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7 تقديم 

حدث 25 يوليو )تموز( في تونس: الطبيعة واآلفاق 

13 محمد الحّداد 

14 أواًل: انتفاضة أم ثورة؟ 

19 ثانيًا: عشر سنوات من إنتاج الفشل االجتماعي والتنموي 

21 ثالثًا: هل تنجح مناورة الغنوشي مجّددًا؟ 

23 رابعًا: لعبة الشطرنج المعقدة 

30 خامسًا: معركة النهضة والرئيس 

34 سادسًا: المسار الثالث؟ 

37 الخاتمة 

إخوان تونس: نهاية التوافق السياسي وفتح ملفات المحاسبة 

39 منذر بالضيافي 

40 أواًل: ربيع اإلخوان.. »التمكين« بدل »اإلدماج« 

44 ثانيًا: النظام واإلخوان.. حرب باردة وتوازن الضعف 

48 ثالثًا: »إخوان تونس« والسلطة: نهاية »التوافق/ اإلدماج« السياسي 

54 رابعًا: في مواجهة العزلة.. »النهضة« تلجأ إلى المناورة السياسية 

58 خامسًا: إسالميو تونس: اإلدماج الصعب والمواجهة المؤجلة 

60 الخاتمة 

خارج الجماعة: دراسة في ظاهرة المنشقين عن حركة »النهضة« 

63 منتصر حمادة 

64 أواًل: العام والخاص في ظاهرة انشقاقات حركة »النهضة« 

ثانيًا: أنماط االنشقاقات التنظيمية: 

68 من »االتجاه اإلسالمي« إلى حركة »النهضة« 

76 ثالثًا: مفاتيح االنشقاقات: من »اإلسالميين التقدميين« إلى »وزراء 2021« 

82 رابعًا: استشراف معالم مرحلة ما بعد االنشقاق عن المشروع 

مشروع تمكين حركة النهضة في تونس )1969 - 2021(:

األهداف والتعثر 

91 أحمد نظيف 

92 أواًل: التمكين: المشروع االستراتيجي لإلخوان 

96 ثانيًا: تحوالت مشروع التمكين اإلسالموي في تونس )1969–1991(  

101 ثالثًا: مشروع التمكين داخل الدولة )2020-2011( 

106 رابعًا: هل فشل مشروع التمكين؟ 

108 الخاتمة 
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حركة النهضة واإلرباك بين الحزب والجماعة 
111 أسامة سليم 
112 أواًل: حركة إسالموية تمارس الشعبوية 
116 ثانيًا: الثمانينيات: من الجوامع إلى الشوارع  
119  ثالثًا: النهضة واالزدواجية: وجهان لعملة واحدة )2011 - 2021( 
124 الخاتمة 

حلفاء حركة النهضة وحدث 25 يوليو )تموز(: المواقف والدالالت 
127 ضو الصغّير 
128 أواًل: حركة النهضة بين األخونة والتونسة  
136 ثانيًا: حدث 25 يوليو )تموز( 2021 وردود فعل داعمي اإلخوان  
144 ثالثًا: بين التصعيد والمهادنة  
148 رابعًا: مستقبل العالقات بين حركة النهضة والداعمين اإلقليميين  
150 الخاتمة  

مستقبل حركة النهضة بعد حدث 25 يوليو )تموز( 2021 
153 عبدالجليل معالي 
156 أواًل: أعطاب حركة النهضة 
156 1- عطُب األروقة الداخلية وأزمة الديمقراطية الداخلية 
161 2- العطُب الفكري 
165 3- العطب األخالقي أو القطيعة مع الجماهير  
168 ثانيًا: مستقبل حركة النهضة بعد 25 يوليو )تموز( 
168 1- سيناريو االنقسام  
170 2- سيناريو عملية الترميم: إبعاد الغنوشي 
171 3- سيناريو الضمور  
172 4- سيناريو الحّل  
173 5- سيناريو االستفادة من لحظة 25 يوليو )تموز( 
174 الخاتمة 

مصير راشد الغنوشي بعد أن رسم مصائر رفاقه 
179 هادي يحمد 
181 أواًل: »وحدة الصف« واألحادية اإلسالموية 
184 ثالثًا: التصفيات الداخلية  
190 رابعًا: ازدواجّية »األستاذ« و»الشيخ« 
196 الخاتمة 

الّصدام بين حركة النهضة والّنخب والّدولة والمجتمع 
201 محمد بالطيب 
204 أواًل: تاريخ طويل من الّصدام مع الّنخب والمجتمع  
204 1- التأسيس على قاعدة الّرفض للمجتمع والّنخبة  
208 2- من التسعينيات حتى الّثورة: المصالحة والمواجهة واألزمة  
212 ثانيًا: الثورة: مرحلة الحكم والّصدام وفشل الّتمكين  
212 1- من األزمة إلى الُحكم  
217 2- من الحكم إلى الُعزلة  
218 الخاتمة 
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ما بعد انشقاقات النهضة: هل يصح الحديث عن نهاية اإلساموية؟
223 نادر الحّمامي 
226 أواًل: في اّتجاهات القول بنهاية اإلسالم السياسي  
234 ثانيًا: قراءة في بيان استقالة )113( قياديًا في حركة النهضة 
244 الخاتمة  

صورة حركة النهضة في تقارير الهيئات الرقابية الرسمية التونسية 
247 منيرة رزقي 
248 أواًل: الهيئات الدستورية والرقابية: لمحة موجزة 
249 ثانيًا: كيف تجلت صورة حركة النهضة في تقرير محكمة المحاسبات 
258 ثالثًا: صورة النهضة في تقارير هيئة االتصال السمعي البصري 
261 رابعًا: هيئة مكافحة الفساد والتعاطي مع حركة النهضة  
262 الخاتمة 

265 ذاكرة الكتاب 
275 ببليوغرافيا 
283 المشاركون في الكتاب 


