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المنصف و ّناس*

الحركات اإلسالمية في تونس وليبيا:
عناصر أساسية للمقارنة
إن املبحث الذي نشتغل عليه يف هذه املقالة هو كيف يمكن أن نبني عنارص أساسية للمقارنة بني
احلركتني اإلسالميتني يف كل من ليبيا وتونس ؟

وحتيلنا مثل هذه املشكلية إىل رضورة اإلشارة إىل صعوبة املقارنة بني احلركتني بحكم اختالف
اخلصائص التارخيية والسياسية من جهة ،وبحكم اختالف املسارات واملرجعيات من جهة أخرى.

«ليس المهم أن تنجز و لكن األهم
هو أن تحافظ على ما تنجز»
فيكتور هيغو

حاليا) ،يف أواخر
نشأت «حركة االجتاه اإلسالمي» يف تونس ،كام كانت ّ
تسمى سابقًا (حركة النهضة ً
(((
السلف الصالح
السبعينيات من القرن العرشين حركة دعوية باألساس ،تسعى إىل إحياء إسالم ّ
وختليق املجتمع ،والعمل عىل استهداف مجهور الطلبة والتالميذ والكهول بقصد تعبئتهم يف إطار مرشوع يمكن
دفعا «حركة
اعتباره ،يف املحطة النهائية،
السلطة القائمة ً
ً
سلفيا .إال أن االحتكاك بالفئات االجتامعية ومواجهة ّ
الراحل احلبيب بورقيبة بام
التسيس
النهضة» إىل
ً
ّ
تدرجييا ودخول معرتك احلياة السياسية ّإبان حكم الزعيم ّ
يفرتضه ذلك من مواجهات سياسية ومذكّ رات توقيف وسجون ومهاجر.
* باحث تونيس.

1 Abdelkader Zghal, «Le Retour du sacré et la nouvelle demande idéologique des jeunes scolarisés: Le Cas de la
Tunisie,» dans: Le Maghreb musulman en 1979, sous la direction de Christiane Souriau avec la participation de Paul
Pascon [et al.], Collection études de l’Annuaire de l’Afrique du Nord» (Paris: Editions du centre national de la recherche
scientifique, 1981), pp. 41-64.
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ّ
سياسيا مهماً ال يمكن إنكار
مستهل الثامنينيات من القرن العرشين ،أصبحت «النهضة» جز ًءا
فمنذ
ً
قياسا باحلركات
وحرصا عىل
جلية عىل التعبئة السياسية،
أمهيته ،يملك برناجمًا
ً
ً
التميز ً
ّ
واضحا وقدرة ّ
ثمة من يرى أن «النهضة» متيل إىل استعامل السلفيني ملواجهة خصومها أو توجيه
السلفية ،وإن كان ّ
ّ
معينة .
رسائل ّ
وأما احلركة اإلسالمية الليبية ،فقد ولدت ،يف جذورها ،من رحم احلركة اإلخوانية املرصية ((( ،بدليل أن
عد ًدا من رموزها عاش التجربة السياسية يف مرص ونقلها إىل ليبيا .صحيح أن ال ّنظام امللكي (كانون األول/
ديسمرب  – 1951أيلول /سبتمرب  )1969مل يمنع نشاط اإلخوان املسلمني و لكنه أتاح هلم هامشً ا من احلرية
(((
فعليا بعد التغيري السيايس الذي حصل
مراقبا
ً
وخاضعا لسلطة األمن السيايس  ،إال أن املراقبة القاسية بدأت ً
ً
عام .1969
تعمد النظام السيايس اجلديد  ،تأ ّث ًرا بالنارصية ،ختوين اإلسالميني واعتبارهم «زنادقة» ،بل عمل إىل غاية
فقد ّ
السعي إىل اجتثاهتم من جذورهم  ،ولكن مقتضيات ال ّتوريث السيايس دفعته
عام  2009عىل حماربتهم و ّ
املتشددين وحماورة «اجلامعة اإلسالمية املقاتلة» يف ليبيا ،وهو ما أفىض
إىل الدخول يف حوار مع اإلسالميني
ّ
ّ (((
يف النهاية إىل التخليّ عن العنف املسلح ومغادرة السجون ،األمر الذي سمح هلم باملشاركة يف انتفاضة
 17شباط /فرباير.
وبغض ال ّنظر عن النتائج التي تو ّلدت عن انتخابات  7متوز  /يوليو  ،2012فإن األحزاب والتنظيامت اإلسالمية
ّ
دورا بارزً ا يف حتديد مستقبل ليبيا السيايس .فمثل هذا املعطى ال يمكن أن نستهني به.
مرشحة ألن تؤدي ً
ولكن ما هي الفوارق التارخيية والسياسية بني التجربتني؟

ً
أوال  :تتم ّتع «حركة ال ّنهضة» بعمق اجتامعي واضح و بمقبولية سياسية معقولة رغم القمع السيايس يف عهدي
وبخاصة «اجلامعة الليبية املقاتلة» وحركة اإلخوان
تعرضت احلركة اإلسالمية الليبية،
ّ
بورقيبة وبن عيل ،يف حني ّ
املسلمني والسلفية ،إىل استئصال منّظم وعنيف أهنى وجودها ومنع استمراريتها ولكنه مل يلغها متا ًما.
فحتى يف مرحلة املهاجر واملنايف ،استطاعت «حركة النهضة» إعادة إنتاج ذاهتا واملحافظة عىل التعبئة يف اخلارج
للتعطل شبه التام،
تعرضت احلركة اإلسالمية الليبية (اجلامعة املقاتلة
والسلفية واإلخوان املسلمون) ّ
ّ
يف حني ّ
املتعمد الذي مارسه النظام السابق عىل امتداد عقود أربعة
جراء القمع الرشس ،والتخوين
ّ
حتى يف اهلجرةّ ،
تدرس من صفوف الروضة إىل غاية اجلامعات.
وحوله إىل ثقافة سياسية ّ
ّ

ثانيا  :مهام اختلفنا يف القراءة ،فاحلركة اإلسالمية بكل فصائلها ومرجعياهتا غري مستقرة ،األمر الذي جعلها
ً
حمدودة اخلربة بحكم حداثة النشأة وغياب تقاليد العمل اإلسالمي السيايس املبارش ،بدليل أن «حزب العدالة
عمليا يوم  23أيار /مايو  ،2012أي إن خربته املؤسسية والتنظيمية
والبناء» ،وهو إخواين املرجعية ،تأسس
ً
حمدودة جدً ا.
ً
إمجاال ،مرجعية إخوانية وسلفية ،يف حني أن احلركة اإلسالمية
ثالثًا  :إن مرجعية احلركة اإلسالمية الليبية هي
2 Moncef Ouannes, «Islamistes en Libye,» Révue d’histoire maghrébine, no. 116 (mai 2004), pp. 138-139.

 3املصدر نفسه ،ص .140-139
أعدت حتت إرشاف
 4مراجعات اجلامعة اإلسالمية املقاتلة يف ليبيا :دراسات تصحيحية يف مفاهيم اجلهاد واحلسبة واحلكم عىل الناسّ ،
قادة اجلامعة سامي مصطفى الساعدي [وآخرين]؛ تقديم سلامن بن فهد العودة (القاهرة :مكتبة مدبويل ،)2010 ،ص .47
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يف تونس تتمتع باستقرارية فكرية ووضوح يف املرجعية وبنوع من االستقاللية عن جتارب إسالمية مماثلة .فهي
ليست إخوانية و ال سلفية.
ومرجعية «حركة النهضة» تسعى ،يف ما تسعى إليه ،إىل حتقيق نوع من الوسطية واالعتدال واملرونة يف قراءهتا
عىل رغم أنه توجد داخلها جمموعات سلفية متشددة .بل إن مؤمترها األخري املنعقد يف متوز/يوليو املايض أكد
رضورة الفصل الفعيل بني السيايس والدعوي .و ّ
أساسا.
لعل ذلك ما يعني أهنا تعترب نفسها حركة سياسية
ً

رابعا  :لقد وجدت «حركة النهضة» نفسها شبه جاهزة خلوض غامر التجربة الديمقراطية والفوز يف انتخابات
ً
 23ترشين األول /أكتوبر  2011وتكوين حكومة  ،يف حني كان يتوجب عىل احلركة اإلسالمية الليبية بكل
فصائلها (السلفية العلمية والسلفية اجلهادية واإلخوان املسلمني) أن تؤسس نفسها من دون مراكمة وخربة
سابقتني(((  .وهنا يكمن الفارق الكبري.
وبام أنه ال يوجد وضوح يف املرجعية الدينية واأليديولوجية ،فقد اضطر عنارص «اجلامعة اإلسالمية الليبية
السالح ،وهو ما
املقاتلة» إىل القبول باالنخراط يف مراجعة عميقة لنبذ العنف و التخيل عن ال ّلجوء إىل ّ
ً
كبريا بذله كل من عيل الص ّ
اليب وسليامن العودة ويوسف القرضاوي لوضع كتاب
استغرق وق ًتا
طويال وجهدً ا ً
(((
املراجعات املشهور.

اختالف أساليب العمل
ّأمنت «النهضة» عنارصها البرشية حني شجعتهم عىل اللجوء إىل التقية و عىل االندماج يف هياكل احلزب
احلاكم ومحاية أنفسهم ،وبخاصة عنارص اجليلني الثالث والرابع من احلركة وأساتذة اجلامعات واملعاهد
الثانوية والطلبة واملوظفني واملواطنني ،أو اللجوء إىل اهلجرة إىل اخلارج ،وعملت عىل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
اجتامعيا قو ًيا يتمثل يف كتلة برشية مقدارها مليون ونصف
حضورا
ال شك يف أن حزب «حركة النهضة» يملك
ً
ً
مليون تونيس يتميزون بالتجانس االجتامعي والطبقي واالنضباط احلزيب واأليديولوجي .وهلذا تشبه هذه
احلركة حزب اإلخوان املسلمني يف مرص جلهة القاعدة االجتامعية عىل رغم أن «النهضة» ليست جتربة إخوانية،
وهو أمر يتوجب التشديد عليه .فالنجاعة السياسية تكمن يف أن هذه الكتلة البرشية حافظت عىل توازهنا وعىل
ً
«حلوال فردية» ومجاعية قصد التقية وإنقاذ الذات من الغرق.
جتانسها وعىل والئها الضمني للحركة واخرتعت
فتظاهر األعضاء باالندماج يف هياكل احلزب احلاكم املنحل وحتصلوا عىل صفة «مناضل» يف صلب هياكله
واندمج البعض اآلخر يف اهلياكل اجلمعياتية املوالية للسلطة القائمة يف انتظار تغري األوضاع وزوال االستبداد.
وهلذا مل تلجأ «حركة النهضة» إىل العنف ألهنا كانت واثقة بثقلها االجتامعي والبرشي .وعىل النقيض من هذا
نالحظ يف لبيبا:
 -رشاسة العنف املتبادل بني السلطة و اإلسالميني.

 6مراجعات اجلامعة اإلسالمية املقاتلة يف ليبيا.

Ouannes, p. 137-149.
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 -غياب احلوار واعتامد املواجهة املبارشة مع السلطة.

 -عدم توافر بنية تنظيمية ومؤسساتية تضمن احلد األدنى من االستمرارية.

ال يمكن أن نغفل يف سياق هذا التحليل  ،جتربة عبد احلكيم بلحاج ،مسؤول «اجلامعة اإلسالمية الليبية املقاتلة»
حينام حاول يف مستهل التسعينيات من القرن العرشين اخرتاق «حركة اللجان الثورية» وهياكل األمن واجليش،
ولكن تم التفطن إىل هذه املحاولة وقمعها بقوة .فلم يسمح النظام السابق بوجود كتلة برشية صامته مثلام هو
الشأن بالنسبة إىل تونس ،أو هبامش من احلرية النسبية و املراقبة ،وال حتى بمؤسسات شكلية .كانت حالة
شديدة من التصحر الدِّ يني والسيايس دفع ثمنها ً
باهظا .

لقد أثبت «حزب النهضة» قدرة عىل رسعة التعبئة السياسية ألن الكتلة البرشية املطلوبة موجودة بطبيعتها ،وهذا
ما يفرس قوة نجاحها يف انتخابات  23ترشين األول /أكتوبر  .2011و لكن ،عىل النقيض من ذلك  ،احتاجت
احلركة اإلسالمية الليبية ،بكل عائالهتا ومكوناهتا ،إىل أن تؤسس كل يشء من العدم .فال قواعد متامسكة مثلام
هو الشأن يف تونس ومرص ،وال قواعد مهيأة بطبيعتها للعملية الديمقراطية .ولذلك انطلقت احلركة اإلسالمية
من الفراغ ،أي من الاليشء.
لقد استأصل نظام بن عيل األمني القيادة النهضوية ولكنه مل يتمكن من استئصال اجلسم الصلب ،عىل رغم
وجود  7000عنرص هنضوي يف السجون ويف املالجئ العربية واألمريكية بحسب بعض الروايات .لقد
أوضاعا أفضل.
منتظرا
استأصل بن عيل البرش ولكنه مل يتمكن من استئصال املرشوع الذي ظل يف حالة كمون
ً
ً

و هلذا مل جتد «حركة النهضة» صعوبة يف معاودة النهوض من املأساة والبناء من جديد اعتام ًدا عىل اخلربة املرتاكمة،
وفازت باالنتخابات بعد عرشين عا ًما من الغياب الفعيل عن املجتمع التونيس.

وعىل النقيض من هذا ،احتاجت احلركات اإلسالمية الليبية ،بكل تفرعاهتا ،أن تعاود البناء من الاليشء ألن
الرتاكم مفقود بطبيعته وألن سياسة النظام السابق كانت مبنية عىل تصحري املجتمع الليبي .وهلذا كانت احلركة
املوحدة واملرجع اجلامع ،عىل النقيض من تونس حيث متكن الشيخ
اإلسالمية الليبية تفتقد القيادة الكاريزمية
ّ
راشد الغنويش من أن يبني كاريزماه الدينية والسياسية وأن يقنع املحيطني به والعامل اخلارجي بأنه جمتهد وعقالين
وليس متشد ًدا خمي ًفا .لقد اشتغلت «حركة النهضة» عىل امتداد سنوات عىل تكريس مثل هذه الصورة اإلجيابية.

االستنتاجات الرئيسية
يبدو أن «حركة النهضة» متلك خربة أكرب يف جمال العمل السيايس واملعرفة بمقتضيات احلياة الديمقراطية  ،يف
حني حتتاج العائالت اإلسالمية الليبية إىل مزيد من الوقت واجلهد حتى تتمكن من بناء جتربتها الذاتية ومراكمة
خربهتا امليدانية.

وتتأتى خربة «حركة النهضة» من أهنا عايشت نظامني سياسيني وتصارعت معهام (بورقيبة 1987-1956 :
وبن عيل ،)2011-1987 :ومن أهنا تتحرك يف بلد فيه جمتمع مدين قوي وناجع ونخبة سياسية نشطة و مؤثرة
يف الشأن العام ،األمر الذي يفرض عليها التقيد بمقتضيات احلياة الديمقراطية.
وثقافيا عىل درجة من األمهية ،األمر الذي جيعل «حركة
واجتامعيا
كام عرف املجتمع التونيس حتديثًا اقتصاد ًيا
ً
ً
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النهضة» جمربة عىل احرتام مثل هذه املعطيات التارخيية والسياسية البنيوية .فمهام كانت ردود الفعل ،فإن
«النهضة» مدعوة إىل األخذ يف احلسبان كل هذه املعطيات ،والعمل عىل إثبات القدرة عىل االندماج يف التجربة
بغض النظر عن التضحيات املطلوبة.
الديمقراطية التونسية واحلرص عىل إنجاحها ّ
كام يقتيض سياق التحول الديمقراطي أن تتخىل الفصائل اإلسالمية يف ليبيا عن اللجوء إىل السالح ،واالندراج
يف العملية الديمقراطية ،والتنازل عن األساليب العنيفة يف التعبري ،والقبول باالختالف يف الرأي ،واالجتهاد
والتعايش عىل رغم كل االختالفات والتناقضات .فالعائالت اإلسالمية الليبية ال متلك اخلربة املرتاكمة الكافية
إلنجاح العملية الديمقراطية .و هلذا ،فهي مدعوة إىل اكتساب هذه اخلربة من خالل املراجعة الفكرية والدينية
الدائمة ومن خالل االقتناع بمستلزمات العملية الديمقراطية ونبذ العنف بكل أشكاله ،والعمل عىل وضع
االسرتاتيجيات الصادقة التي تثبت هذا التوجه.

فالديمقراطية تعني الدربة الدائمة عىل التأقلم مع مقتضياهتا باعتبارها جتربة سياسية تنبني عىل االختالف
والتعايش املتغاير .وما جيب أن يعرفه اإلسالميون يف تونس وليبيا هو أن العامل بأرسه يراقب التجربة اجلديدة
عمليا بعد
مرة يصل اإلسالميون إىل سدة احلكم ويامرسونه
ً
وحيرص عىل متابعة خطواهتا ألهنا استثنائية ،فألول ّ
السجون وممارسات القمع واملهاجر.
جتربة طويلة مع ّ

لقد أصبح اإلسالميون يف كل من ليبيا وتونس جز ًءا من العملية السياسية ،بدليل أن «حزب العدالة والبناء» يف
ليبيا جاء ترتيبه الثاين بعد «الكتلة الوطنية» يف االنتخابات األخرية ،وبدليل أن «حزب النهضة» هو الذي يقود
ومفصليا يف
الراهنة
ً
االئتالف احلاكم يف تونس .وهلذا من الطبيعي أن يكون دور اإلسالميني مهماّ يف املرحلة ّ
قوة سياسية ضاربة هلا ثقل استثنائي يف العقد
املراحل املقبلة .فمن املتوقع أن تصبح الفصائل اإلسالمية يف ليبيا ّ
املقبل.
وهلذا حيتاج اإلسالميون يف القطرين إىل بناء اخلطاب الفكري املعتدل والوسطي ،وممارسة ديمقراطية فعلية،
واقرتان اخلطاب باملامرسة ،وإثبات اإلرادة الصادقة يف إنجاح التجربة الديمقراطية من جهة ،والتأكيد أن
احلركات اإلسالمية ال تتناقض مع الديمقراطية و ليست معادية هلا مثلام هو رائج يف عديد األدبيات السياسية
واأليديولوجية من جهة أخرى.

ثم ،حيتاج اإلسالميون ً
عملياّ ،مما علق هبم من أحكام قاسية وصور نمطية مفادها أهنم
فعال إىل أن يتخ ّلصواً ،
من ّ
ال حيرتمون الديمقراطية ،بل إهنم ال يؤمنون هبا ً
أصال.
إجيابيا يف إنجاح جتربة االنتقال الديمقراطي وليس طر ًفا
وبنا ًء عليه ،من األفضل بالنسبة إليهم أن يكونوا طر ًفا
ً
ً
معطال له حتى ال يكونوا مصدر إحباط بالنسبة إىل الشعوب ،ومصدر خيبة أمل بالنسبة إىل املجتمعات التي
تراقب هذه التجربة الفريدة واالستثنائية.

ّ
ولعل ذلك ما يقتيض أن تبادر احلركات اإلسالمية إىل إعطاء ضامنات الطمأنة ملجتمعاهتا ،ويف مقدمتها
املرجعية اإلسالمية .فال يكفي القول إن املرجعية اإلسالمية كافية لوحدها .ولكن ما ال يتوجب إغفاله
ماسة إىل
هو أن هذه املرجعية حييط هبا بعض ال ّلبسّ ،
بغض النظر إن كان عفو ًيا أو متعمدً ا .فثمة حاجة ّ
وتسد الباب أمام احلركات
والتشدد الدينيني،
بناء قراءة معتدلة ووسطية ومرنة لإلسالم تقطع مع الغلو
ّ
ّ
حقيقيا بالنسبة إىل كل
وبخاصة املتشددين منها .ذلك أن هذه احلركات املنغلقة متثل حتد ًيا
السلفية
ّ
ً
ّ
ً
ً
مستساغا،
املجتمعات العربية واإلسالمية .فلم يعد الغلو الديني مقبوال يف القرن احلادي والعرشين وال
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فكرا وممارسة،
ومن اخلطأ االعتقاد أن املجتمعات العربية يمكن أن تتحمل َّ
مطو ًال التطرف يف الدِّ ينً ،
تدرجييا نحو االعتدال.
بخاصة أن العامل يتجه
ً
التزمت واالنغالق ،وتعمل عىل إعالء العقل
واملهم هو أن تكون احلركات اإلسالمية بانية لقراءة دينية تتجاوز ُّ
وخلق تفاعل حقيقي بني الرشيعة والعرص .فليس مطلو ًبا من احلركات اإلسالمية أن ختوض فقط يف الشأن
السيايس وأن تنشغل بتفاصيل احلياة اليومية وتعقيداهتا ،بل املطلوب منها بخاصة أن تبلور قراءة اجتهادية
لإلسالم تستبعد الغلو ،وحتارب التطرف ،وتساهم يف االستقرار و إشاعة الطمأنينة.

