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مقدمة 

ــي  ــراءات الت ــبب اإلج ــبوقة بس ــر مس ــية غي ــة سياس ــس أزم ــه تون ــش في ــت تعي ــي وق ف

ــة  ــزب حرك ــن ح ــادي م ــة قي ــن مئ ــر م ــن أكث ــعيد، أعل ــس س ــي قي ــس التونس ــا الرئي أعلنه

النهضــة، فجــر الســبت 25 ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، تقديــم اســتقالتهم الجماعيــة مــن 

الحــزب بســبب مــا وصفــوه بـــ »اإلخفــاق فــي معركــة اإلصــاح الداخلــي«، وحّمــل البيــان قيــادة 

ــى  ــي أدت إل ــة الت ــة للحرك ــية الخاطئ ــارات السياس ــا بالخي ــا وصفوه ــؤولية عم ــزب المس الح

عزلتهــا وعــدم نجاحهــا فــي االنخــراط الفاعــل فــي أي جبهــة مشــتركة لمقاومــة الخطــر 

ــان. ــر البي ــق تعبي ــبتمبر/أيلول 2021، وف ــرارات 22 س ــه ق ــذي تمثل ــم ال ــتبدادي الداه االس

يحمــل البيــان إمضــاء عــدد مــن أعضــاء البرلمــان وأعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي 

وعــدد مــن مســؤولي الحــزب مركزيــً وجهويــً، الذيــن كان لهــم إســهام ســابق فــي 

ــبق  ــد س ــية، وق ــة التونس ــزب أو الدول ــار الح ــي إط ــواء ف ــية، س ــات السياس ــف المحط مختل

هــذه االســتقالة الجماعيــة اســتقالة عــدد مــن قيــادات النهضــة مــن الجيــل األول فــي 

فتــرات ســابقة، وأمــام هــذه الموجــات المتكــررة مــن االســتقاالت تعيــش حركــة النهضــة 

ــس. ــها تون ــي تعيش ــية الت ــة السياس ــن األزم ــة ع ــل أهمي ــة ال تق ــة داخلي أزم

يناقــش تقديــر الموقــف أســباب األزمــة التــي تعيشــها حركــة النهضــة، وعاقتهــا باألزمــة 

التونســية العامــة، وأثرهــا فــي مســتقبل الحــزب السياســي والمؤسســي. 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58691743
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58691743
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أسباب األزمة

مــا تعيشــه حركــة النهضــة ُيَعــّد- بحســب متابعيــن- أكبــر أزمــة سياســية يعيشــها 

الحــزب منــذ الثــورة، وهــذه األزمــة لهــا جذورهــا الحقيقيــة واحتقاناتهــا الداخليــة، التــي أدت 

ــباب: ــذه األس ــم ه ــن أه ــب، وم ــت الصع ــذا التوقي ــي ه ــار ف ــذا االنفج ــى ه إل

التباين السياسي بين قيادات الحركة 

ــل  ــن قبي ــر للعل ــدأ يظه ــد ب ــة، وق ــد اللحظ ــس ولي ــة لي ــل النهض ــي داخ ــن السياس التباي

ــن  ــق بي ــدم التواف ــن ع ــة م ــاك حال ــي 2016، وهن ــزب ف ــر للح ــام العاش ــر الع ــاد المؤتم انعق

ــة،  ــية للحرك ــة المؤسس ــاح البني ــا إص ــات، وأهمه ــن الملف ــدد م ــول ع ــة ح ــادات النهض قي

ــى  ــة إل ــه، إضاف ــاب أعضائ ــة انتخ ــذي وأهمي ــب التنفي ــة المكت ــق بطبيع ــا يتعل ــً م وخصوص

بقــاء راشــد الغنوشــي فــي قيــادة الحــزب، واالتهامــات الموجهــة لــه بـــ »التفــرد بالقــرار«، 

وإصــرار أنصــاره علــى إعــادة ترشــيحه لــدورات قادمــة فــي حــال تعديــل النظــام األساســي 

ــزب. للح

ولعــل أهــم ســبب فــي تعثــر اإلصــاح الداخلــي للحركــة مــا وصفــه القيــادي المســتقيل 

عبــد اللطيــف مكــي بســيطرة دائــرة ضيقــة مــن المقربيــن مــن رئيــس الحركــة راشــد 

السياســية  األزمــة  إلــى  إضافــة  الحركــة،  مؤسســات  وتهميــش  القــرار،  علــى  الغنوشــي 

ــة. ــل النهض ــق داخ ــن تواف ــى م ــا تبق ــرت م ــي فج ــية، الت التونس

ــي  ــية الت ــات السياس ــول التحالف ــة ح ــي للحرك ــف الداخل ــي الص ــً ف ــاك تباين ــا أن هن كم

تقــوم بهــا النهضــة، وحالــة عــدم االســتقرار بيــن الحلفــاء، وقــد أثــار التقــارب مــع المنظومــة 

ــار القومــي واليســاري، نقمــة هذيــن التياريــن،  القديمــة )الدســتوريين(، مقابــل مواجهــة التي

ــهد  ــي تش ــات الت ــن الملف ــذه م ــر(، وه ــتوري الح ــزب الدس ــور )الح ــراء ظه ــذا اإلج ــجع ه وش

تباينــً داخــل النهضــة، وأدت إلــى نفــور التيــار الثــوري العريــض مــن النهضــة، ورفــض األحــزاب 

ــرة. ــن م ــر م ــة أكث ــع النهض ــاور م ــارية التح ــة واليس القومي

وقــد وجــدت القيــادات المســتقيلة نفســها ربمــا فــي اختبــار صعــب بيــن مــا تدعــو إليــه 

ــاداة بهــا، وبيــن اســتمرار قيــادة الحركــة الحاليــة علــى رأس  مــن احتــرام للديمقراطيــة ومن

الهــرم بهــذا المســتوى غيــر المقبــول مــن إدارة الحركــة واألزمــة.

https://arabi21.com/story/1315241/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://arabi21.com/story/1315241/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/9/26/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/9/26/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
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تأجيل المؤتمر الحادي عشر للحركة

ــل  كان مــن المقــرر عقــد المؤتمــر الحــادي عشــر للحركــة فــي مايــو/ أيــار 2020، ثــم ُأجِّ

إلــى ديســمبر/ كانــون األول 2020، ثــم ُأجــل بعدهــا بســبب تفشــي وبــاء كورونــا، وُكلفــت 

لجنتــا اإلعــداد المضمونــي والمــادي للمؤتمــر واللجنــة الصحيــة باقتــراح موعــد جديــد »يأخــذ 

بعيــن االعتبــار مــا تقــرره الهيئــات الصحيــة لتونــس«. فيمــا تــرى مصــادر أخــرى أن تفشــي وبــاء 

كورونــا ليــس الســبب األوحــد وراء ذلــك، وأن المؤتمــر تأجــل بســبب خافــات سياســية داخــل 

الحــزب.

هــذا التأجيــل والخــاف كان مــن المفتــرض أن يســتفيد مــن فرصــة الوقــت، ويــردم 

الفجــوة بيــن قيــادات النهضــة، وتســوية الخافــات السياســية قبــل انعقــاد المؤتمــر، لكــن 

مــا حــدث ربمــا علــى العكــس تمامــً ممــا ُأريــد لــه، حيــث أدى هــذا التأجيــل إلــى حالــة مــن 

ــر. ــع أكث ــأزم الوض ــة، وت ــي الحرك ــادي ف ــل القي ــلل العم ش

اإلخفاق في إدارة الدولة 

ــم،  ــش الكري ــبل العي ــه س ــن ل ــر تضم ــن التغيي ــة م ــى حال ــي إل ــعب التونس ــح الش يطم

وتوفــر لــه فــرص التعليــم والصحــة واالســتقرار، وبيــن طموحــات الشــعب وواقــع النظــام 

ــتور  ــع الدس ــا واق ــات؛ أهمه ــن الملف ــدد م ــق بع ــرة تتعل ــوة كبي ــس فج ــي تون ــي ف السياس

ــة  ــات المتعاقب ــتطع الحكوم ــم تس ــة، ول ــة االقتصادي ــي والرؤي ــون االنتخاب ــي والقان التونس

علــى تونــس مــن بدايــة الثــورة إلــى اآلن إحــداث تغييــر جــذري فــي الملــف االقتصــادي، وألن 

النهضــة موجــودة فــي هــذه المكونــات فإنهــا تتحمــل جــزءًا مــن مســؤولية هــذا اإلخفــاق، 

وبيــن طموحــات الشــعب وتطلعــات الثــورة، وأمــام المعــارك السياســية التــي تعصــف 

بتونــس، وجــدت النهضــة نفســها أمــام حالــة مــن الفشــل الداخلــي مــن جهــة، والشــيطنة 

ــً  ــس عموم ــل تون ــة داخ ــة الحالي ــى األزم ــي أدت إل ــرى، الت ــة أخ ــن جه ــود م ــة الجه وعرقل

والنهضــة خصوصــً.

اإلخفاق في إدارة المرحلة الحالية

ــدى  ــا ل ــل معه ــرق التعام ــة وط ــة الحالي ــف المرحل ــي توصي ــردد ف ــن الت ــة م ــاك حال هن

ــل  ــف يحم ــن موق ــرارات م ــاه الق ــة تج ــف األول للحرك ــل الموق ــد انتق ــة، وق ــادة النهض قي

https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2020/11/17/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2020/11/17/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://thenewkhalij.news/article/212023/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://thenewkhalij.news/article/212023/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2020/11/17/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2020/11/17/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%9F
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علــى  االنقــاب  ضــد  الديمقراطيــة  مــع  للوقــوف  الشــعب  يدعــو  تصعيديــً،  طابعــً 

مؤسســات الدولــة، والخــروج للتعبيــر عــن هــذا الرفــض، إلــى خطــاب يدعــو أنصــاره إلــى 

العــودة إلــى منازلهــم والحفــاظ علــى الســلم األهلــي، ثــم بعــد ذلــك تحــول الخطــاب إلــى 

ضــرورة تحويــل إجــراءات ســعيد إلــى »فرصــة لإلصــاح، وأن تكــون مرحلــة تحــول ديمقراطــي«. 

ومــا بيــن الدعــوة إلــى الخــروج وتأييــد االحتجاجــات، ورفــض الخــروج وتغليــب الســلم األهلــي، 

ــار مــا حــدث فرصــة، وجــد أنصــار النهضــة أنفســهم أمــام حالــة التيــه السياســي  ثــم اعتب

وانســداد األفــق.

وعلــى الرغــم مــن حــل المكتــب التنفيــذي للحركــة فــإن ذلــك اإلجــراء لــم ُيجــِد، حيــث 

تطالــب بعــُض القيــادات الغنوشــي بالتنــازل عــن صاحياتــه، وأن يمنــح كامــل صاحياتــه 

ومعالجــة  السياســية  األزمــة  إدارة  بهــدف  الشــورى؛  مجلــس  ينتخبهــا  جديــدة  لقيــادة 

القضايــا الداخليــة، وذلــك بنــاء علــى تصــورات القيــادات المســتقيلة التــي تــرى أن قيــادة 

النهضــة الحاليــة غيــر مقبولــة لــدى النخــب السياســية األخــرى، وغيــر قــادرة علــى إدارة 

الحــوار مــع المنتظــم السياســي التونســي، وكان األولــى بهــا أن تتراجــع خطــوة إلــى الــوراء 

وتتيــح للقيــادات المقبولــة أن تديــر األزمــة الحاليــة كمــا يــرى محمــد بــن ســالم أحــد القيــادات 

المســتقيلة.

ــؤولية  ــل المس ــب أن تتحم ــة يج ــة النهض ــرى أن حرك ــوات ت ــاك أص ــك هن ــى ذل ــة إل إضاف

لكونهــا ســاهمت فــي الجــزء األكبــر مــن أســباب األزمــة، ومــن ثــم يقــع عليهــا اللــوم 

ــرون رأوا  ــة، وآخ ــل الحرك ــرى ح ــن ي ــاك م ــذا كان هن ــك، وله ــى ذل ــة عل ــج المترتب ــي النتائ ف

ســحب الثقــة مــن القيــادة، كمــا رأى البعــض تشــكيل لجنــة لحــل األزمــة، ويبــدو أن كل تلــك 

ــدود. ــق مس ــى طري ــت إل ــاوالت وصل المح

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2326389
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2326389
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/24/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/24/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?القيادات%20المستقيلة%20v=iumdBzwtJtI
https://www.youtube.com/watch?القيادات%20المستقيلة%20v=iumdBzwtJtI
https://www.youtube.com/watch?القيادات%20المستقيلة%20v=iumdBzwtJtI
https://www.youtube.com/watch?القيادات%20المستقيلة%20v=iumdBzwtJtI
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المستقبل السياسي للحركة

يحســب لحركــة النهضــة رضاهــا بالعمليــة الديمقراطيــة والتزامهــا بنتائجهــا، وتنازالتهــا 

المتكــررة لمصلحــة العمليــة السياســية والحزبيــة، لكــن مــع هــذا فإنهــا ُتتهــم بطريقــة مــا 

بالمشــاركة فيمــا آل إليــه الواقــع التونســي.

قدرات الحزب ومخارج األزمة التونسية 

ــى  ــرة عل ــي مص ــة، وه ــن األزم ــروج م ــي الخ ــا دور ف ــون له ــل أن يك ــة تأم ــة النهض حرك

اإلســهام فــي تجــاوز الحالــة االســتثنائية، والمســارعة إلــى تشــكيل حكومــة شــرعية تعالــج 

أولويــات التونســيين، وفــي مقدمتهــا الملفــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والماليــة والصحيــة، 

ومواصلــة اإلصاحــات السياســية واالقتصاديــة، وإعــداد مشــروع قانــون ماليــة تكميلــي 

لســنة 2021، ومشــروع لميزانيــة الدولــة لســنة 2022، فــي إطــار رؤيــة تنمويــة واضحــة وعادلة، 

وتعبئــة المــوارد الضروريــة لذلــك، والتعجيــل بحــوار وطنــي بيــن مختلــف الفاعليــن لمناقشــة 

النظــام السياســي والقانــون االنتخابــي، حســب مــا دعــا إليــه بيــان حركــة النهضــة.

ومــع هــذا فــإن هنــاك حالــة مــن الغمــوض والضبابيــة فيمــا يتعلــق بمــآالت األزمــة الحالية، 

وأمــام هــذا المشــهد لــم تســتطع المكونــات السياســية الرافضــة إلجــراءات قيــس ســعيد 

أن ترتــب أوراقهــا مجتمعــة فــي مواجهــة هــذه اإلجــراءات، ويظهــر أن القيــادة الحاليــة 

للحــزب غيــر مقبولــة لــدى النخــب السياســية التونســية، حيــث أعلنــت أربعــة أحــزاب تونســية 

عــن تنســيقية مشــتركة للخــروج مــن األزمــة، وهــي التيــار الديمقراطــي وحــزب التكتــل مــن 

أجــل العمــل والحريــات والحــزب الجمهــوري وحــزب آفــاق تونــس، ولــم تكــن حركــة النهضــة 

ضمنهــا، وهــذا يــدل علــى وجــود فجــوة بيــن المكونــات السياســية التونســية.

ــدق  ــي خن ــرى ف ــية األخ ــات السياس ــع المكون ــها م ــقة نفس ــادات المنش ــد القي ــد تج ق

ــكيل  ــال تش ــن خ ــخصياتهم أو م ــواء بش ــي، س ــس التونس ــراءات الرئي ــة إج ــد لمواجه واح

مكونــات سياســية أخــرى، وقــد تشــكل بمجموعهــا عامــل ضغــط علــى الرئيــس، فيمــا 

ُيتوقــع أن يضعــف دور حــزب النهضــة خــال الفتــرات القادمــة فــي حــال اســتمر بالسياســة 

ــاوز  ــي تج ــة ف ــاك جدي ــت هن ــال كان ــي ح ــه، ف ــراد ل ــا ُي ــر مم ــود أكب ــد يع ــه ق ــا أن ــا، كم ذاته

ــابقة. ــة الس ــببات المرحل مس

https://www.facebook.com/Nahda.Tunisia/posts/4725283334162422
https://www.facebook.com/Nahda.Tunisia/posts/4725283334162422
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الحاضنة الشعبية وموقعها بين المؤسسة والقيادات المستقيلة 

المتتبــع لعاقــة حركــة النهضــة بجمهورهــا يــدرك أن هنــاك تدنيــً فــي نســب المصوتيــن 

لهــا بيــن كل انتخابــات والتــي تليهــا، حيــث كان عــدد ناخبــي الحركــة فــي عــام 2011 حوالــي 

مليــون وخمســمئة ألــف، ثــم نزلــت النســبة فــي انتخابــات 2014 التشــريعية إلــى تســعمئة 

ــبعة  ــمئة وس ــو خمس ــى نح ــات 2019 إل ــي انتخاب ــدد ف ــزل الع ــم ن ــً، ث ــن ألف ــبعة وأربعي وس

عشــر ألفــً، فيمــا انخفــض عــدد نــواب الحركــة فــي المجلــس النيابــي مــن 89 نائبــً فــي 2011، 

إلــى 69 نائبــً فــي 2014، فـــ52 نائبــً فــي االنتخابــات األخيــرة 2019.

هــذا التدنــي فــي نســبة النهضــة والفــارق المهــول بيــن كل دورة وأخــرى يــدل علــى حالــة 

مــن المقارنــة لــدى حاضنــة الحــزب بيــن التوقعــات المأمولــة والواقــع الــذي تعيشــه تونــس، 

وهــذا ربمــا أدى إلــى فقــدان الثقــة فــي الحــزب مــن قبــل هــذه الكتلــة، وهــذه النســبة منهم 

مــن انســحب مــن الميــدان ومنهــم مــن انضــم إلــى مكونــات أخــرى. 

ــن أن  ــل المواط ــث يأم ــزب، حي ــة بالح ــوب الثق ــي منس ــك تدن ــي ذل ــبب ف ــم س ــل أه ولع

يســهم الحــزب فــي التغييــر، ويحقــق وعــوده االنتخابيــة مــن خــال موقعــه فــي الســلطة، 

لكــن الحــزب يفكــر فــي المحافظــة علــى مــا يمكــن المحافظــة عليــه، فالنهضــة تســعى 

لترســيخ الديمقراطيــة والحريــة، فــي حيــن يأمــل الشــعب فــي تحقيــق إصاحــات اقتصاديــة، 

ولــم تســتطع النهضــة ردم هــذه الفجــوة بينهــا وبيــن جمهورهــا.

ســبب آخــر يتعلــق باالســتقاالت القياديــة المتكــررة، التــي تنحــت مــن القاعــدة، وقــد يؤثــر 

ــرًا مــن حواضنهــا الشــعبية، وهــذا  خــروج بعــض القيــادات فــي فقــدان النهضــة عــددًا كبي

ــا  ــر مم ــوراء أكث ــا لل ــد يعيده ــادم ق ــي ق ــتحقاق انتخاب ــي أي اس ــا ف ــر أمامه ــدي األكب التح

ــي. ــن التونس ــً للمواط ــر إقناع ــدة أكث ــزاب جدي ــكلت أح ــً إذا تش ــع، خصوص تتوق

https://orientxxi.info/magazine/ennahda-l-homme-malade-de-la-politique-tunisienne,3601
https://orientxxi.info/magazine/ennahda-l-homme-malade-de-la-politique-tunisienne,3601
https://orientxxi.info/magazine/ennahda-l-homme-malade-de-la-politique-tunisienne,3601
https://orientxxi.info/magazine/ennahda-l-homme-malade-de-la-politique-tunisienne,3601
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المستقبل المؤسسي والفكري

المــأزق  هــذا  تعقيــد  مــن  وزاد  مــدة،  منــذ  حقيقيــً  مأزقــً  تعيــش  النهضــة  حركــة 

االســتقالة الحاليــة، التــي ســتكون لهــا انعكاســاتها علــى المشــهد الحزبــي التونســي 

عمومــً.

موقع المستقيلين في الهرم القيادي وأثر مغادرتهم في الحزب 

لــم تكــن هــذه االســتقالة األولــى، وربمــا لــن تكــون األخيــرة، حيــث ســبق ذلــك اســتقاالت 

ــه  ــورو اعتزال ــاح م ــد الفت ــن عب ــار 2020 أعل ــي مايو/أي ــل األول، فف ــن الجي ــادات م ــة لقي مدوي

العمــل السياســي وتفرغــه للعمــل العــام وتمزيقــه لمذكرة الحــزب، وهو ما يعني اســتقالته 

مــن حركــة النهضــة ومــن منصبــه القيــادي فيهــا، ثــم تــاه اســتقالة عبــد الحميــد الجاصي، 

ومــن قبلهمــا اســتقال أميــن عــام الحركــة زيــاد العــذاري، لكــن االســتقالة الجماعيــة األخيــرة 

ــن  ــا م ــن ألدائه ــد المراقبي ــة وعن ــف النهض ــي ص ــزة ف ــت ه ــة أحدث ــت والكيفي ــذا التوقي به

الداخــل والخــارج.

فــي المقابــل يقلــل البعــض مــن أهميــة االســتقالة لكونهــا أتــت فــي أغلبهــا مــن 

ــن  ــد ب ــل محم ــا، مث ــادات العلي ــل القي ــي تمث ــماء الت ــة األس ــطى، ومحدودي ــادات الوس القي

ســالم وعبــد اللطيــف المكــي وســمير ديلــو، كمــا يعــد عبــد اللطيــف المكــي وســمير ديلــو 

مــن الجيــل الثانــي للحركــة، وال تــزال هنــاك قيــادات متمســكة بالحركــة، علــى رأســها عبــد 

الكريــم الهارونــي رئيــس مجلــس شــورى الحركــة، ونــور الديــن البحيــري والعجمــي الوريمــي.

ولعــل هــذا الطــرح المتفائــل َيغفــل عــن أســباب الخــاف السياســي الــذي تعد االســتقاالُت 

ــي  ــيؤثر ف ــك س ــإن ذل ــة، ف ــف بالنهض ــباب تعص ــك األس ــاء تل ــال بق ــي ح ــه، وف ــً ل انعكاس

ســمعة الحــزب بيــن أنصــاره ويفقــده شــعبيته التــي يعــول عليهــا، وقــد تشــهد األيــام 

القادمــة اســتقاالت جديــدة.

قــد يفضــل الحــزُب لنفســه التراجــع قليــًا مقابــل الخــروج مــن تعقيــدات المشــهد 

السياســي، والعــودة فيمــا بعــد ذلــك بأكثــر مــن الفتــة، خصوصــً أن العمليــة الحزبيــة فــي 

ــن  ــابقة، لك ــك الس ــر تل ــدة غي ــات جدي ــهد الفت ــر تش ــن وآخ ــن حي ــائلة، وبي ــزال س ــس ال ت تون

هــذا االحتمــال يظــل ضعيفــً؛ نظــرًا لتشــبث بعــض القيــادات التاريخيــة باســم الحــزب كجــزء 
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مــن إنجــازات المرحلــة الســابقة.

البنية الفكرية للنهضة هل تساعد الحركة على الثبات؟

ــة،  ــا الفكري ــب بنيته ــد ترتي ــابقة أن تعي ــل الس ــال المراح ــة خ ــة النهض ــتطاعت حرك اس

ــة  ــث الدول ــة، وتحدي ــات والعدال ــا بالحري ــي خطابه ــت ف ــي، واهتم ــل السياس ــرغ للعم والتف

التونســية، ولــم تتطــرق لخطــاب تقليــدي يتحــدث عــن تطبيــق الشــريعة أو الدولة اإلســامية، 

ــتقالية  ــرام اس ــة، واحت ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــة بالحق ــا المرتبط ــى القضاي ــزت عل ورك

ــم  ــة، ول ــة الدول ــلطة ومدني ــلمي للس ــداول الس ــة والت ــة الحزبي ــي والعملي ــع المدن المجتم

تنجــر للصــراع الدينــي العلمانــي رغــم االســتفزازات المتكــررة.

وقــد ُأريــد للنهضــة أن تســقط فــي معــارك جانبيــة مثــل ميــراث المــرأة وغيرهــا، لكنهــا 

اســتطاعت نوعــً مــا أن تديــر المعــارك الفكريــة بنــوع مــن االحترافيــة، وازنــت فيهــا بيــن 

ــي. ــع المحل ــة والواق ــا القيمي مرجعيته

فــي المقابــل ربمــا لــم تســتطع النهضــة بناء مشــروع سياســي واضــح المعالم تســتطيع 

ــا  ــة لبنيته ــرؤى التطويري ــف ال ــا أن ضع ــأزوم، كم ــي الم ــع السياس ــة الواق ــه موازن ــن خال م

المؤسســية أســهم هــو اآلخــر فــي تعثــر الحركــة، والنجــاح الفكــري للنهضــة ال يعنــي 

ــي. ــي والمؤسس ــاح السياس النج

https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%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://fikercenter.com/political-analysis/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%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
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خاتمة 

أزمــة داخــل أزمــة تعيشــها النهضــة التونســية، مــن أهــم أســبابها التفــرد بالقــرار ســواء 

علــى مســتوى الحــزب أو الدولــة حســب أصــوات المعارضيــن، وهــذه الحالــة المشــابهة 

لبعضهــا قــد تؤجــل التحــام الجســم الثــوري الكبيــر بعضــه ببعــض، وتقــرب عمليــة الحــوار 

ــة  ــزاب وطني ــور أح ــي ظه ــد ف ــا بع ــهم فيم ــد تس ــا ق ــا أنه ــية، كم ــات السياس ــن المكون بي

بعــض  فــي  بعضهــا  التونســي  المجتمــع  تيــارات  تدمــج  لأليديولوجيــا،  عابــرة  جديــدة 

ــي  ــهم ف ــتقالة ستس ــذه االس ــل ه ــح، ولع ــي المترن ــار الديمقراط ــى المس ــة عل للمحافظ

الخــروج مــن الحالــة الحزبيــة األســيرة إلــى الفضــاء الوطنــي األوســع، ولعــل الحالــة السياســية 

ــن  ــدًا ع ــدة بعي ــات الجدي ــن التوافق ــة م ــس لحال ــس ستؤس ــي تون ــتقلة ف ــامية المس اإلس

ــراف. ــف األط ــن مختل ــابقة م ــادات الس ــة القي هيمن

فيمــا ُيتوقــع أن يقــوم حــزب النهضــة بمراجعــات جديــدة للمحافظــة علــى مــا يمكــن 

اســتقالة  أحدثتهــا  التــي  للهــزة  وإدراكً  اللحظــة  بأهميــة  استشــعارًا  عليــه،  المحافظــة 

ــا  ــق أغلبه ــرة تتعل ــباب كثي ــاره، ألس ــه أنص ــه من ــذي يأمل ــتوى ال ــس بالمس ــن لي ــه، لك قيادات

بطبيعــة القيــادات التاريخيــة المتحكمــة بمســار الحــزب، ولهــذا ربمــا لــن يعــود الحــزب إلــى 

ــتقاالت. ــذه االس ــى ه ــة عل ــار المترتب ــرًا لآلث ــابق، نظ ــه الس حجم



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسامية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسامي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




