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تعثر اإلصالح الداخلي
ــي ميكــن مــن  توجــد مجموعــة مــن األســباب والعوامــل الت
خاللهــا تفســر تقديــم هــذا العــدد الكبــر مــن أعضــاء حركــة 
النهضــة الســتقاالتهم عــى هــذا النحــو، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

1- اســتبداد الغنــويش: أرجــع األعضــاء املســتقيلون مــن 
عضويــة النهضــة اســتقالتهم إىل تبنــى الغنــويش أســلوباً اتســم 
بالدكتاتوريــة يف عمليــة اتخــاذ القــرارات داخــل الحركــة، 
فضــالً عــن اســتحواذ املوالــن لــه، خاصــة أقاربــه، عــى 
ــتقيلن  ــع املس ــا دف ــة، م ــل الحرك ــة داخ ــب القيادي املناص
التهامــه بتحويلــه الحركــة إىل “ملكيــة عائليــة” وليــس حزبــاً 

ــياً. سياس

ــة يف  ــة ثالث ــح لوالي ــويش للرتش ــة الغن ــت محاول ــا الق ك
أواخــر 2020، وتغيــر النظــام الداخــي للنهضــة، الــذي ينــص 
عــى عــدم الرتشــح أكــر مــن مرتــن لرئاســة الحركــة، إىل رفض 

ــادي  ــة قي ــن مائ ــر م ــع أك ــد وق ــة، فق ــل الحرك ــع داخ واس
ــزام  ــويش بااللت ــه الغن ــوا في مــن النهضــة عــى عريضــة طالب
بعــدم الرتشــح لواليــة ثالثــة. وتضمنــت قامئــة املوقّعــن عــى 
ــورى،  ــس الش ــذي ومجل ــب التنفي ــاء يف املكت ــة أعض العريض
وهــا أعــى ســلطة قــرار داخــل الحــزب، إضافــة إىل نــواب 
بالربملــان وقيــادات عــى مســتوى الجهــات، ويف املكاتــب 

ــة للحــزب. املحلي

ــويش  ــام الغن ــرارات، ق ــذه الق وعوضــاً عــن االســتجابة له
بالتأجيــل املتعمــد املؤمتــر الســنوي للحركــة منعــاً للحديــث 
ــة  ــن إقال ــالً ع ــه، فض ــة ل ــة ثالث ــد لوالي ــض التجدي ــن رف ع
أعضــاء املكتــب التنفيــذي للحركــة كافــة، فضــالً عــن إحالــة 
بعــض القيــادات املهمــة للتحقيقــات الداخليــة وتجميــد 
عضويتهــم مثــل عــاد الحامــي، وزيــر للتشــغيل والتكويــن 
ــاهم يف  ــا س ــو م ــاهد، وه ــف الش ــة يوس ــي يف حكوم املهن
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تقــدم 18 عضــوًا مــن أعضــاء حركــة النهضــة التونســية، الــذراع السياســية لإلخوان المســلمين، باســتقاالتهم 
بشــكل جماعــي مــن عضويــة الحركــة فــي 26 ســبتمبر 2021، وذلــك عقــب ثالثــة أيــام فقــط مــن تقديــم 
113 آخريــن اســتقاالتهم الجماعيــة مــن الحركــة ليصــل مجمــوع األعضــاء المســتقيلين مــن عضويــة الحركــة 
خــالل يوميــن فقــط 131 عضــوًا، فــي مؤشــر مهــم علــى تزايــد حــدة الخالفــات واالنشــقاقات داخــل الحركــة 
فــي مرحلــة مــا بعــد إعــالن الرئيــس التونســي قيــس ســعيد اإلجــراءات االســتثنائية فــي البــالد فــي 25 

يوليــو الماضــي.

انهيار حمتمل:
دالالت االستقاالت اجلماعية داخل حركة النهضة يف تونس

ــي تونــس، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1355، 30 ســبتمبر  ــل حركــة النهضــة ف ــة داخ انهيــار محتمــل:دالالت االســتقاالت الجماعي
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــقاقات. ــادة االنش ــة وزي ــات الداخلي ــم الخالف تفاق

2- فســاد الغنــويش: تتنامــى ملفــات الفســاد املــايل املرتبطــة 
رفيــق  وصهــره  معــاذ  ابنــه  خاصــة  الغنــويش،  بعائلــة 
عبدالســالم، إذ إنهــا متهــان مبســاعدة الغنــويش عــى إدارة 
رشكات واجهــة، يقودهــا يف العلــن شــخصيات وهميــة، بينــا 
تتــم إدارتهــا فعليــاً مــن قبــل معــاذ ورفيــق، ومــن ذلــك قنــاة 
الزيتونــة، والتــي تلقــت ســنة 2013 مــا يقــارب 350 مليــون 

ــة. دوالر مــن جهــات خارجي

مثــل  الكبــرة،  القيــادات  بعــض  األمــر  ذلــك  ودفــع 
ــهر  ــدة أش ــذ ع ــتقالته من ــم اس ــاليص لتقدي ــد الج عبدالحمي
اعرتاضــاً عــى فســاد الغونــي، وســبقه كل مــن مديــر مكتــب 
الغنــويش زبــر الشــهودي واملكلــف بالعالقــات الخارجيــة 

ــن. ــل عام ــراد قب ــد غ محم

ــتقيلون  ــاء املس ــم األعض ــة: اته ــات تصعيدي ــي سياس 3- تبن
األمانــة العامــة للحركــة، وعــى رأســها الغنــويش، باتخــاذ 
سياســات وإجــراءات ومواقــف خاطئــة طــوال الســنوات 
ــه  ــر وتحميل ــام األخ ــالل الع ــداً خ ــة، وتحدي ــر املاضي الع

مســؤولية تراجــع شــعبية النهضــة. 

ويــأيت ضمــن السياســات الخاطئــة للغنويش منازعــة رئيس 
الدولــة قيــس ســعيد يف الصالحيــات املمنوحــة له بشــأن رســم 
السياســة الخارجيــة مــع الــدول األخــرى، ومحاولــة الغنــويش 
ــف  ــالد للتحال ــر الب ــان، لج ــس للربمل ــه كرئي ــتغالل منصب اس
الــرتيك – القطــري، عــى الرغــم مــن أن صالحيــات منصبــه ال 

تكفــل لــه هــذا. 

وكذلــك تصعيــد الخالفــات مــع رئيــس الدولــة عــرب 
منــارصة رئيــس الحكومــة املُقــال هشــام املشــيي، عــرب 
التحالــف مــع حــزيب قلــب تونــس، املتهــم رئيســه يف قضايــا 
فســاد، وائتــالف الكرامــة، وهــو مــا ســاهم يف تأزيــم األوضــاع 
البــالد،  السياســية واالقتصاديــة بشــكل غــر مســبوق يف 
وهــو مــا ترتــب عليــه عزلــة الحركــة شــعبياً وسياســياً، فقــد 
تراجعــت شــعبيتها يف الشــارع التونــي، كــا أن االتحــاد 
التونــي العــام للشــغل رفــض دعــوات الحركــة إلجــراء حــوار 

ــة. ــية الراهن ــة السياس ــل األزم ــي لح وطن

النهضــة  الشــعبي: تراجعــت شــعبية  الدعــم  4- تراجــع 
بصــورة واضحــة يف الشــارع التونــي، ومــن املــؤرشات الدالــة 
عــى ذلــك فشــل الغنــويش يف حشــد وتعبئــة أنصــار الحركــة 
ــس  ــان صبيحــة إعــالن الرئي ــر الربمل ــام مق للتظاهــر معــه أم
ســعيد اإلجــراءات االســتثنائية يف 25 يوليــو املــايض، والتأييــد 

ــي  ــتثنائية الت ــرارات االس ــراءات والق ــع لإلج ــعبي الواس الش
ــتطالعات  ــه اس ــا أظهرت ــك م ــة، وكذل ــس الدول ــا رئي اتخذه
ــل  ــن قب ــاً م ــاً ملحوظ ــرت تراجع ــي أظه ــرة الت ــرأي األخ ال
املواطنــن الداعمــن للحركــة، ويف املقابــل زيــادة شــعبية 

ــعيد. ــس س الرئي

دالالت مهمة
ــة حركــة  ــة األخــرة مــن عضوي ــت االســتقاالت الجاعي حمل
النهضــة عــدداً مــن الــدالالت السياســية املهمــة، ومــن أبرزهــا 

مــا يــي:

1- اســتقاالت نوعيــة: يالحــظ أنــه مبراجعــة أســاء ومناصــب 
األعضــاء املســتقيلن مــن عضويــة حركــة النهضــة، أنهــا 
ــف األول يف  ــادات الص ــن قي ــه م ــأس ب ــدد ال ب ــت ع تضمن
الحركــة، وعــى رأســهم، عبداللطيــف مــي، الــذي شــغل 
منصــب وزيــر الصحــة ســابقاً يف حكومتــي، حــادي الجــايل، 
وعــي العريــض، وأيضــاً قيــادات ممــن مثلــوا الحركــة يف 
الربملــان املجمــد ومــن أبرزهــم جميلــة الكســيكي والتومــي 
الحمــروين وربــاب اللطيــف ونســيبة بــن عــي، باإلضافــة إىل 
ــن  ــة وم ــيي للحرك ــي التأس ــس الوطن ــاء املجل ــض أعض بع
أبرزهــم آمــال عــزوز، وبعــض أعضــاء مجلــس الشــورى 
ــة  ــب الجهوي ــة واملكات ــورى الجهوي ــس الش ــي ومجال الوطن

ــة.   واملحلي

ــة  ــتقاالت الجاعي ــرب االس ــة: تع ــة الحرك ــع مصداقي 2- تراج
األخــر  افتقــاد  إىل  الغنــويش  اســتبداد  بســبب  كذلــك 
ــه الحديــث عــن الحــوار  ــه مل يعــد يحــق ل ــة، إذ إن املصداقي
مــع رئيــس الدولــة للخــروج مــن األزمــة السياســية الراهنــة، 
وهــو متهــم باالســتبداد، ورفــض التحــاور مــع أعضــاء حزبــه، 
والــذي أقــال عــدداً منهــم رغبــة منــه يف ترشــيح نفســه لواليــة 

ــة للنهضــة. ثالث

3- تقييــد التحــركات األمريكيــة: ال شــك أن الواليــات املتحدة 
كانــت تســعى للضغــط عــى الرئيــس ســعيد، بســبب بــطء 
ــر  ــة تصوي ــة النهض ــق، ومحاول ــة الطري ــن خريط ــالن ع اإلع
ذلــك عــى أنــه محاولــة مــن ســعيد للســيطرة عــى املشــهد 
الســيايس. وال شــك أن عاصفــة االســتقاالت التــي رضبــت 
ــى  ــاد ع ــدرك أن االعت ــنطن ت ــل واش ــوف تجع ــة س النهض
ــب  ــد الغض ــع تصاع ــة م ــاً، خاص ــاراً آمن ــس خي ــة لي الحرك
الحــزيب والشــعبي مــن إلقــاء الــذي جمــع بــن النهضــة 

ــبتمرب.  ــع س ــة مطل ــفارة األمريكي والس

4- تعزيــز قــوة رئيــس الدولــة: تعــرب االســتقاالت الجاعيــة 
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ــتثنائية  ــة اإلجــراءات االس ــة عــى مواجه ــاق الحرك ــن إخف ع
التــي فرضهــا الرئيــس ســعيد يف 25 يوليو املايض وقــام بتمديد 
العمــل بهــا يف ســبتمرب الجــاري، ويف ذلــك مــؤرش مهــم عــى 
هشاشــة الحركــة داخليــاً، إذ إنهــا بعــض االنســحابات األخــرة 
فقــدت قــدراً كبــراً مــن رصيدهــا، خاصــة بعدمــا بــات مــن 
الواضــح أنهــا مل تعــد تحتكــر متثيــل التيــارات املتعاطفــة مــع 

اإلســالم الســيايس.

سيناريوهات محتملة
مســتقبل  ســيناريوهات  أن  الســابقة  املعطيــات  تكشــف 

حركــة النهضــة تتمثــل يف التــايل:

1- الســيناريو األول: اســتمرار الرتاجــع: يرجــح هذا الســيناريو 
أن تكــرر حركــة النهضــة تجربــة حــزب نــداء تونــس نفســها، 
التونســية،  السياســية  للحيــاة  متصــدراً  كان  أن  فبعــد 
ــد  ــة تزاي ــار نتيج ــى رأس الســلطة، انقســم الحــزب وانه وع
االنشــقاقات والرصاعــات الداخليــة، بشــكل ســاهم يف تراجــع 

ــر. شــعبية الحــزب بشــكل كب

ويرجــح، وفــق هــذا الســيناريو، أن تتواصــل مســألة 
ــة  ــغ الحرك ــم تفري ــن ث ــاء، وم ــة لألعض ــتقاالت الجاعي االس
مــن القيــادات الكبــرة وقيــادات الصــف األول، ومــا ســيؤدي 
إليــه ذلــك مــن فقــدان الحــزب لقوتــه يف الحيــاة السياســية 
بشــكل عــام، وبقــاء الغنــويش وحيــداً عــى رأس الحركــة 
يف ظــل عــدم قدرتــه عــى إدراك انهيــار النهضــة بســبب 

سياســاته التصعيديــة.

ــذا  ــح ه ــد: يرج ــزب جدي ــيس ح ــاين: تأس ــيناريو الث 2- الس
الســيناريو أن يتجــه األعضــاء املســتقيلون إىل تشــكيل أو 

تأســيس حــزب ســيايس جديــد بأيديولوجيــة إســالمية، ولكــن 
ــية  ــرات السياس ــع املتغ ــاىش م ــدة تت ــكار جدي ــرؤى وأف ب
الحاليــة يف محاولــة لكســب قواعــد شــعبية تســاعد الحــزب 
ــات خــالل الفــرتة القادمــة،  فيــا بعــد عــى خــوض االنتخاب
وذلــك عــى غــرار تجربــة اإلخــوان املســلمن يف ليبيــا الذيــن 
انشــق بعضهــم مؤسســن حزبــاً جديــداً يف محاولــة للحفــاظ 
ــن  ــهم ع ــأي بأنفس ــي، والن ــارع الليب ــعبيتهم يف الش ــى ش ع

ــلمن. ــوان املس ــات اإلخ سياس

3- الســيناريو الثالــث.. اســتقالة الغنــويش: يرجــح هــذا 
الســيناريو أن يتقــدم الغنــويش باســتقالته مــن رئاســة حركــة 
ــة  ــام، وإتاح ــكل ع ــية بش ــاة السياس ــزل الحي ــة ويعت النهض
ــة  ــة يف محاول ــدة للحرك ــابة جدي ــادات ش ــويل قي ــة لت الفرص
إلعــادة ترتيــب صفــوف الحركــة مــن جديــد، بهــدف الحفــاظ 
ــالل  ــي خ ــيايس التون ــهد الس ــة يف املش ــة الحرك ــى مكان ع
ــة  ــتبعد بدرج ــر مس ــذا األم ــظ أن ه ــة. ويالح ــرتة القادم الف
ــد  ــل إىل تصعي ــي متي ــويش، الت ــخصية الغن ــراً لش ــرة، نظ كب

ــا.  ــات ال عالجه األزم

ويف الختــام، ترجــح املعطيــات الراهنــة اتجــاه حركــة 
ــد  ــك بع ــار وذل ــكك واإلنهي ــن التف ــد م ــو مزي ــة نح النهض
أن فقــدت مقومــات البقــاء يف صــدارة املشــهد الســيايس 
التونــي. وبصفــة عامــة فــإن تراجــع مكانــة حــرك النهضــة 
ــالم  ــة اإلس ــع تجرب ــلة تراج ــتكال سلس ــأيت الس ــس ي يف تون
ــى  ــد ع ــة، ليؤك ــدول العربي ــي ال ــرب وباق ــيايس يف املغ الس
ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــزاب ع ــذه األح ــاق ه ــة إخف حقيق

السياســية واالقتصاديــة يف بالدهــم.
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