادة االقتراع لصناديؽ كفقا منيا كيخرج لمسمطة يأتي إسبلمي لحزب العربي العالـ  الشعب. كا 

  ت(.ن :َُِْ )المعشر،
نجاز االستقرار تحقيؽ عمى تقـك التي النيضة حركة فمسفة فف  السياؽ ىذا كفي  كا 

 الفرصة تفكت كحتى ،فمسفتيا لتحقيؽ تنازالت تقدـ أف بيا جدير كالرئاسية التشريعية االنتخابات
 خبلؿ مف الحر، الشعبي االختيار طريؽ عف لمحكـ الكصكؿ مف يئست التي األطراؼ عمى

 الديمقراطية. مف اليأس لزيادة كاالضطرابات الفكضى اشاعة
  الثورة: لمطالب النيضة حركة تحقيؽ عدـ .ٚ

 لمحركة المعادية اإلعبلـ كسائؿ عمى المكـ النيضة حركة أنصار ألقى يزيمتيـل ان تبرير 
 ثكرة منذ الماضية الثبلثة األعكاـ خبلؿ ىكادة ببل انتقادات ليا يتكج أنيا معتبريف اإلسبلمية
نيا السابؽ لمنظاـ مكالية تزاؿ ال إنيا عنيا قالكا التي العميقة لمدكلة المسؤكلية تٌممكحي  َُُِ  كا 
 ليزيمة التفسيرات ىذه بعض تككف قد ،الحكـ في كجكدىا خبلؿ النيضة حركة جيكد عٌطمت
 معالجة في الحركة فشؿ في يكمف األساسي السبب لكف صحيحة، االنتخابات في النيضة حركة

 عمى أعكاـ ثبلثة بعد تكاجييا تكنس تزاؿ ال التي العميقة كاالجتماعية االقتصادية التحٌديات
 َُُِ العاـ في االنتخابية الحممة خبلؿ الحركة أطمقتيا التي الجريئة الكعكد ،عمي فاب سقكط
 تراجعت ،الكاق  أرض عمى تتجٌسد لـ الكظائؼ، كاستحداث االقتصادم النمك بتحقيؽ دالتعي عبر

  صحيفة(. :َُِْ/ُُ/َٖ )العرب، .المئة في ِ.ُٓ نسبة عند تزاؿ ال لكنيا ،قميبلن  البطالة
 إصبلحييف ال نكف لـ السمطة النيضة حركة تأخذ عندما" مكرك: يقكؿ الصدد ىذا كفي  
 مف كاف كراءنا، كمو الشعب لكقؼ شعبنا إرادة إلى كاستجبنا ثكرييف كنا لك نحف ثكرييف كال

 الثكرة أىداؼ نحقؽ كلـ أخرل ان أىداف حقؽن فرحنا الشعب، كنخدـ ثكرييف نحف نككف أف المفركض
 )مكرك، ."مكقعو يف كؿ كنبقي الناس نسامح أـ الثكرة م  نككف ىؿ متردديف، كبقينا
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 مف خاصة االنتقالية المرحمة دقة تستكعب لـ النيضة حركة أف الشؾ، (نت :َُِْ/َْ/َِ
 قكة صعكد في ذلؾ كساىـ كاالرىاب، العنؼ كانتشار كاالقتصادية االجتماعية المطالب ناحية
 كلذلؾ، صحيفة(. :َُِٓ/َُ/ُٓ الجديد، ربيالع جيؿ ) تكنس. نداء حركة في متمثمة ثانية

 المطالب الشعبي كالغضب المظاىرات مف العديد أماـ نفسيا النيضة حركة حككمة كجدت
 بقكليا: اكتفت النيضة حركة حككمة قيادة لكف االجتماعية، العدالة كتحقيؽ الثكرة مطالب بتحقيؽ
 (.ُّٗ :ََِْ رامكنيو، )انياسيك سحرية". فضيمة االنتخاب ليذا كأف ديمقراطيا انتخبنا "بأننا
 الشعب. مطالب تحقؽ كنزيية كؼء دكلة قياـ إلى يؤدم الذم الرشيد الحكـ تتطمب المرحمة كىذه

ف (ٓ :ُْٗٗ غمنر، ارنست )  ىذا لمثؿ الحؿ ىي ليست االنتخابية كالشرعية الديمقراطية كا 
 الحكـ في أسمكب أنيا أم حميا؛ أجؿ مف المشكبلت ىذه م  لمتعامؿ طريقة كلكنيا المشكبلت،

  (.مجمة :َُِْ/َٓ العربي، المستقبؿ ) غايتيا. كليست دارةكاإل
 األماف، بر إلى ببلدنا قدنا أننا ىي كسبناىا التي المكاسب "إف :قائبلن  الغنكشي بكعق

 ،الديمقراطية سكة عمى تكنس قطار نض  كأف انتخابية كىيئة دستكر ليا فيكك  أف إلى ببلدنا قدنا
 لـ اليـك العربي الكطف ففي متميز، بشكؿ تحقؽ أمر كىذا ،كلمنيضة لتكنس مكسب أكبر كىذا
 كالديمقراطية الكطني كالكفاؽ الكطني الحكار في الناجحة التجربة ىذه غير أخرل تجارب نجد

  (.نت :َُِْ/َِ/ُٗ )الغنكشي، ."الصراعية الديمقراطية مف بدالن  التشاركية
 أنيا القكؿ، يمكف براقة، كعكدان  قدمت التي النيضة حركة حككمة تجربة حصيمة كفي

 ذلؾ كم  ،العمؿ فرص مف كبير عدد بخمؽ تسمح ال الميزانية كأف ثقيمة، التركة أف اكتشفت
 كفي االضرابات. مف العديد حؿ كتـ االقتصادم، النمك نسبة رف  لجية اإليجابيات بعض تحققت
 الممؼ معالجة تعثر م  الحريات مناخ عمى كالحافظ الدكلة ىياكؿ تماسؾ عمى الحفاظ تـ المقابؿ
  (.ُُّ :َُِّ )عماد، كاالقتصادية. كالسياسية الفكرية النخب م  العبلقة كاضطراب األمني

 مفقكدة كانت سياسية أىدافان  حققت النيضة حركة حككمة أف ننكر ال السياؽ، ىذا كفي
 في فشمت أنيا إال لمسمطة... السممي كالتداكؿ السياسية، التعددية مثؿ، عمي ابف الرئيس عيد في

 أف سبلمييفاال ككاجب ،يبذؿ شعب إلى حتاجت اليكـ كتكنس كاجتماعية، اقتصادية أىداؼ تحقيؽ
 ئان شي يقدمكا أف عمييـ تفرض متطمباتيـ بأف الناس يشعر كأف يـ،شعب في البذؿ ركح يحرككا
 يحققكا كأف الكاق  م  تتأقمـ لكي أفكارىـ يغيركا أف يجب أنفسيـ فياإلسبلمي لكف ،كاقعيـ ليتغير

 .طفالممك  كاألمف الرفاىية
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 :الخاتمػػػػػة
 

 النيضة كحركة المصرم كالعدالة الحرية حزب حكـ تجربتي بيف التشابو أكجو :أكالن 
 التكنسية:

 النيضة كحركة المصرم كالعدالة الحرية حزب حكـ تجربتي بيف االختبلؼ أكجو ثانيان:
 التكنسية:
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 :الخاتمػػػة
   تمييد:

 نياية في األحزاب  لككف السياسية، العممية في كبيرا دكران  السياسية األحزاب تمعب
 إلى كصكؿال خبلؿ مف السياسية أجندتيا كتنفيذ تسمـ إلى تسعى ليا نيائي ككيدؼ المطاؼ
 تنشط التي السياسيةاالسبلمية  الحركات كافة األحزاب تمؾ بيف كمف ،فييا التأثير أك السمطة
 عمى الخاصة ك العامة الحياة في شرائعو ك اإلسبلـ قيـ بتطبيؽ تنادم ك السياسية، الساحة عمى
 ك السياسية الحركات ك الحككمات المطمب ىذا سبيؿ في تعارض أك تعادم ك سكاء، حد

 و.خالفت أك اإلسبلـ تعاليـ إلى االمتثاؿ في تكانت ك قصرت أنيا ترل التي األخرل االجتماعية
 تعتبر مصر، في ُِٖٗ في عاـ ظيرت كالتي المسمميف اإلخكاف حركة بأف خبلؼ كال

 ىي تعتبر بؿ اإلسبلمية الساحة في كالفاعمة المؤثرة اإلسبلمية، السياسية الحركات أىـ مف كاحدة
 لتكنسية،ا النيضة كحركة المصرم كالعدالة الحرية حزب  اإلسبلمية، التيارات لغالبية األـ الحركة
 كما العربي الربي  بعد مختمفتيف عربيتيف دكلتيف في الحكـ نظاـ تسمـ إلى كبلميا كصمت حيث
 في جذرم تغيير إلى تيدؼ ََُِ عاـ نياية العربي العالـ في بدأت شعبية تحركات مف تبعو

 مما دكؿ عدة سريعة بكتيرة كتصاعدت كنست في بدأت حيث العربية، األقطار مف عدد أكضاع
 في االف حتى قائمة كالزلت العربية الدكؿ بعض في الحاكـ النظاـ برأس اإلطاحة مف كنيام

 نظاـ في جذرية تغيرات إلى المطاؼ نياية في كانتيى سكريا، دكلة في حدث كما االخر البعض
 حكـ تجربة بيف مقارنة إجراء الجزء ىذا ؿخبل سيتـ لذا ،الدكلتيف كبل في عميو كالقائميف الحكـ
 في كاالختبلؼ التشابو أكجو حيث مف ، يةالتكنس النيضة كحركة المصرم كالعدالة الحرية حزب
 سيستقؿ حيث الدراسة، بيذه الخاصة كالتكصيات جئلمنتا كصكالن  تكنس كدكلة مصر دكلة مف كؿ

 النيضة ةكحرك المصرم كالعدالة الحرية حزب حكـ تجربة بيف التشابو أكجو بياف في الحديث
 المصرم لةكالعدا الحرية حزب حكـ تجربة بيف االختبلؼ أكجو عمى الضكء كتسميط التكنسية،
 التكنسية. النيضة كحركة
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 النيضة وحركة المصري والعدالة الحرية حزب حكـ تجربتي بيف التشابو أوجو :أوَّلً 
 التونسية:

 كحركة المصرم كالعدالة الحرية حزب حكـ تجربتي بيف التشابو أكجو بياف يمكف
    التكنسية. النيضة
 مف التكنسية النيضة كحركة المصرم كالعدالة الحرية حزب يعتبر اليدؼ: حيث مف .ُ

 خبلؿ مف السياسية أجندتيا كتنفيذ تسمـ إلى تيدؼ التي السياسية االسبلمية الحركات
 الحياة في شرائعو ك اإلسبلـ قيـ بتطبيؽ تنادم ك ، فييا التأثير أك السمطة إلى الكصكؿ
 الحككمات المطمب ىذا سبيؿ في تعارض أك تعادم ك سكاء، حد عمى الخاصة ك العامة

 االمتثاؿ في تكانت ك قصرت أنيا ترل التي األخرل االجتماعية ك السياسية الحركات ك
 .وخالفت أك اإلسبلـ تعاليـ إلى

 كحركة المصرم كالعدالة الحرية حزب مف كؿ عتبري الفكرية: اَّليدلوجية حيث مف .ِ
 اإلخكاف جماعة عف ثقةمنب أنيا في تتمثؿ كاحدة ةيفكر  ةايدلكجي ذات التكنسية النيضة
 عامان  ثمانيف قبؿ نشأتيا منذ تدرجت كالتي البنا حسف اإلماـ أسسيا كالتي المسمميف
  الجماعة أىداؼ لتحقيؽ ميمة مراحؿ ثبلث في تتمثؿ فكرية اإيديكلكجي عمى معتمدة
 كاألعضاء، االنصار كاختيار التككيف كمرحمة بالفكرة، كالتبشير الدعاية مرحمة كىي

  كاالنتاج. كالعمؿ التنفيذ كمرحمة
تأثرت كؿ مف حزب الحرية كالعدالة المصرم  العربي: الربي  بثورات التأثر حيث مف .ّ

 ََُِكحركة النيضة التكنسية، بالتحركات الشعبية التي بدأت العالـ العربي نياية عاـ 
حيث أصبح المناخ لكبلىما مناسبان  ،ر نظاـ الحكـ القائـ في الدكلةييتغكالتي تيدؼ إلى 

اطية، كبديؿ لنظاـ الحكـ ثقة الشعب كمف ثـ الكصكؿ إلى الحكـ بطريقة ديمقر  الكتساب
 .المتمثؿ بالتفرد السياسي دكف مساىمة الجماعة في نظاـ الحكـ

 المصرم كالعدالة الحرية حزب مف لكؿ السمطة انتقمت :لمسمطة السممي التداوؿ .ْ
 طريؽ عف لمسمطة السممي التداكؿ طريؽ عف ديمقراطية بطريقة التكنسية النيضة كحركة

 في كاف كبلىما بيف التكافؽ أف إلى اإلشارة كيجدر ،الشعب إلرادة كفقان  االنتخابات
 أكجو عف الحديث عند إلشارةا سيتـ حيف في ، فقط التشريعية االنتخابات خكض

 .اسيةئالر  االنتخابات في تشارؾ لـ النيضة حركة بأف بينيما االختبلؼ
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  :العربي الربي  ثورات في المشاركة حيث مف .٘
 ِٓلـ يككنكا مف الداعيف لثكرة  في مصر المسممكف اإلخكاف:المصريحزب الحرية والعدالة  . أ

يناير منذ بدايتيا، ككذلؾ لـ يككنكا معارضيف ليا، بؿ عمى ما يبدك أنيـ لـ يتكقعكا نجاحيا 
مثؿ كثير ممف دعكا إلييا، كلكنيـ ترككا الخيار ألتباعيـ لممشاركة فييا مف عدمو، كؿ حسب 

كثير مف شبابيـ بصفتيـ الشخصية في أكؿ ثبلثة أياـ ليا إلى أف  تقديره لؤلمر، فشارؾ فييا
جاءت جمعة الغضب في اليكـ الثامف كالعشريف مف يناير، لتحمؿ أكامر مباشرة مف مكتب 
إرشاد الجماعة لجمي  أتباعيا باالشتراؾ في الثكرة، مما ساعد عمى اشتعاؿ الثكرة في 

 .ظـ الرئيس لمثكرة في الشارعمحافظات عدة، ثـ ما لبثكا أف أصبحكا المن
قياديييا إما ، جزء كبير مف الثكرة التكنسيةكاكبت حركة النيضة  التونسية: النيضة حركة . ب

كلكف تحت المراقبة.  ان ك في السجكف، م  عدد قميؿ كاف حر كانكا في الخارج في المنفى أ
كحسيف  كرفيؽ عبد السبلـ كلطفي زيتكف راشد الغنكشيالقيادييف الذيف كانكا في الخارج مثؿ 

كغيرىـ كاصمكا دعـ المتظاىريف كما فعمكا قبؿ االحتجاجات، كنظمكا  كصالح كركر الجزيرم
عدة كقفات كمسيرات في إطار جمعياتي. مف جية أخرل كاف عدد كبير مف قياديي الحركة 

تكنس في السجف كلـ يتسنى ليـ المشاركة في الثكرة، سكل بعضيـ في األياـ القميمة في 
  .األخيرة عندما تمتعكا بالعفك التشريعي العاـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%28%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%28%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%28%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%83%D8%B1%D9%83%D8%B1
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 وحركة المصري والعدالة الحرية حزب حكـ تجربتي بيف اَّلختالؼ أوجو ثانيًا:
 التونسية: النيضة

 
 وحركة المصري والعدالة الحرية حزب حكـ تجربتي بيف اَّلختالؼ أوجو بياف يمكف
 يمي: كما التونسية النيضة
  والتسمية: الظيور حيث مف .ٔ

 فر العديد ميبدأت الخريطة الحزبية في مصر تتغير كظ :المصري حزب الحرية والعدالة . أ
كر قكل يتكاجد في الشارع السياسي المصرم بجانب ظتالتي تسعى ل حزاب الجديدةألا

عمييا ككاف حزب  األحزاب شئكف لجنة مكافقة لعدـ رسمي غير ؿبشك متكاجدةكأحزاب كانت 
 َٔتأسس بتاري  حزب مدني ذك مرجعية إسبلمية،  كىك الحرية كالعدالة مف بينيا،

 (ٕ: َُُِ) عزباكم،  ، َُُِيناير  ِٓـ، عقب ثكرة  َُُِيكنيك
تكنسية تأسست عاـ حركة إسبلمية تعتبر حركة النيضة ىي  :حركة النيضة التونسية . ب

كنشأت لمقاكمة المد العمماني الكاسح المتمثؿ في نظاـ الرئيس بكرقيبة إضافة إلى  ،ـُِٕٗ
 .( ّٗ: َُِٓالمد الشيكعي الماركسي بمختمؼ تعبيراتو )بريؾ، اليادم، 

  :الرئاسية اَّلنتخابات في المشاركة حيث مف .ٕ
 مخالفان  َُِِإبريؿ ٕ بتاري  المصرية الرئاسة انتخابات في كالعدالة الحرية حزب شارؾ

 الرئاسية. االنتخابات في المشاركة رفضت التي التكنسية النيضة لحركة
  :الحكـ نظاـ حيث مف .ٖ

شديد المركزية  ، مف نظاـ رئاسياالنتقاؿ تدريجيان تدعك إلى ي:حزب الحرية والعدالة المصر  . أ
مجالس النيابة كرئاسة الجميكرية كالكزارة،  المسئكليات بيفنظاـ شبو برلماني تتكزع فيو إلى 

 الحكـ. كافة مقاليدشخص في  أسمكب تفردكبيذه الرؤية تنيي 
نظاـ البرلماني حتى تحد مف صبلحيات حركة النيضة تدعك الى :حركة النيضة التونسية . ب

 رئيس الجميكرية كمف إمكانية تفرده في الحكـ، بسبب تجمي  كافة السمطات بيديو، مما ساىـ
في إعادة انتاج الدكتاتكرية.

 الحزبية: التعددية حيث مف .ٗ
تعتبر التعددية الحزبية شكؿ مف أشكاؿ التعدديػة السياسػية التػي تقػـك عمػى كجػكد عػدة أحػزاب 

كتسمـ المراكز الرسمية لمسمطة  السمطة الحاكمةكفصائؿ كتيارات سياسية تيدؼ إلى الكصكؿ إلى 
تحػػػدث التعدديػػػة الحزبيػػػة فػػػي أسػػػاس رؤاىػػػا كمناىجيػػػا، ك  السياسػػػية، كسياسػػػية شػػػؤكف الدكلػػػة عمػػػى

األنظمة التي تؤدم فييا االقتراع إلى كصكؿ أكثر مف حزبيف إلى البرلماف، كفي ظؿ ىذا الكض  
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ف نو يصعب عمى أم مف ىذه األحزاب الحصكؿ بمفرده عمى األغمبية المطمقة لؤلصكات كبالتالي 
ؼ م  أحزاب اخرل ، كالتي يكػكف بيػنيـ بالغالػب اخػتبلؼ ال يستطي  الحكـ بمفرده لذا يمجأ لمتحال

 .في األىداؼ كالمبادئ فيتصدع التحالؼ كينعكس سمبيا عمى استقرار الحككمة
تجربػػة الحكػػـ لحػػزب الحريػػة كالعدالػػة نجػػد أف ىػػذا الحػػزب مػػا زاؿ متمسػػكان  اسػػتقراءكمػػف خػػبلؿ 

بػػالرأم األكؿ لجماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف الػػذيف يرفضػػكف القبػػكؿ بالتعدديػػة السياسػػية كالتعامػػؿ مػػ  
كضعية، حيث دعػا مؤسسػا األكؿ حسػف المبنػى إلػى حػؿ  ايدلكجيةبنية عمى ماألحزاب السياسية ال

نشاء حزب لو برنامج إصػبلحي جمي  األحزاب السياس إسػبلمي قػاـ عمػى الشػريعة اإلسػبلمية، ية كا 
لػػذا نجػػد أف حػػزب الحريػػة كالعدالػػة بعػػد نجاحػػػو فػػي االنتخابػػات قػػاـ بتشػػكيؿ حككمػػة ينتمػػي كافػػػة 

 أفرادىا مف أحزاب ذات مرجعية إسبلمية.
الحزبػػػي ىػػػك االئػػػتبلؼ : انتخابػػػاتالتركيكػػػا بعػػػد إال أف حركػػػة النيضػػػة قػػػد شػػػارؾ فػػػي حككمػػػة 

، كتكػكف مػف حركػة َُُِكػانكف األكؿ/ ديسػمبر ُٔالثبلثي الذم أدار تجربػة الحكػـ بتػكنس مػف 
فػػػػي المجمػػػػس  ُِٕمقعػػػػدان مػػػػف مجمػػػػكع  ٖٗلتػػػػي فػػػػازت ب االنيضػػػػة ذات المرجعيػػػػة اإلسػػػػبلمية ك 

مقعػػدان  ِٗ% كحػػزب المػػؤتمر مػػف أجػػؿ الجميكريػػة كالحاصػػؿ عمػػى ْٕ,ُْالتأسيسػػي، أم بنسػػبة 
مػف مجمػكع  مقعػدان  َِزب التكتؿ مف أجؿ العمؿ كالحريات الذم حصؿ عمػى % كحٖٔ.ٗبنسبة 

، مقعػػدان فػػػي  ُّٖكعممػػانييف مػػػا مجمكعػػة  مقاعػػد المجمػػس، كشػػػكؿ ىػػذا التحػػالؼ بػػػيف اسػػبلمييف
عضػػكان،  ّٖنائبػػان إلدارة المرحمػػة االنتقاليػػة، مقابػػؿ اعتػػراض  ُْٓالمجمػػس التأسيسػػي، كفػػاز بثقػػة 

 .عضاءاخريف مف بيف األ ُُكتحفظ 
  :الوطنية القوى م  العالقة حيث مف .٘

لـ يدخؿ حزب الحرية كالعدالة المصرم، بحكار حقيقي م  القكل الكطنية مف اليسار كاليميف، 
كأف الكطف لمجمي ، كأف تداكؿ السمطة ىك الحؿ لكطف ديمقراطي كعمى عكس ذلؾ سعي حركة 
النيضة الدؤكب لتحقيؽ شراكة سياسية كاسعة م  كؿ مككنات المجتم  كطرؽ كافة األبكاب 

النيضة عف حككمة الجبالي كحككمة عمي حركة حركة قبؿ المتفقة معيا كتنازؿ المختمفة م  ال
العريض مف أجؿ كتابة دستكر لكؿ التكنسييف يحفظ الحقكؽ كالحريات كيفسح المجاؿ العاـ 

 لمشاركة سياسية كاسعة كاف ىذا تميز سياسي كدبمكماسي لمنيضة لمخركج مف األزمة.
  :العسكرية المؤسسة تدخؿ حيث مف .ٙ

بسبب جيشيا المحترؼ غير  مصر نحك مسار الحكـ العسكرم، ال لـ تحذي تكنس حذك
 مصرالتكنسييف استفادكا مف سمسمة األحداث التي كقعت في  كحسب، بؿ أيضان ألف المسيس

إلى اإلقرار بمخاطر التدخؿ العسكرم  دفعت التطكرات في مصر تكنس ،كالمتعمقة ب طاحة مرسي
 ة.في السياس
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  :المضادة بالثورات التأثر حيث مف .ٚ
ىي مصطمح يراد بو ظيكر جماعات ىدفيا معارضة التغيير الناتج بعد الثورة المضادة: 

الثكرة، كتعطيؿ مسيرة االصبلح، كتحاكؿ الجماعات عكدة عصر ما قبؿ الثكرة، ألنيا ترل أف 
يا كتتمثؿ مف بقايا التكجو نحك اإلصبلح تيديدان لمصالحيا،  كايذاناي ب مكاف مسائمتيا كمحاسبت

 .النظاـ السابؽ كاجيزة الدكلة المعادية لمثكرة
تجربة الحكـ لكؿ مف حزب الحرية كالعدالة المصرم كحركة النيضة التكنسية  استقراءكبعد 

طريؽ االنتحار نجد أف كبلىما قد تأثر بالثكرات المضادة إال أف حزب الحرية العدالة قد اختار 
كصؼ بعض المحمميف مما نتج عنو إنياء حسب  مجتم  ك العسكرالسياسي ك التصادـ م  ال

مشاركة جماعة اإلخكاف المسمميف في الحكـ عندما أعمنت المكمة الدستكرية المصرية عزؿ رئيس 
جيكرية مصر العربية السابؽ محمد مرسي كطرح خريطة طريؽ جديدة لحكـ مصر تتمثؿ في 

جراء انتخابات تعييف رئيس المحكمة الدستكرية العميا كريس  انتقالي، ككض  دستكر جديد، كا 
رئاسية كبرلمانية رفض حزب الحرية العدالة المشاركة فييا، مما ترتب عميو عزؿ حزب الحرية 

في حيف نجد أف حركة النيضة التكنسية قد ، كالعدالة عف الحياة السياسية تماما في حكـ مصر
 مف كتنسحب الحكـ عف لتتنازؿاستجابت لمتغيرات كالتحديات التي فرضتيا عمييا الثكرة المضادة 

 حككمة في محدكدة مشاركة ليا فتككف َُِْ انتخابات في تراجعان، كتسجؿ تكتيكينا، الحكـ
 الصيد الحبيب يقكدىا كالتي الكطني التكافؽ
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 النتائج والتوصيات

 
 الدراسة نتائ  أوًَّل:

 
 الدراسة توصيات ثانيًا:
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 : نتائ  الدراسة:أوَّلً 
بعد دراسة لتجربة الحكـ لحزب الحرية والعدالة المصرية وحركة النيضة التونسية، ومف 

 خالؿ أربعة فصوؿ رئيسية؛ تـ الوصوؿ الى عدد مف النتائ ، مف أبرزىا: 
لـ يدخؿ حزب الحرية كالعدالة المصرم، بحكار حقيقي م  القكل الكطنية مف اليسار  .ُ

كاليميف، كأف الكطف لمجمي ، كأف تداكؿ السمطة ىك الحؿ لكطف ديمقراطي كعمى عكس ذلؾ 
سعي حركة النيضة الدؤكب لتحقيؽ شراكة سياسية كاسعة م  كؿ مككنات المجتم  كطرؽ 

النيضة عف حككمة حركة حركة قبؿ المتفقة معيا كتنازؿ كافة األبكاب المختمفة م  ال
الجبالي كحككمة عمي العريض مف أجؿ كتابة دستكر لكؿ التكنسييف يحفظ الحقكؽ 
كالحريات كيفسح المجاؿ العاـ لمشاركة سياسية كاسعة كاف ىذا تميز سياسي كدبمكماسي 

 لمنيضة لمخركج مف األزمة.
ئية بينو كبيف سبلمييف السمفييف مما زاد الفجكة العدام  اإللحرية كالعدالة حزب اتحالؼ  .ِ

حركة النيضة لـ تكظؼ الديمقراطية لبلنقبلب عمى ككاف عكس ذلؾ االحزاب العممانية، 
الديمقراطية أك لمعمؿ عمى أسممة المجتم  كعسكرة الدكلة لتجسد نتيجة لذلؾ أكؿ تجربة 

ماني/ بية، كتؤسس تجربة تكافؽ عماسبلمية ديمقراطية لئلسبلـ السياسي في الببلد العر 
 سبلمي في ادارة دفة الحكـ.إ

نشاط حزب الحرية كالعدالة في إدارة الحكـ النزكع االقميمي كالقطرم في الخبرة  اتصؼ .3
السياسية كعدـ حرصيـ عمى االستفادة مف التجارب البرلمانية العربية كاإلسبلمية كالغربية 

التفاعؿ معيا كمؤسساتيا فتجارب الشعكب ثركة مف خبلؿ االتصاؿ كالتكاصؿ كاالطبلع ك 
 .انسانية ينبغي تكظيفيا في التحرؾ كالعمؿ ميما اختمفت المشارب كالرؤل كاألىداؼ

 التعددية مثؿ، عمي ابف الرئيس عيد في مفقكدة كانت سياسية أىدافان  حققت حركة النيضة .ْ
 اقتصادية أىداؼ تحقيؽ في فشمت أنيا إال لمسمطة... السممي كالتداكؿ السياسية،

لى نجاح تنمكم، كبدا أداؤىا السياسي تنجح في تحكيؿ نجاحيا االنتخابي إلـ ك  كاجتماعية،
 مقارنة بأدائيا في المعارضة. في الحكـ باىتان 

عدـ اصطداـ حركة النيضة بالمزاج العاـ التكنسي الذم تسيطر عميو النغمة الغربية في  .ٓ
عاداتو كتقاليده كاستخداـ خطابات تطمينية لكؿ أطياؼ المجتم  التكنسي، كظير ذلؾ في 

 الخطاب الديني لمحركة الذم بدا أكثر كسطية كاعتداال.
يرة استفادة مف التجربة المصرية، التي عدـ دف  حركة النيضة بمرشح لمرئاسة التكنسية األخ .ٔ

التي كضعت إخكاف مصر في مكقؼ ىك  لدكلة العميقة كأجيزة النظاـ السابؽطيكقت مف ا
 األصعب منذ التأسيس.
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بسبب جيشيا المحترؼ غير  مصر نحك مسار الحكـ العسكرم، ال لـ تحذي تكنس حذك .ٕ
التكنسييف استفادكا مف سمسمة األحداث التي كقعت في  كحسب، بؿ أيضان ألف المسيس
إلى اإلقرار بمخاطر  دفعت التطكرات في مصر تكنس ،قة ب طاحة مرسيكالمتعم مصر

 ة.التدخؿ العسكرم في السياس
 تتفاعؿ مرنة حركة أنيا  "النيضة" حركة  أثبتت الحككمي، االستحقاؽ م  تفاعميا خبلؿ مف .ٖ

 مف منتقمة الحكـ، في تجربتيا ثراءإ عمى كتعمؿ كمقتضياتو، كراىاتوإل كتستجيب الكاق  م 
 المرحمة( كالثانية األكلى "التركيكا" قيادة إلى )عمي بفاك  بكرقيبة عيد عمى) المعارضة
 .يبراليالم العمماني المكف عميو يغمب حككمي ائتبلؼ في المشاركة اليان ح لتجرب ،)االنتقالية

 .الدكلة بمؤسسات عبلقتيا كتطبي  السياسي رصيدىا إغناء في ساىـ ما كىك
غياب مكقؼ ثابت مف قضايا المرأة لدل حركة النيضة كبحث قادتيا عف حمكؿ تكافقية ال  .ٗ

القرآني مف جية أخرل، كأدل ذلؾ  تصدـ المجتم  التكنسي مف جية كال تتعارض م  النص
لى شكملى عدـ انسجاـ مك إ  حيانان ية مكاقفيا النظرية أاقؼ الحركة كممارساتيا أحيانا، كا 
 خرل. أ
نجد بعض رفاؽ الثكرة الذيف ناضمكا معا إلسقاط النظاـ، جزءا مف الثكرة المضادة، حيف  .َُ

 تـ تيميشيـ مف قبؿ جية تستكلي عمى الثكرة أك تحتكر الحكـ الجديد.
ال يعني سقكط رأس النظاـ أف النظاـ قد انيار، حيث يضؿ الجسد بصحة جيدة كأف  .ُُ

، حيث بقي االعبلـ كالدكلة العميقة كالجيش يعممكف بفعالية عالية ءبعض الشيتضرر 
 إلسقاط النظاـ الجديد، أك الحيمكلة دكف اتماـ الثكرة ألىدافيا.

حيث أف فترة حكميـ  ك الفشؿأسبلمييف لـ يحظكا بالفرصة كاممة إلثبات النجاح اإل .ُِ
 .ر كالدكلة العميقةاألصح ىك القكؿ بأنو تـ افشاليـ مف طرؼ العسك قصيرة

خكاف، لـ يككنكا مؤىميف لمحكـ العربي أف االسبلمييف كبالذات اإليتضح مف ثكرات الربي   .ُّ
نيـ لـ ينخرطكا في مؤسسات الدكلة، كلـ يتدربكا عمى ، كذلؾ ألسباب مختمفة، منيا أتمامان 

ف كاف ذلؾ ألسباب قيرية، كلـ يتعرفكا حقيقة عمى أف ا لمعارضة مف إدارة مرافؽ الدكلة، كا 
خارج الحكـ، تختمؼ عف تكلي شئكف كادارة دكلة ليا مشاكميا الكاقعية، كليا االعيبيا 

 يتمٌمكيا االسبلميكف. السياسية كالتي قد ال
 بمنطؽ كال الكاحد، الحزب بسمطة تحكـ أف يمكف ال الثكرة بعدالدكؿ العربية  أفٌ  جميان  بدا .ُْ

 تؤمف تعددية تكافقية بشرعية ترفد أف يمكف االنتخابية الشرعية أفٌ  ظيرك  .ةكاألقمي األغمبية
راعات كالص االحتجاجية كالحركات االجتماعية يزاتال طباتم مف الكليد طياالديمقر  االنتقاؿ

 .العاصفة األيديكلكجية
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لمحكـ أثرت كثيران عمى مسارات تشكيؿ الظاىرة السياسية في المجتم   األكتكقراطيةالحالة  .ُٓ
العربي ك بالتالي أضحت العبلقات بيف المجتم  ك النظـ الحاكمة مرتبطة بعممية تبادؿ 
منفعة بيف النظاـ الحاكـ ك المجتم ، ك ىذا األمر جعؿ الحاكـ يدير الدكلة بطرؽ غير 

 جماعات اإلسبلـالمثالية التي حاكلت ، الدكلةي الغالب معتمدا بذلؾ عمى دستكرية ف
السياسية تصديقيا عقب الربي  العربي اتضح فيما بعد أنيا مجرد أكاذيب، فخمؼ كؿ نظاـ 

ىذا األمر جعؿ مف الصعب  لجذكر في المجتم  ك في الخارج،حاكـ دكلة عميقة متشعبة ا
عمى اإلسبلمييف أف يتحصمكا عمى تجربة ناجحة بسيكلة في تكنس أك مصر أك المغرب أك 

عامان  ُْغيرىا مف البمداف اإلسبلمية، ففي تركيا مثبلن حزب العدالة ك التنمية يحكـ منذ 
ي قبؿ لكنو يتعرض ليزات شبو قاتمة يكميان، ألف األمر مرتبط بمصالح المجتم  الدكل

 .المجتم  المحمي ك عممية التأثير ك التأثر في اإلقميـ
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 توصيات الدراسة
 توصي الدراسة بعدد مف التوصيات مف أىميا:

االنخراط أكثر في الحياة العامة، كالقرب مف الشرائح  سبلـ السياسياإل حركات عمى ينبغي .ُ
ساس كالتعامؿ معيا عمى أة، السياسية، كاالحتكاؾ باالتجاىات السياسية كاالجتماعية المختمف

ؿ كىي التجربة التركية كتجربة عداء في الديف، كلنا مثاأنيـ شركاء في الكطف كليسكا أ
كثر مف الخطاب الديني لممكاطف التركي ما ىك أ أف يقدمكاسبلمييف فييا، ككيؼ استطاعكا اإل

 نماذج مف كاالستفادةخرل عمى قاعدة، أف الكطف لمجمي  ألحزاب األالتقميدم كالتعاطي م  ا
 كاإلسبلمية. العربية الدكؿ مف العديد في المختمفة الحكـ

خبلؿ سبلمية نابعان مف قضايا كىمكـ المجتم ، كذلؾ مف أف يككف عمؿ كنشاط األحزاب اإل .ِ
لى الجماىير، كبشكؿ يمكنيا مف اثبات كجكدىا برامجيا كخطابيا السياسي المكجو إتطكير 

تطرحيا األحزاب لتمؾ التي  مناسبان  أماـ ىذه الجماىير، م  أىمية طرحيا لبرامج تككف بديبلن 
 األخرل كمتناسبة م  الكاق  كيمكف تحقيقيا.

تنسيؽ الجيكد كتكحيدىا كتكجيييا نحك تحقيؽ مجتم  قادر عمى تحمؿ المسؤكليات المختمفة  .ّ
بما فييا السياسية، كذلؾ بشكؿ يحقؽ برامج سياسية كاجتماعية كاقتصادية تضمف الكصكؿ 
بالمجتم  الى مستكل المجتمعات المتقدمة التي تتميز بدرجة عالية مف الشفافية كالقدرة عمى 

 متطمبات الحاضر كالمستقبؿ. التعامؿ م  
 يشتبؾ حيث معقدنا، يككف ما عادة السياسي فالكض تعقيد الكاق ،  كال يشكالسياسي المحنؾ  .ْ

 الصراع في بثقميا لتمقي أخرل أطراؼ تتحرؾ ما كعادة بالدكلي، باإلقميمي المحمي الكض 
 الفعؿ أف كلك الكض ، بتعقيد فشمو كيبرر يتذرع ال السياسة فرجؿ لذلؾ المباشر، الخصـ غير

 قكية قيادات إلى األمر احتاج لما مثالية ظركؼ كفؽ يتـ - الصراع حاالت في - السياسي
 التعقيد، ىذا عبر بأىدافيا كالتحرؾ المركر تحسف أف ىي القيادة فدكر رؤية، لدييا كاعية

 يبدك الذم األمر ىك تعقيد أم بدكف األمكر تسير أف بؿ ليا، بالنسبة مفاجأة ليس كالتعقيد
 كفيمة استراتيجيات يطكركف بؿ يتغير، أف الكاق  يطالبكف ال القادة إف .تحدث ال معجزة
 .ذلؾ لفعؿ عممية قدرة برامجيـ في أف كيركف البالغ، تعقيده رغـ بتغييره

 دبمجر  تنتيي كال كمعقدة، كطكيمة مستمرة عممية الثكرة أف لمشعكب، الناجحة الثكرات عممتنا .ٓ
 العربي الربي  "دكؿ في كما الدكتاتكرية األنظمة إف الرمكز، بعض أك النظاـرأس  إسقاط

 بيذه كترتبط الدكلة، مؤسسات كؿ في ليا أكجدت أذرعان  قد تككف طكيبلن، حكمت كالتي"
 بأغمى كمصالحيا كجكدىا عف مصالحيا، كستداف  عمى لمحفاظ كجكديان  ارتباطان  األنظمة
 .ككعي بكؿ حـز العميقة الدكلة يسمى ما م  كالتعاطي االنتباه يجب لذا األثماف،
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 فييا البرامج تتصالح حقيقية مصالحة إلى في مصر كتكنس األطراؼ كافة الدراسة تدعك .ٔ
عمى قيادة الحركات اإلسبلمية، اف يسعكا إلى ،  ك كالمكاقؼ كاالستراتيجيات كاألىداؼ كالرؤل

كثر القكاسـ المشتركة بينيا كعمؿ تكحيد الصؼ اإلسبلمي كنبذ كافة الخبلفات، كما أ
 استراتيجية كاضحة لتكجو العمؿ الحزبي اإلسبلمي.

، ان ـ كحدىـ ىي خطكة غير مدركسة تماملى الحكإف كصكؿ أك محاكلة كصكؿ اإلسبلمييف إ .ٕ
 كذلؾ ألنيـ لـ يتدربكا عمى إدارة مرافؽ الدكلة كال عمى سياسيات الدكؿ.

كنبميا، إال أنيا ليست الطريؽ المأمكؿ كاألكيد كاآلمف لصيغة التقدـ  إف الثكرات عمى رمزيتيا .ٖ
كالحرية، كأف كعي األنظمة كالشعكب بأف التقدـ يككف مف خبلؿ االصبلح التدريجي 
كالمشاركة السياسية لكافة األطياؼ، كىي الصيغة األفضؿ، كتجنب الببلد محاكلة التغيير 

 رات الشعكب.القسرية، التي قد تعصؼ باألنظمة كمقد
 استثمار العقمية العممية التخصصية، ككض  الرجؿ المناسب في المكاف المناسب. .ٗ

 كالتفرد الييمنة فكرة عف كالتخمي كالسياسية الفكرية كالرؤل الخطاب تجديد مف الكاجب .َُ
دراؾ، المجتم  مككنات كأحد كالتعامؿ إلييا كالسعي  قكاىا ككؿ باألمة المحيطة المخاطر كا 

 .كالجماعة التنظيـ مصمحة عمى كتقديميا األمة لمصمحة كاالنحياز الحاكمة األنظمة فييا بما
لؾ ( كذالبراغماتيةالتكجو أكثر نحك الكاقعية السياسية ) حركات اإلسبلـ السياسيعمى  .ُُ

كما يحيط بيا مف قضايا سياسية مختمفة تجعؿ تطبيؽ  بمدانيـمجاراةن لمكاق  الذم تعيشو 
 أفكارىـ أمران أشبو مستحيؿ.

الدف  بقيادات شابة إلى ميداف العمؿ السياسي، كذلؾ ألف  حركات اإلسبلـ السياسيعمى  .ُِ
 تجربة الثكرات أثبتت أف صانعي التغيير ىـ الشباب كليسكا رؤساء األحزاب.

 سيالسيا العمؿ بيففصمت إذ   مرىا العاشرفي مؤتحركة النيضة التكنسية أحسنت  .ُّ
، فبل سياسي بممارسة نشاطو بمركزية أقؿ، عمى أف تفسح المجاؿ األكس  لحزبيا الدعكمكال

 بد مف حركات اإلسبلـ السياسي االستفادة مف ىذه الخطكة.
 في حركات اإلسبلـ السياسي االستفادة  مف التجربتيف. القرار أصحاب الدراسة تكصي .ُْ
حركات اإلسبلـ السياسي إلقامة عبلقات إقميمية كدكلية خالية مف المشاكؿ سعي  .ُٓ

 كتكظيفيا لخدمة بمدانيـ.
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المراج 

 أوًَّل: المراج  العربية:
 الكتب: (ٔ
  القاىرة.، الجامعة االمريكية، وض  اَّلعالـ في مصر (:َُِِحسيف، )اميف،   .ُ
عمميػػػة شػػػاممة لإلصػػػػالح (: مركػػػز كػػػارتر يحػػػػث عمػػػى َُِْبارتسػػػيالي، اليسػػػاندرك، ) .ِ

 ، القاىرة.الدستوري
، دار الشػركؽ لمطباعػة كالنشػر، الحركة السياسػية فػي مصػر( : ََِِالبشرم، طػارؽ، ) .ّ

 .ِالقاىرة، ط
، الشػػركة المبنانيػػة ، ترجمػػة جػػكرج كتػػكرةالتسػػونامي العربػػي :(َُِّ)انطػػكاف، بصػػبكص،  .ْ

  .لتكزي  الصحؼ
المػػػدمرة مصػػػر فػػػي مرمػػػى اليػػػدؼ الفوضػػػى الخالقػػػة.. أـ (: ََِٓبكػػػرم، مصػػػطفى) .ٓ

 ، مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة.اَّلمريكي
 صػػػوغ فػػػي اَّلسػػػالمية الحركػػػة دور والسياسػػػة: اَّلسػػػالـ (:ََِٖ) االلػػػو، عبػػػد بمقريػػػز، .ٔ

 .البيضاء الدار العربي، الثقافي المركز ،ِالطبعة ،السياسي المجاؿ
، إلى أي شيء نػدعو النػاسرسائؿ اإلماـ البنا، رسالة  مجموعة(: ََِِالبنا، حسف، ) .ٕ

 .دار الدعكة لمطب  كالنشر كالتكزي ، اإلسكندرية، طبعة ُط

اإلخػػواف والجماعػػات اَّلسػػالمية فػػي الحيػػاة السياسػػية المصػػرية بيػػكمي، زكريػػا سػػميماف،  .ٖ
 .ُ، مكتبة كىبة، القاىرة، طٜٗٔ-ٕٜٛٔ

ٗ.  
، ُط ، اَّلقتصػػػاد السياسػػػي لإلصػػػالح اَّلقتصػػػادي (:ُٗٗٗحسػػػنيف، ) تكفيػػػؽ إبػػػراىيـ، .َُ

 ة.مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية باألىراـ، القاىر 
، كحػػدة المرحمػػة اَّلنتقاليػػة بػػيف مطالػػب الثػػورة واداء النظػػاـ (:َُِِنيفػػيف، )تكفيػػؽ،   .ُُ

 .يةالدراسات كالبحكث البرلمان
 اتجاىػػػات الػػػديمقراطي الحكػػػـ ونظػػػاـ اَّلسػػػالميوف (:ٕٕٔٓ) ،كاخػػػركف أمجػػػد ،جبػػػركف .ُِ

 .قطر السياسات، كدراسة لؤلبحاث العربي المركز ،وتجارب
 .، الييئة المصرية لمكتاب، مصرٔطيكليك،  ِّ(: ثكرة ُِٗٗجمركش، احمد) .ُّ
 ، المركػػػز العربػػػياَّلسػػػالميوف ونظػػػاـ الحكػػػـ الػػػديمقراطي (:َُِّانػػػكر، )الجمعػػػاكم،   .ُْ

 الدكحة.، لؤلبحاث كالدراسات السياسية
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، السياسي في تونس: الدرب الطويؿ نحو التوافػؽالمشيد  (:َُِْانكر، )الجمعاكم،   .ُٓ
 الدكحة.كدراسة السياسات،  لؤلبحاثالمركز العربي 

التجربة النيضوية التركية "كيؼ قاد حزب العدالة والتنمية (: َُِّجكؿ، محمد زاىر ) .ُٔ
 .ُلبناف، ط-"، مركز نماء لمنشر كالتكزي ، بيركتتركيا الى التقدـ

، مركػز الدراسػات ويػة الدينيػة فػي تػونس والمغػرب العربػيالصػراع عمػى اليحايـ ممكػا،   .ُٕ
 .االستراتيجية كالدكلية

، سمسػمة نظػـ التعدديػة المقيػدة فػيوظػائؼ األحػزاب السياسػية  (:ُٓٗٗايماف، ) ،حسف .ُٖ
 .ُٓٗٗكتكبر أ، ْٓرقـ  األىاليكتاب 

لمشػػػرؽ  ، مركػػػز كػػػارنيغيالتحػػػديات اَّلقتصػػػادية فػػػي تػػػونس (:َُِِ)عاشػػػي ،الحسػػػف   .ُٗ
 االكسط، بيركت.

، جامعػػػة بنيػػػا، ِ، ، طدراسػػػات فػػػي القػػػانوف الػػػدولي العػػػاـ (:ََِٗجميػػػؿ، )حسػػػيف،   .َِ
 مصر.

 الفكػر فػي دراسات والديمقراطية: اَّلسالمية الحركات (:ََُِ) مجدم، كاخركف، حماد  .ُِ
 .كتر بي العربية، الكحدة دراسات مركز ،ِ.طوالممارسة

، ِ، طعامػػػًا فػػػي جماعػػػة اإلخػػػواف المسػػػمميفسػػػتوف (: َُُِالخالػػػدم، اسػػػماعيؿ، ) .ِِ
 مطبعة دار األرقـ، غزة، فمسطيف. 

، مركػز ِ، طالحركات اَّلحتجاجيػة فػي الػوطف العربػي(: َُِْخرمة، تامر كآخركف، ) .ِّ
 دراسات الكحدة العربية، بيركت.

، مركػػز اإلسػػالميوف عقػػب الثػػورات التحػػديات والمخػػاوؼ(: َُِِابػػراىيـ )الخطيػػب،   .ِْ
 .المعاصرةالدراسات 

، مركػػػز برككنجػػػز، اعػػػادة النظػػػر فػػػي قػػػانوف العػػػزؿ السياسػػػي(: َُِْديفيػػػد، ركمػػػاف) .ِٓ
 الدكحة.

، جامعػػة النظػػاـ الدسػػتوري المصػػري فػػي العيػػد الجميػػوري (:ََُِمحمػػد، ) بػػك راس،أ .ِٔ
 بنيا.

دار ، الحركة اَّلسالمية في تونس مف الثعػالبي الػى الغنوشػي (:ََِّ، يحي)بك زكرياأ .ِٕ
 الجزائر.، ناشرم لمنشر

  ، منتدل البدائؿ العربي لمدراسات، النظاـ المختمط (:َُُِرانيا، )زادة،  .ِٖ
، مركػػػز الدراسػػػات المعاصػػػرة، مابعػػػد فػػػوز مرسػػػي بالرئاسػػػة(: َُِِالػػػزكاكم، نفػػػيف، ) .ِٗ

 الناصرة، فمسطيف.



 

 

132 

 

، المعيػػػػد المصػػػػرم تحػػػػديات السياسػػػػة الخارجيػػػػة المصػػػػرية(: َُِٓزيػػػػادة، ياسػػػػر، ) .َّ
 تركيالمدراسات السياسية، 

اإلسػػػالميوف وسػػػراب الديمقراطيػػػة دراسػػػة أصػػػولية لمشػػػاركة (: ََِٔسػػػامي، عبػػػدا ) .ُّ
 .ُ، مكتبة مدبكلي لمنشر، القاىرة، طاإلسالمييف في المجالس النيابية

، دار أقػبلـ لمنشػر ٕٔٔٓ(: قصة تونس مف البداية إلى ثورة َُُِالسرجاني، راغب ) .ِّ
 كالتكزي  كالترجمة، القاىرة.

 الكتػػػب دار القػػػاىرة، ،المسػػػتقبؿ وافػػػاؽ الواقػػػ  تحػػػديات (:ََُِ) محمػػػد، السػػػركجي،  .ّّ
 .المصرية

، دار شػرؽ ُ، ط(: الربي  العربي ثػورات الخػالص مػف اَّلسػتبدادَُِّالسعيد، فؤاد، ) .ّْ
 الكتاب لمنشر، بيركت

الشػبكة العربيػة  أزمة التنظيمات اإلسالمية )اإلخواف نموذجػا(،(: َُِٓسمطاف، جاسػـ ) .ّٓ
 .ُلؤلبحاث كالنشر، بيركت، ط

 ، الدولة واَّلحزاب السياسية في مصر (:ََُِ، )عبد الغفارشاكر،   .ّٔ
مركػػػز  نشػػػاطيا(،-نشػػػأتيا -األحػػػزاب السياسػػػية )أىميتيػػػا(: ََِٓالشػػػرقاكم، سػػػعاد ) .ّٕ

 البحكث البرلمانية، القاىرة، د.ط.
، جامعػػػة القػػػاىرة مطبكعػػػات ،رةالقػػػاى، اَّلحػػػزاب السياسػػػية(: ََِٓالشػػػرقاكم، سػػػعاد، )  .ّٖ

 .ُط
، دار النيػػػػار، بغػػػػداد، القػػػػدس ِ،، طفقػػػػو التسػػػػامح(: َُُِ)عبػػػػد الحسػػػػيف، شػػػػعباف،   .ّٗ

 .العربي
، مركػز كػارنيغي لمشػرؽ األكسػط، كيؼ سقط حكػـ اإلخػواف(: َُِّالشكبكي، عمرك، ) .َْ

 لبناف
 ُ، طجامعة القاىرة مطبكعات ،القاىرة، النظاـ البرلماني (:ََِٗمحمد، )الشيمي،   .ُْ
العسػػكر وتػػدمير اَّلقتصػػاد المصػػري بعػػد اَّلنقػػالب (: َُِٔالصػػاكم، عبػػد الػػرحمف، ) .ِْ

 ، المعيد المصرم لمدراسات السياسية، اسطنبكؿالعسكري
 ضػفاؼ، منشػكرات ،العربػي الربيػ  مفاعيػؿ واَّلسػالـ الديمقراطية حوار احساف، طالب،  .ّْ

 الرياض ،ُّ ،َُِّ ،ُط
قػادة العمػػؿ اإلسػالمي "اَّلمػاـ حسػػف البنػا مؤسػػس (: ََِٖالطحػاف، مصػطفى محمػد ) .ْْ

 .ُ، تقديـ عاكؼ، محمد ميدم، د ف، الككيت، طحركة اإلخواف
اَّلحزاب والقػوى السياسػية  آليات الممارسة الديمقراطية داخؿ(: ََِٗعامر، عػادؿ، ) .٘ٗ

 القاىرةفي مصر، 
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مطاب  جريدة ،اإلخواف المسمموف: أحداث صنعت التاريخ  (ُٕٗٗ)محمكد  ،عبد الحميـ .ْٔ
 . ُػ اإلسكندرية، ط  السفير

الحركػػات اإلسػػالمية فػػي مصػػر وقضػػايا التحػػوؿ ( : ُٓٗٗعبػػد العػػاطي محمػػد أحمػػد) .ْٕ
 ، مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، القاىرة،.الديمقراطي

، ُ، طالبرلمػافلمضرورة أحكاـ تنظيـ التشػري  فػي غيبػة (: َُِٓعبد العاؿ، طػارؽ،) .ْٖ
 المبادرة المصرية لمحقكؽ الشخصية، القاىرة

اثر الدولة المدنية عنػد اَّلخػواف واثرىػا عمػى شػكؿ الدولػة فػي  (:َُِِ)عبد الغفار شكر  .ْٗ
  .مركز االىراـ لمدراسات السياسية كاالستراتيجية، القاىرة

، ُط، معجػػػـ المصػػػطمحات السياسػػػية واَّلسػػػتراتيجية(: ََِٖعبػػػد الفتػػػاح، اسػػػماعيؿ) .َٓ
 العربي لمنشر كالتكزي ، القاىرة.

، القػػاىرة، دار سػػينا لمنشػػر، الجػػيش والديمقراطيػػة فػػي مصػػر (:َُٗٗاحمػػد، )عبػػد ا،   .ُٓ
 القاىرة.

انعكاسػػات الربيػ  العربػػي عمػػى دوؿ مجمػػس التعػػاوف  (:َُِِعبػد الخػػالؽ، )عبػد ا،   .ِٓ
 .كدراسة السياسات لؤلبحاث، قطر، المركز العربي الخميجي

 .المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، الدكحة (:َُِِاحمد، )بو، عبد ر   .ّٓ
، جامعػػة الػػديف والثػػورات السياسػػية الحالػػة المصػػرية نموذجػػا(: َُِّعبػػده، ىػػاني،) .ْٓ

 االسكندرية، القاىرة.
، مركػز بصػيرة شير مف توليو الرئاسػة ٔٔأداء الرئيس بعد (: َُِِعثماف، ماجد، ) .ٓٓ

 لبحكث الرأم العاـ، مصر.
 الجزيػرة مركػز ،الشػعبي الحضور واسباب اَّلسالميوف (:ََِٔ) الديف، سعد العثماني،  .ٔٓ

 .كالدراسات لمبحكث
 التحػوَّلت مػف واإلسػرائيمي األمريكػي اَّلسػتراتيجي الموقػؼ: (َُُِ) عػدناف ىياجنػة  .ٕٓ

 الشرؽ دراسات مركز :عماف الكيالي، الحميد عبد تحرير ، العربية في المنطقة السياسية
 ..ُط ، األكسط

، برنػػػامج المجمػػػس العسػػػكري بمصػػػر واَّلنتقػػػاؿ الػػػى الديمقراطيػػػة(: َُِِعػػزاـ، ميػػػا،) .ٖٓ
 الشرؽ االكسط كشماؿ افريقيا.

مركػػز وصػػوؿ اَّلسػػالمييف الػػى السػػمطة والثػػورات المضػػادة،  (:َُِْمينػػد، )العػػزب،   .ٗٓ
 لؤلبحاث. برؽ 

بعنػكاف تحػديات ، مؤتمر مستقبؿ اَّلحزاب السياسية الجديدة(: َُُِعزباكم، يسرم، ) .َٔ
 التحكؿ الديمقراطي في مصر خبلؿ المرحمة االنتقالية، القاىرة.
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، مركػػز دراسػػات الكحػػدة اَّلسػػالميوف بػػيف الثػػورة والدولػػة(: َُِّ)عبػػد الغنػػي، عمػػاد،  .ُٔ
 .ُالعربية، لبناف، ط

، ينػاير ٕ٘دور الديف في المجاؿ العاـ في مصػر بعػد ثػورة (: َُِِالعناني، خميؿ، ) .ِٔ
 كدراسة السياسات، الدكحة ثلؤلبحا المركز العربي

خواف المسمموف والسياسة في مصر اإل(: ُٔٗٗعكض، ىدل راغب، كابراىيـ تكفيػؽ ) .ّٔ
المسػػمموف فػػي ظػػؿ  لإلخػػوافوالممارسػػات البرلمانيػػة  اَّلنتخابيػػة"دراسػػة فػػي التحالفػػات 

مركػػػز المحركسػػػة لمنشػػػر كالخػػػدمات  ،(ٜٜٓٔ - ٜٗٛٔالتعدديػػػة السياسػػػية المقيػػػدة )
 .ُ، القاىرة، طالصحفية كالمعمكمات

-ُِٖٗ صػػراع عمػػى الشػػرعية اإلخػػواف المسػػمموف ومبػػارؾ(: ََِٗالعكضػػي، ىشػػاـ) .ْٔ
 .ُ، مركز دراسات الكحدة الغربية، لبناف، طََِٕ

، ُ، طالفكػػػػر اَّلقتصػػػػادي عنػػػػد اَّلخػػػػواف المسػػػػمميف (:ََِٕعبدالحميػػػػد، )الغزالػػػػي،   .ٓٔ
 .، دار النشر لمجامعاتََِٕالقاىرة، 

بيػػػركت: مركػػػز ، الحريػػػات العامػػػة فػػػي الدولػػػة اإلسػػػالمية (:ُّٗٗ) ،، راشػػػديالغنكشػػػ .ٔٔ
 .1دراسات الكحدة العربية، الجزء

المركػػػػز المغػػػػاربي ، الحركػػػػة اَّلسػػػػالمية ومسػػػػالة التغييػػػػر(: َََِراشػػػػد، )الغنكشػػػػي،   .ٕٔ
 .لمبحكث كالترجمة، لندف

اإلسػػػالمي والشػػػورى فػػػي الفكػػػر  الديمقراطيػػػة (:ََِٔ، )محمػػػد عبػػد الفتػػػاحفتػػكح،   .ٖٔ
 .القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، المعاصر: دراسة في فكر الشيخ محمد الغزالي

 ٗزيػػادة فػػي إنتػػاج القمػػح.. واَّلكتفػػاء الػػذاتي خػػالؿ % َّ(: َُِّفػػؤاد، محمػػد، )  .ٗٔ
 .َُِّكممة لمرئيس مرسي في عيد الحصاد،  سنوات،

 ومخػاض العربػي الربيػ  العربيػة الثػورات مابعػد (:َُِّتركػي، ) الرشػيد، فيصػؿ  .َٕ
 .بيساف دار ،التحّوؿ

عامػػػًا فػػػي الػػػدعوة والتربيػػػة  ٓٚاإلخػػػواف المسػػػمموف (: ََُِالقرضػػػاكم، يكسػػػؼ، ) .ُٕ
 ، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف.ُ، طوالجياد

القاىرة: ، خطب الشيخ محمد الغزالي في شئوف الديف والحياة :(ُٖٔٗمحمد، ) قطب،  .ِٕ
 .دار االعتصاـ

"، والنظاـ الخػاص المسمموفاإلخواف النقط فكؽ الحركؼ " (ُٖٗٗكماؿ، أحمد عادؿ، ) .ّٕ
 ِالزىراء لئلعبلـ العربي، القاىرة، ط

 ،ِ، طالعربي الوطف في الديمقراطيةالمسألة (: ٕٕٓٓ) ،عمي خميفة الككارم كآخركف،  .ْٕ
 .ُْ، ََِِمركز دراسات الكحدة العربية، لبناف بيركت،
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، تقريػر تحميمػي، مركػز يناير المصرية ٕ٘ثورة (: َُُِالكيالي، عبد الحميد كاخػريف،) .ٕٓ
 دراسات الشرؽ االكسط.

نحو نظاـ انتخابي يعبر عف كؿ الشػعب المصػري ويضػمف  (:َُُِاحمػد، )الكيبلني،   .ٕٔ
 .تمثيؿ قوى الثورة

، مركػز أي اسموب اعتمدتو النيضة اثناء صياغة الدسػتور(: َُِْمكنيكا، )ماركس،  .ٕٕ
 .برككنجز، الدكحة

، المركػػز مػػاىي اسػػباب قمػػؽ اسػػرائيؿ مػػف الثػػورة التونسػػية (:َُُِ)محمػػد محػػارب،    .ٖٕ
 .العربي لمبحكث كالدراسات السياسية

، المركػػز األسػػس الدسػػتورية لمجميوريػػة التونسػػية (:َُُِمحمػػد، )محمػػد المػػالكي،   .ٕٗ
  .كدراسة السياسات لؤلبحاثالعربي 

 ٕ٘صػػر قبػػؿ الفسػػاد فػػي م ألسػػبابدراسػػة تحميميػػة  (:َُُِحسػػيف، )محمػػكد سػػالـ،   .َٖ
 .َُُِ، مركز العقد االجتماعي، يناير

، مركػز ٕٔٓٓ-ٜٜٔٔالعالقػات المصػرية اَّلمريكيػة: (ََِٖ، )محمػكد، فػارس تركػي  .ُٖ
 .الدراسات االقميمية، جامعة المكصؿ

 اَّلنتخابػػات الرئاسػػية المصػػرية(: َُِِالمركػػز العربػػي لؤلبحػػاث كدراسػػة السياسػػات، ) .ِٖ
 كحدة تحميؿ السياسات، قطر.

 قطػر ،المصػرية الرئاسية اَّلنتخابات تحميؿ ،السياسػات كدراسة لؤلبحاث العربي المركز  .ّٖ
َُِِ. 

اَّلزمػػػة المصػػػرية مخػػػاض الديمقراطيػػػة كدراسػػػة السياسػػػيات،  لؤلبحػػػاثالمركػػػز العربػػػي   .ْٖ
  .َُِِ، قطر، العسير

كػػـ اَّلسػػالـ السياسػػي فػػي دوؿ الربيػػ  العربػػي، جامعػػة (: حٖٕٔٓرفيػػؽ، )المصػػري،   .ٖٓ
 ..فمسطيف، غزةاَّلقصى، 

"، ٛٔاَّليػػاـ اَّلخيػػرة لنظػػاـ مبػػارؾ"(: َُِِالمنػػاكم، عبػػد المطيػػؼ، ) .ٖٔ ، الػػدار ُط يػػـو
 المصرية المبنانية، القاىرة،

يـو عمى الوعود الرئاسية ما تـ انجازه ومػا  ٓٓٔ(: َُِِمنتدل رفاعة الطيطػاكم، ) .ٕٖ
رؽ االكسػػػط ، منتػػػدل رفاعػػػة الطيطػػػاكم لدراسػػػات الديمقراطيػػػة فػػػي منطقػػػة الشػػػلػػػـ يػػػتـ...

 كشماؿ افريقيا، مصر
"رؤية عف  ٖٜٜٔالى  ٖٜٗٔالحركة اإلسالمية في مصر مف (: ُْٗٗمكرك، محمد ) .ٖٖ

 .ُْٗٗقرب"، مؤسسة األىراـ لمنشر كالتكزي ، 
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"، اإلخواف المسمميف " دراسة أكاديمية لدفاتر التاريخ العربي( : ُّٗٗميشؿ، ريتشارد ) .ٖٗ
 .ُعيسى، صبلح، مكتبة مدبكلي لمنشر، القاىرة، طترجمة بعد السبلـ، رضكاف، تقديـ 

، القػاىرة: دار ّ، طالمصحؼ والسيؼ صراع الديف والدولة(: ُّٖٗنبيؿ، عبد الفتاح ) .َٗ
 الناصر لمنشر كالتكزي ، 

، المركز الثورة المصرية الدواف  واَّلتجاىات والتحديات(: َُِِنصار، آية كاخركف، ) .ُٗ
 لدكحة.العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، ا

مولػػود فػػي خطػػر البرلمػػاف الجديػػد بػػيف قبضػػتي الرئاسػػة (: َُِٔنصػػر ا، ىػػدل،)  .ِٗ
 ، المبادرة المصرية لمحقكؽ الشخصية، القاىرةُالدستكرية، ط والمحكمة

الحركات اإلسالمية رؤية مستقبمية أوراؽ في النقد  (:ُٖٗٗ)النفيسي عبد ا، كآخركف .ّٗ
 .ُ، ط، القاىرة: مكتبة مدبكليالذات

، ُ، طالحركػػػة اَّلسػػػالمية ثغػػػرات فػػػي الطريػػػؽ (:َُِِ، )عبػػػد ا النفيسػػػيالنفيسػػػي،   .ْٗ
 .الككيت، افاؽ لمنشر

، القػػػػاىرة :مركػػػػز عػػػػيف ”شػػػػيادة لمتػػػػاريخ“التجربػػػػة الحزبيػػػػة  ، (ُٗٗٗ ) فػػػػؤاد ،ىديػػػػة .ٓٗ
 .لمدراسات ك البحكث االنسانية ك االجتماعية

الػدار المصػرية لمنشػر ، والمدنيػةمصر بيف الدولة الدينيػة  (:ُِٗٗ، مأمكف، )اليضيبي .ٔٗ
 .كالتكزي 

كبػػػرى الحركػػػات اَّلسػػػالمية : شػػػبيات االخػػػكاف المسػػػممكف : (: ََُِالػػكاعي، تكفيػػػؽ )  .ٕٗ
 .ُ، مكتبة المنارة االسبلمية لمطباعة النشر، الككيت، طوردود

 مػػف يكميػػات : كالمصػػير المسػػار الجديػػدة العربيػػة الثػػورات (:َُُِ) السػػيد، أبػػاه، كلػػد .ٜٛ
 .(ْ ،َُُِ بيركت، ،ُط متكاصؿ، مشيد

، ترجمػػػة، الخاقػػػاني، عبػػػد األيدولوجيػػػة المقارنػػػة(: ُّٗٗاليػػػزدم، محمػػػد تقػػػي مصػػػباح ) .ٗٗ
 .ُالمنعـ،  دار المحبة البيضاء لمطباعة كالنشر كالتكزي ، بيركت، ط

 ، القاىرة.َُِْ/َُ/ٔ، مركز كارتر يحث عمى اصالح الدستوراليساندرك بارتسيالي،   .ََُ
، ٕٔٓٓالحكومات الغربية واَّلسالـ السياسي بعد  (:َُِّ)كيمنر كاخريف، اليكسندر    .َُُ

 .مركز المسبار لمدراسات
: ىػػؿ ىػػي صػػحوة إسػػالمية "حسػػف البنػػا وفمالمسػػمخػػواف (: اإلُْٗٗيكسػػؼ، السػػيد ) .َُِ

 .ُ"، مركز المحركسة لمنشر كالخدمات الصحفية كالمعمكمات، المعادم، طوالبناء الفكري
 
 الرسائؿ الجامعية: (ٕ
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، (: دور اَّلصػالحات اَّلقتصػادية فػي تفعيػؿ اَّلسػتثمار اَّلجنبػيَُُِبف حافظ، حمػزه ) .ُ
 .َُُِنتكرم، الجزائر، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة م

البعػػػػد السياسػػػػي لعمميػػػػة التحػػػػوؿ (، َُِْأبػػػػك حشػػػػيش، شػػػػفيؽ أحمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف ) .ِ
غيػػر منشػػكرة، جامعػػة ، رسػػالة ماجسػػتير الديمقراطيػػة فػػي الػػوطف العربػػي )تػػونس نموذجػػا(

 األزىر، غزة.

رسػالة  ،ينػاير المصػرية عمػى القضػية الفمسػطينية ٕ٘اثػر ثػورة (: َُِّجبر، ظافر، ) .ّ
 ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف .

الػػػدور السياسػػػي لممؤسسػػػة العسػػػكرية المصػػػرية فػػػي ظػػػؿ  (:َُِْمحمػػػد، )الجبػػػكر،  .ْ
 .ٓاالزىر، غزة، ، رسالة ماجستير، التحوَّلت السياسية

الدولة المدنية عند اَّلخواف المسمميف واثرىا عمػى شػكؿ الدولػة والنظػاـ ، برىافدكيكات،  .ٓ
 .َُِّجامعة النجاح، نابمس، ، ، رسالة ماجستير غير منشكرةالسياسي المصري

اإلصالح السياسي لدى حركة اإلخواف المسمميف في مصر في ضوء (، َُِِدلكؿ، أحمد) .ٔ
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر،غزة.اإلقميمية والدوليةالمتغيرات 

، رسػػالة حػػزب العدالػػة فػػي تركيػػا ودوره فػػي التغيػػر السياسػػي( : ََُِالسػػعدم، ركاء ) .ٕ
 ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط، األردف

، رسػػػالة السياسػػػي مػػػف منظػػػور حركػػػات اَّلسػػػالـ السياسػػػي(: ََِٕبػػػبلؿ، )الشػػػكبكي،  .ٖ
 . َ، ََِٕ،  جامعة النجاح، غير منشكرة جستيرما

فػي المنطقػة  دور السياسة اَّلمريكية في التحػوَّلت الديمقراطيػة (:َُِْ)عبد ا، احمد .ٗ
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ االكسط.العربية

: اَّلحػزاب السياسػية المصػرية فػيالديمقراطية الداخمية ( : ُّٗٗ)عبد المجيد، كحيػد   .َُ
العمػػػـك السياسػػػػية )جامعػػػة القػػػػاىرة :كميػػػػة  فػػػػي، رسػػػالة دكتػػػػكراه ُٕٖٗ-ٕٔدراسػػػة مقارنػػػػة 

 .االقتصاد كالعمـك السياسية 
اشػػػكالية العالقػػػة بػػػيف التيػػػارات السػػػمفية (: َُِْعبػػػدالفتاح، حسػػػيف سػػػميماف فريػػػد، ) .ُُ

، رسالة ماجستير غير منشػكرة، واإلخواف وأثرىا عمى عممية التحوؿ الديمقراطي في مصر
 جامعة النجاح الكطنية، تابمس.

رسػػالة ، ينػػاير ٕ٘دور المؤسسػػة العسػػكرية المصػػرية فػػي ثػػورة (:َُِّياسػػر، )لػػكز،  .ُِ
 .جامعة االزىر غزةماجستير غير منشكرة، 
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األنمػػػاط السياسػػػية وانعكاسػػػاتيا عمػػػى التغييػػػر السياسػػػي ـ(: َُِْ)نتيػػػؿ، أحػػػبلـ  ال .ُّ
رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة. جامعػة األزىػر:  راطية في الوطف العربيوالتحوَّلت الديموق

 .غزة

 

 العممية: المجالت (ٖ
مجمة الجامعة اإلسػبلمية ل، أسممة العمـو اَّلجتماعية والنفسية(: َُِّالشريفيف، عماد ) .ُ

 .المجمد الحادم كالعشركف، العدد األكؿلمدراسات اإلسبلمية، 
، السياسي اَّلعتداؿ(: الحركات اَّلسالمية مف التطرؼ الديني إلى َُِِشميغـ، عنيمة ) .ِ

 مجمة العمـك اإلنسانية االجتماعية، جامعة قاصدم مرباح كرقمة، الجزائر، العدد الثامف.

  ،ُ، مجمة النذير، العدد : سياستنا (ُّٗٗ)صالح ،عشماكم  .ّ

فػي ، عمػى المغػرب العربػي اوانعكاسػاتياحداث الجزائػر : (ُُٗٗاحمد مصطفى )العممة،  .ْ
  .َُٔالسياسة الدكلية، العدد

 "، الحركػات اإلسػػالمية: النشػػأة و المػػدلوؿ و مالبسػػات الواقػػ عبػد الكىػاب األفنػدم،"  .ٓ

 :فػي: )الحركػات اإلسػبلمية ك أثرىػا فػي االسػتقرار السياسػي فػي العػالـ العربػػي، أبػػك ظبػػي

 .ََِِحكث االستراتيجية، ط مركز اإلمارات لمدراسات ك الب

مقػػاؿ بحثػػي ضػػمف  ، مبػػارؾ واَّلخػػواف... خبػػرة الثالثػػيف عامػػا(: َُِّالعنػػاني، خميػػؿ) .ٔ
ثبلثػػكف ، عػدد خػاص بعنػكاف قسػـ البحػكث كالدراسػات –مركػز الجزيػرة لمدراسػات  اتمنشػكر 

 ، مكة.عاما مف حكـ مبارؾ لمصر.. تبديد أرصدة القكة

 ّٖٔ، مجمة المستقبؿ العربي، العددالثورات العربيةربي  (: َُُِالمدني، تكفيؽ ) .ٕ
 ُّٕٓ، مجمػػة العػػرب الدكليػػة العػػددبػػف عمػػياتػػونس فػػي عيػػد (: َُِِمكاعػػدة، محمػػد) .ٖ

، السياسػة األمريكيػة تجػاه اإلصػالح السياسػي فػي الشػرؽ األوسػطأشرؼ محمد ياسيف، 
 ية، بيركت، ، مركز دراسات الكحدة العربِٔالمجمة العربية لمعمـك السياسية، العدد

لمجمة جامعة الخميؿ  تجاه أفريقيا..، ةياإلسرائيمالسياسة (: ََُِسركر، عبد الناصر ) .ٗ
 ، ِ، العددٓلمبحكث، مجمد

، مركػز أزمة دوؿ الخمي  فػي التعامػؿ مػ  الربيػ  العربػي (:َُِٓ)اخريفأحمد ك ك  ،نكفؿ .َُ
 ./َّ، العدد الثامف، َُدراسات الشرؽ االكسط، االردف، ص

، ينػاير ٕ٘محػددات السياسػة الخارجيػة المصػرية بعػد ثػورة (: َُُِأبػك زيػد، احمػد، ) .ُُ
 ، القاىرة.َُُِ، سبتمبر ُّٗ، العدد ّْالمستقبؿ العربي، السنة

، مركز الكاشؼ لمدراسات، التبني اَّلسالمي لمخيار الميبرالي (:ََِٔالطاىر، )االسكد،  .ُِ
ّ) 
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قبؿ السياسػػػة الخارجيػػػة تجػػػاه دوؿ ينػػػاير ومسػػػت ٕ٘ثػػػورة (: َُِِحجػػػازم، اسػػػبلـ، ) .ُّ
 ، مجمة آفاؽ أفريقية، المجمد العاشر، العدد السادس كالثبلثكف، مصرحوض النيؿ

، مجمػة آفػاؽ أفريقيػة، المجمػد الحػادم القمػة اَّلفريقيػة العشػروف(: َُِّآفاؽ افريقيػة، ) .ُْ
 العاشر، العدد الثامف كالثبلثكف، مصر 

، مجمػػة ”ٖمصػػر جػػ  فػي الحزبػػياليػات اصػػالح النظػاـ  ،  )ََِٗ)عبػد الغفػار ،شػكر  .ُٓ
 .ُِٖٓالعدد: -لحكار المتمدفا
دعػػػوة المصػػػرييف لمنػػػزوؿ لمشػػػوارع إلحبػػػاط الدسػػػتور  (:َُِِعبػػػد البصػػػير، حسػػػاـ،) .ُٔ

 ، لندفَّٖٕ، القدس العربي، العدد اإلسالمي
 

 المجالت اإلعالمية والجرائد الصحفية: (ٗ
، َُِِ/أيػار/َُ، كائؿ عبػد الفتػاح، عف دولتيا، الدولة العميقة تبحث خبارصحيفة األ .ُٕ

 ، لبناف؟َُّٕالعدد
 ، عدد، تكنسَُُِ/َِ/َٔالصباح،  .ُٖ
 ، عدد، مصرَُِْ/ُِ/ ُْالشرؽ االكسط،  .ُٗ
 غزة :فمسطيفعدد، ، َُِّ/ُُ/ُٔصحيفة فمسطيف،  .َِ
 المغرب.، ِٓ، عددََِِ/ُُ/َُؿ، المناض .ُِ
 تكنس.، َُِّ، عدد َُِِ/َُ/ُٖالتكنسية،  .ِِ
 فمسطيف. ،ُ :ََٕٔ عدد ،َُِٓ/َٓ/ُٕ ة،الجديد الحياة .ِّ
 .ّ،، بيركت، مجدم مصطفى، َُٖٓعدد، َُِّ/ُُ/ِِصحيفة االماف،  .ِْ
 .، بغدادُ، ِّْ، عدد َُِّ/َُ/ُّصحيفة الغد،  .ِٓ
 ، ّٖٔٗ، عددَُِّ/ُُ/ّصحيفة العرب، لندف، احمد ابك دكح،  .ِٔ
 .َُِّ/َٖ/ِٕ، ِّٕٓصحيفة القدس العربي، عدد .ِٕ
 .، فمسطيفِِْٖ، عددٔ، َُِّ/َٖ/ِِصحيفة فمسطيف،  .ِٖ
 .، مصرّْٕٔ، عددَُِّ/َٖ/ِٗالمصرم اليكـ،  .ِٗ
 مصر.، ُُّٗٓ، عدد َُِْ/ُِ/َٖصحيفة الشرؽ االكسط،  .َّ
، لنػدف، سػنعيد بنػاء اَّلنسػاف المصػري(: صحيفة القػدس العربػي، َُِِغزالف، محمكد) .ُّ

 .َّّٕ، العددَُِِ/ُ/ِٔ
 َُُِأكتػػكبر  ٕالبشػرل الجمعػػة ، طػػارؽ الفتػػرة اَّلنتقاليػػة فػػي التراخػػيجريػدة الشػػركؽ،  .ِّ

 .ٕٗٗ، العددْٓ:ٖ
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، بيػركت، إقصاء الشريعة واألمة: تداعيات خػوؼ الفتنػةراشد الغنكشي، ، مجمة المنطمؽ .ّّ
 .ـُٓٗٗ، َُُد، العد

، حنػػاف الصػػعود السياسػػي لإلخػػواف المسػػمميف اَّلنتخابػػات البرلمانيػػة، مجمػػة الديمقراطيػػة .ّْ
 .َُِِ/َّ/ُٕ، ْٓابك سكيف،، عدد

 َُُِأكتػػكبر  ٕ، طػػارؽ البشػرل الجمعػػة الفتػػرة اَّلنتقاليػػة فػػي التراخػػيجريػدة الشػػركؽ،  .ّٓ
  ، ٕٗٗ، العددْٓ:ٖ

عمػػػي التحػػػوؿ  منفعػػػة متبادلػػػة: دور العسػػػكرييف فػػػي التنميػػػة وأثػػػره السياسػػػة الدكليػػػة، .ّٔ
 .َُِّ/َُ، ُُٗ، محمد عبد ا يكنس، عددالسياسي

  مصر.، 45871العدد ، 2012/7/9جريدة األىراـ،  .ّٕ
 غزة، ُِٖٔ، ، العددَُِِ/ُُ/ُٕ، مرسي محذرا اسرائيؿفمسطيف اليكـ،  .ّٖ
 ، ّّٗٓ، العدد َُِْ/َّ/ُِالغنكشي، صحيفة التجديد،  .ّٗ
 ، َُِِ/َٖ/َٓ، ٕٓراشد الغنكشي، حديث الصيؼ، العدد  .َْ
، صػحيفة الحصػاد، ىؿ يعيد النظاـ البرلماني الديكتاتوريػة الػى تػونسازىار الجربكعي،  .ُْ

ُٕ/َٕ/َُِِ،  
 .َُِٓ/َِ/َٕ، َِْ، عدد انظر اَّلرىاب في تونس باألرقاـ صحيفة الطريؽ الجديد، .ِْ
الحكومة حريصة عمى طمأنة رجاؿ رضا السعيدم، الكزير المكمؼ بالشؤكف االقتصادية:  .ّْ

 .َُِِ/َٕ/ِٔ، ْٕكقائ ، العدد صحيفة ، اَّلعماؿ
 ، َُِِ/َّ/َِ، ِِْٖجريدة فمسطيف اليكـ، لبناف، عدد  .ْْ
 ، السعكدية(َُِِ/َِ/ُٗ، ُُِّٔكسط، حمادم الجبالي، العدد)الشرؽ اال  .ْٓ
: ينػاير ٔ، العػدد مجمػة سياسػات عربيػةل، المشيد السياسي في تػونس، انكرالجمعاكم،  .ْٔ

َُِْ 
، لنػدف، َُِّ/َُ/ِ، مؤتمر فػي الدوحػة لتبريػر سػقوط اإلسػالمييفصحيفة العرب،   .ْٕ

 ،ّ، ّّٖٗالعدد
، الشػرؽ االكسػط جريػدة العسػكرية فػي مصػرىؿ يمكف تفكيؾ المؤسسة عادؿ الطريفػي،  .ْٖ

 ُُِِٓ، العدد َُِِفبراير  ٖالعرب الدكلية، االربعاء 
 َُِّلعاـ  ْٔالعدد  -مجمة دراسات شرؽ أكسطية  .ْٗ
، جماعػة اَّلخػواف المسػمميف مػا بعػد مرسػيسياسػات عربيػة،  (:َُِّخميؿ، )العناني،  .َٓ

 .َُِّ/ُِ، ْالعدد
، ّْ، خميػػػػده كعسػػػػيس، سػػػػنةالفوضػػػػى والثػػػػورةالربيػػػػ  العربػػػػي بػػػػيف  المسػػػػتقبؿ العربػػػػي، .ُٓ

 .َُُِ/ٗ، ِّ، َّٗعدد
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، ْ، العػددجماعػة اَّلخػواف المسػمميف مػا بعػد مرسػي، سياسػات عربيػة،  ، خميػؿ العناني .ِٓ
ُِ/َُِّ. 

 .َُْٔ، ، العدد َُِِ/ُِ/َٖالحياة الجديدة،  .ّٓ
 .ِٖٕٗ، العدد َُِِ/ُِ/َّ ازمة دستور اـ ازمة بمد،القدس العربي،  .ْٓ
، ْ، العػػددجماعػػة اَّلخػػواف المسػػمميف مػػا بعػػد مرسػػي، سياسػػات عربيػػة، خميػػؿ العنػػاني .ٓٓ

ُِ/َُِّ. 
، مكقػ  فػي الحممػة اَّلنتخابيػة فػي تػونس« المػاؿ السياسػي»جػدؿ حػوؿ عادؿ النقطي،  .ٔٓ

 .َُِْ/َُ/ُِجريدة الشرؽ االكسط، 
، ْ، العػػػددجماعػػػة اَّلخػػػواف المسػػػمميف مػػػا بعػػػد مرسػػػيخمػػػؿ العنػػػاني، سياسػػػات عربيػػػة،  .ٕٓ

ُِ/َُِّ. 
 .الجدد الحكاـ ضد يتمممموف التونسيوف ،َُِّ/ُُ/َُ العرب، صحيفة .ٖٓ
 َُِّ/َُ/ُّ، ، تونس وفشؿ النيضةعناية جابر، القدس العربي .ٗٓ
، ِ، اَّلسػػػػػػالـ الوسػػػػػػطي َّليحمػػػػػػؿ أي عػػػػػػداء لمغػػػػػػرب)الغنكشػػػػػػي، صػػػػػػحيفة النيػػػػػػار،  .َٔ

 .ُُّٓ، العدد َُِِ/َْ/ُٕ
، َُِٓ/َِ/َٗ، مقػػاؿ بعنػػواف حكومػػة الترضػػياتيكسػػؼ حمػػداف، ، صػػحيفة فمسػػطيف .ُٔ

 .ِّٕٕالعدد
، َُِِ، جامعػػػػة االمػػػػارات، المػػػػاؿ السياسػػػػيمجمػػػة الشػػػػريعة كالقػػػػانكف محمػػػػد العمػػػػرم،  .ِٔ

 .ُٓالعدد
 ِٜٓٚ، العدد ْ، َُِْ/ُِ/َٕ، اسباب تراج  النيضة صحيفة فمسطيف، .ّٔ
، اَّلنتخابػػػػات التونسػػػػية وخطػػػػر المػػػػاؿ السياسػػػػيتكفيػػػػؽ المػػػػديني، ، جريػػػػدة المسػػػػتقبؿ .ْٔ

 .ُٖٔٓ، العددَُِْ/َُ/ِِ
، سػػيطرة المػػاؿ السياسػػي عمػػى اَّلنتخابػػات التونسػػيةتكفيػػؽ المػػديني، ، صػػحيفة الشػػرؽ .ٓٔ

 .ُٗٔٗ، العددَُِْ/َُ/ُٕ
تونس ومصر تسيراف جنبا الى جنػب لمواجيػة التغػوؿ محمد الحامدم، ، صحيفة العرب .ٔٔ

 .ِّٕٗ، ، العددَُِْ/َُ/ِٔ، اإلخواني
،  ب مصػر عمػى اسػالمي تػونسالتأثير الحقيقػي َّلنقػالمكنيكا مػاركس، ، كاشنطف بكست .ٕٔ

ُٖ/َّ/َُِٓ. 
 ،ّّٗٓ العػػػػػػػػدد ،تيػػػػػػػػأس َّل المضػػػػػػػػادة القػػػػػػػػوى ،الغنكشػػػػػػػػي راشػػػػػػػػد ،التجديػػػػػػػػد جريػػػػػػػػدة .ٛٙ

ُِ/َّ/َُِْ. 
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 ،ْ ،َُِْ/ُِ/َٕ ،النيضػػػػػػػة تراجػػػػػػػ  اسػػػػػػػباب ،البطػػػػػػػو عػػػػػػػبلء ،فمسػػػػػػػطيف صػػػػػػػحيفة .ٗٔ
 .َِٕٗالعدد

 ،ِّٕٗالعػػػػػػػػػدد ،الجػػػػػػػػػدد لحكػػػػػػػػػاميـ التونسػػػػػػػػػيوف مكػػػػػػػػػارثي، ركرم ،العػػػػػػػػػرب جريػػػػػػػػػدة .َٕ
َٖ/ُُ/َُِْ. 

 .ُّالعدد ،َُِٓ/َُ/ُٓ ،الثورة بعد ما ازمنة الدعاسي، كساـ الجديد، العربي جيؿ .ُٕ
 ،ْٕ ،اَّلجتماعيػػػػة والعدالػػػػة التونسػػػػية الثػػػػورة الشػػػػيباني، مصػػػػباح ،العربػػػػي المسػػػػتقبؿ .ِٕ

 .ِّْعدد ،َُِْ/َٓ
، َُِّ/َٕ/َٓ، صػػػػػحيفة القػػػػػبس، ىكػػػػػذا اسػػػػػتفرد اَّلخػػػػػواف بػػػػػالثورةاحمػػػػػد حسػػػػػيف،  .ّٕ

  .َُْْْالعدد
، َِٕٗ، العػػػػدد عػػػػزؿ النائػػػػب العػػػػاـ فػػػػي مصػػػػر وتبعاتػػػػوصػػػػحيفة القػػػػدس العربػػػػي،  .ْٕ

 ، لندفَُِِ/ُُ/ِّ
 

 المؤتمرات: (٘
 .ٗ، َُِْ/َُ/ِٔالبرنامج االنتخابي لحركة النيضة في االنتخابات التشريعية .ُ
 .ـََ:َّالساعة  َُِِ/َٕ/ُِالبياف الختامي لممؤتمر التاس  لحركة النيضة الجمعة  .ِ
 ـََ:َّالساعة  َُِِ/َٕ/ُِممؤتمر التاس  لحركة النيضة الجمعة البياف الختامي ل .ّ
 لشؽ قناة موازيةاَّلقتصادية و  ةاَّلستراتيجي اَّلىمية(: َُِّالحجازم، مصطفى، ) .ْ

 .ا، االكاديمية العربية لمعمكـ كالتكنكلكجيقناة السويسل
كرقة مقدمػة ، التنوع ومفيـو الديمقراطية و المواطنة حالة تونسصبلح الديف الجكرشي،  .ٓ

 الدار البيضاء. –إلى المؤتمر الثاني لمشبكة العربية لمتسامح 
 الحريػة وصػعود التغييػر بعػد مصر في السياسي اَّلسالـ (:َُِّ) اركاء، المطيػؼ، عبد .ٔ

 الربيػ  ظػؿ فػي كالتحديات الفرص العربي: الكطف في كالتغيرات التحكالت مؤتمر والعدالة،
 .ِ االردف، العربي،

 ـ.ََ:َّالساعة  َُِِ/َٕ/ُِالتاس  لحركة النيضة الجمعة ؤتمر الم .ٕ
أسػػباب الثػػورات وأسػػباب محاضػػرة لمغنكشػػي فػػي مػػؤتمر لمركػػز الجزيػػرة لمدراسػػات بعنػػكاف  .ٖ

 .َُِِ/َٗ/ُِبتاري ُْ-ّ، نجاح اإلسالمييف فييا
أسػػباب الثػػورات وأسػػباب لمغنكشػػي فػػي مػػؤتمر لمركػػز الجزيػػرة لمدراسػػات بعنػػكاف محاضػػرة  .ٗ

 .َُِِ/َٗ/ُِبتاري ، ٓ، المييف فييانجاح اإلس
 َُِِمػف شػير مػارس لسػنة  ِٓك ِْالييئة التأسيسية لحركػة النيضػة المنعقػدة يػكمي  .ٓٔ

 .في دكرتيا الكاحدة كالعشريف
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 .، تكنسَُِّ/َِ/ُّ
 .ٗٓ-ٓ، َُِْالبرنامج االنتخابي لحركة النيضة،  .ِ
 .َُُِ االنتخابي، النيضة حركة برنامج .ّ
 .َُُِالبرنامج السياسي لحزب الحرية كالعدالة، :  .ْ
 .ََِٕبرنامج االخكاف االنتخابي،  .ٓ
 .َُُِبرنامج حزب الحرية كالعدالة، الباب االكؿ، الفصؿ الثالث،  : .ٔ
 َُُِالراب ،  برنامج حزب الحرية كالعدالة، الباب .ٕ
 .َُُِالبرنامج السياسي لحزب الحرية كالعدالة، الباب الخامس،   .ٛ
 .َُُِ/ُِالبرنامج االنتخابي لحركة النيضة، الباب االقتصادم كاالجتماعي، تكنس،  .ٗ

 ـ، تكنس.َُُِ/ُُ/ُٔ، خطاب جماىيري في سوسو(: َُُِالجبالي، حمادم ) .َُ
 ، (َُِْ/ّفي تكنس، تكنس، رسالة المجنة مف أجؿ الحرية كحقكؽ االنساف  .ُُ
 .َُِِ/َٔ/ِٔ، تيديدات اَّلمف القوميمركز الكاشؼ لممتابعة كالدراسات،  .ُِ
 .َُِِ/َُ/ُّ، مدينة نصر، الثقافي الموسـ محاضرات سمسمة العكا، سميـ محمد .ُّ
 ُٕٖٗ/ُُ/َٕالميثاؽ الكطني لحركة النيضة،  .ُْ
 َُِْ/َُ/ِٖمؤرخ في  َُِْلسنة ُّقرار جميكرم عدد .ُٓ
 .َُُِ: ِالحرية كالعدالة مادة رقـ  الئحة حزب .ُٔ
 .َُِْ التكنسية، التشريعية لبلنتخابات العميا الييئة .ُٕ
فػي القمػة العالميػة حػوؿ مجتمػ  المعمومػات  اَّلشػتراؾتقرير حوؿ شػروط ىيئة ايفكس،  .ُٖ

 .ََِٓ/َُ/ُٗالعاصمة،  المزم  عقدىا في تونس
 

 :ةالمواق  اإللكتروني (ٚ
تقرير حوؿ رصد خطابات الحقد والكراىية في وسائؿ اَّلعالـ المجمكعة العربية لرصد االعبلـ،  .ُ

 http://goo.gl/VHyK67:، الرابطَُِّمارس  -مف يناير التونسية،
 الجزيرة مكق  مف ،واَّلثار اَّلمو...السياقات سمؼ اَّلسالمي اَّلتجاه (:َُِّ) راشد، ،يالغنكش .ِ

  ، الرابط:ـََ:ُِ الساعة ،َُِّ/ٔ/ُِـيك  نت
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/6/12/- 

 :الرابط ،2007/12/8، "" ثوابت العالقات التونسية اَّلمريكية وافاقيااالسكد: الطاىر ، .ّ
.http://www.ifriqiyah.com/cnt/tonisia/TONArticle/int142.htm 2007/12/8 

http://goo.gl/VHyK67
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، مجمة البياف، موقؼ الغرب مف الثورات العربية رؤية سياسية)الزكاكم، محمد سميماف:  .ْ
 ، َُُِ/ُِ/ِِ، ِْٗالعدد

 http://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=1641الرابط: 
 ، الرابط:ِٗ:َٔ، الساعة َُِْ/َُ/ِٕ، النيضة تينئ نداء تونس) الرسالة نت،  .ٓ

http://alresalah.ps/ar/post/102243/) 
، كالدراسات الركابط لمبحكث ، مركزاضاءات مصر العربية(:َُِٓابراىيـ، ) السيد، .ٔ

  http://rawabetcenter.com/archives/10366،الرابط: ُٓ:ُٖ،الساعةَُِٓ/َٖ/ِ
،  " الحياة الحزبية في مصر بعد الثورة"احمد طو، مقالو بعنكاف، مكق  القدس العربي .ٚ

 :، الرابط َُِِ/ُُ/ُٓ

http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data\2012\11\11-

15\15qpt477.htm 

، َُِِ/َٖ/ُّ،فرحة صادقة ومخاوؼ مشروعةعبلء االسكاني، ، المصرم اليـك .ٖ
  http://www.almasryalyoum.com/news/details/190096:انسابط، َِ:َِالساعة

  ، 2011 فبراير 10 البريطانية التايمز جريدة .ٗ

 (http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article2905628.ece الرابط:
 :، ككالة سما االخبارية، الرابطَُُِ/َِ/َِ، مالعمؿ؟ احتالؿ محور فيالديفيا)افرايـ سنيو،  .11

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=87336 

، تكنس، التأسيسي إلسقاطالجبية الشعبية عمى خطى نداء تونس تدعو افريكاف مانجر،  .ُُ
  ، الرابط: َُِّ/َٕ/َٓ،

http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=18856 
 p://www.isie.tn/htt الرابط: َُُِ التكنسي، التشريعي المجمس النتخابات العميا )الييئة .ُِ
 الرابط: ، تكنسَُِْ/َّ/ُّ،تونس بإخوافواشنطف وعالقتيا افريقيا االخبارية،  .ُّ

http://www.afrigatenews.net/content 
 جريدة :في ،"المصري لمرئيس حقيقي اختبار أوؿ غزة أحداث " منصكر، كمحمد كلياـ برانيغف، .ُْ

 :الرابط عمى ،( 17/11/2012)الشرؽ األكسط

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=704742&issueno=12408#.

UVKgdDc- Has 

  albayan.ae/one-world/arabs/2015-02-10-1.2308356 ، الرابط:َُِٓ/َِ/َُالبياف،  .٘ٔ
، مكق  ككالة استقالة حكومة النيضةالمعارضة التونسية تتمسؾ بمطمب ببلؿ،  العبد، ) .ُٔ

 ُٓ:َّ، الساعة َُِّ/َٖ/ِْ ،ىيرمس برس

http://alresalah.ps/ar/post/102243/
http://rawabetcenter.com/archives/10366
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data/2012/11/11-15/15qpt477.htm
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data/2012/11/11-15/15qpt477.htm
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article2905628.ece
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  http://arabi21.com/storyانسابط ـِٓ:ٗ ،َُِْ/ُِ/ِٓ

اإلستراتيجي،  األىراـ ممؼ األمريكي، الموقؼ وارتباؾ يناير 25 ثورة :عبلء سالـ، .ِّ
  :الرابط َُُِ/َّ/َُ

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=611583&eid=584 

  :الرابط، َُِِ/َٔ/َّ،خطاب الرئيس مرسي في جامعة القاىرة .ِْ

http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=%D9%A2%D9%A

0%D9%A7%D9%A0%D9%A3 

القانوف اَّلنتخابي في تونس بيف فّخ الماؿ السياسي و الصعوبات القانونية ، العشي، خكلة)  .ِٓ
 (/http://nawaat.org/portail/2014/02/20، مكق  نكاة الرابط: َُِْ/َِ/َِ، و الموجستية
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 lhttp://www.echoroukonline.com/ara/articles/147647.htm 

 ص،َٗ:ُِاالكسط، لمشرؽ كارنيغي مركز مكق  ،ثانية مرة تونس تعممنا ماذا مركاف، المعشر، .ِٕ
  الغد، صحيفة في نشرت ،َُِْ/ُُ/َٓ
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 مقابالت: (ٜ
، لػػػػػةحػػػػػكار اجرتػػػػػو قنػػػػػاة العػػػػػالـ مػػػػػ  المستشػػػػػار االعبلمػػػػػي لحػػػػػزب الحريػػػػػة كالعداسػػػػػبي ، أحمػػػػػد،  .ُ

 /news/1263404http://www.alalam.ir( الرابط  َُِِ/َٖ/ِِ
فػي الحكػـ أكثػر ” النيضػة“سػمبيات حكار.. الشي  عبػد الفتػاح مػكرك:  اسبلـ اكف اليف،  .ِ

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط:  ََ:َُ، السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة َُِّ/َِ/ُٔ، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إيجابياتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
http://islamonline.net/3152. 

وأثرىػا عمػى   حوؿ اثػر الدولػة المدنيػة عنػد اَّلخػوافم  المستشار طارؽ البشػرم،  مقابمة .ّ
 َُِِ/َُ/ُٖ، القاىرة، بيت المستشار، شكؿ الدولة والنظاـ السياسي في مصر
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 وأثرىا عمى المسمميف اإلخواف عند المدنية الدولة اثر " حكؿ البنياكم، تكحيد م  مقابمة .ْ
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https://www.youtube.com/results?search_query 
 ،َُِْ/َْ/َِ ، الجزيرة، قناة ،ِح حدكد ببل برنامج ،ركمك  الفتاح عبد مقابمة .ٓ
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http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/6/12/ 
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