تقديرات المستقبل Future Briefs

انهيار حمتمل:
دالالت االستقاالت اجلماعية داخل حركة النهضة يف تونس
العدد  30 ،1355سبتمبر 2021

تقــدم  18عضــواً مــن أعضــاء حركــة النهضــة التونســية ،الــذراع السياســية لإلخوان المســلمين ،باســتقاالتهم
بشــكل جماعــي مــن عضويــة الحركــة فــي  26ســبتمبر  ،2021وذلــك عقــب ثالثــة أيــام فقــط مــن تقديــم
 113آخريــن اســتقاالتهم الجماعيــة مــن الحركــة ليصــل مجمــوع األعضــاء المســتقيلين مــن عضويــة الحركــة
خــال يوميــن فقــط  131عضــواً  ،فــي مؤشــر مهــم علــى تزايــد حــدة الخالفــات واالنشــقاقات داخــل الحركــة
فــي مرحلــة مــا بعــد إعــان الرئيــس التونســي قيــس ســعيد اإلجــراءات االســتثنائية فــي البــاد فــي 25
يوليــو الماضــي.

تعثر اإلصالح الداخلي
توجــد مجموعــة مــن األســباب والعوامــل التــي ميكــن مــن
خاللهــا تفســر تقديــم هــذا العــدد الكبــر مــن أعضــاء حركــة
النهضــة الســتقاالتهم عــى هــذا النحــو ،ومــن أبرزهــا مــا يــي:
 -1اســتبداد الغنــويش :أرجــع األعضــاء املســتقيلون مــن
عضويــة النهضــة اســتقالتهم إىل تبنــى الغنــويش أســلوباً اتســم
بالدكتاتوريــة يف عمليــة اتخــاذ القــرارات داخــل الحركــة،
فضــاً عــن اســتحواذ املوالــن لــه ،خاصــة أقاربــه ،عــى
املناصــب القياديــة داخــل الحركــة ،مــا دفــع املســتقيلني
التهامــه بتحويلــه الحركــة إىل “ملكيــة عائليــة” وليــس حزبـاً
سياســياً.
كــا القــت محاولــة الغنــويش للرتشــح لواليــة ثالثــة يف
أواخــر  ،2020وتغيــر النظــام الداخــي للنهضــة ،الــذي ينــص
عــى عــدم الرتشــح أكــر مــن مرتــن لرئاســة الحركــة ،إىل رفض

واســع داخــل الحركــة ،فقــد وقــع أكــر مــن مائــة قيــادي
مــن النهضــة عــى عريضــة طالبــوا فيــه الغنــويش بااللت ـزام
بعــدم الرتشــح لواليــة ثالثــة .وتضمنــت قامئــة املوقّعــن عــى
العريضــة أعضــاء يف املكتــب التنفيــذي ومجلــس الشــورى،
وهــا أعــى ســلطة ق ـرار داخــل الحــزب ،إضافــة إىل نــواب
بالربملــان وقيــادات عــى مســتوى الجهــات ،ويف املكاتــب
املحليــة للحــزب.
وعوض ـاً عــن االســتجابة لهــذه الق ـرارات ،قــام الغنــويش
بالتأجيــل املتعمــد املؤمتــر الســنوي للحركــة منع ـاً للحديــث
عــن رفــض التجديــد لواليــة ثالثــة لــه ،فضــاً عــن إقالــة
أعضــاء املكتــب التنفيــذي للحركــة كافــة ،فض ـاً عــن إحالــة
بعــض القيــادات املهمــة للتحقيقــات الداخليــة وتجميــد
عضويتهــم مثــل عــاد الحاممــي ،وزيــر للتشــغيل والتكويــن
املهنــي يف حكومــة يوســف الشــاهد ،وهــو مــا ســاهم يف

انهيــار محتمــل:دالالت االســتقاالت الجماعيــة داخــل حركــة النهضــة فــي تونــس ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  30 ،1355ســبتمبر
 ،2021أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تفاقــم الخالفــات الداخليــة وزيــادة االنشــقاقات.
 -2فســاد الغنــويش :تتنامــى ملفــات الفســاد املــايل املرتبطــة
بعائلــة الغنــويش ،خاصــة ابنــه معــاذ وصهــره رفيــق
عبدالســام ،إذ إنهــا متهــان مبســاعدة الغنــويش عــى إدارة
رشكات واجهــة ،يقودهــا يف العلــن شــخصيات وهميــة ،بينــا
تتــم إدارتهــا فعليـاً مــن قبــل معــاذ ورفيــق ،ومــن ذلــك قنــاة
الزيتونــة ،والتــي تلقــت ســنة  2013مــا يقــارب  350مليــون
دوالر مــن جهــات خارجيــة.
ودفــع ذلــك األمــر بعــض القيــادات الكبــرة ،مثــل
عبدالحميــد الجــايص لتقديــم اســتقالته منــذ عــدة أشــهر
اعرتاضـاً عــى فســاد الغونــي ،وســبقه كل مــن مديــر مكتــب
الغنــويش زبــر الشــهودي واملكلــف بالعالقــات الخارجيــة
محمــد غــراد قبــل عامــن.
 -3تبنــي سياســات تصعيديــة :اتهــم األعضــاء املســتقيلون
األمانــة العامــة للحركــة ،وعــى رأســها الغنــويش ،باتخــاذ
سياســات وإجــراءات ومواقــف خاطئــة طــوال الســنوات
العــر املاضيــة ،وتحديــدا ً خــال العــام األخــر وتحميلــه
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
اســتغالل منصبــه كرئيــس للربملــان ،لجــر البــاد للتحالــف
الــريك – القطــري ،عــى الرغــم مــن أن صالحيــات منصبــه ال
تكفــل لــه هــذا.
وكذلــك تصعيــد الخالفــات مــع رئيــس الدولــة عــر
منــارصة رئيــس الحكومــة امل ُقــال هشــام املشــييش ،عــر
التحالــف مــع حــزيب قلــب تونــس ،املتهــم رئيســه يف قضايــا
فســاد ،وائتــاف الكرامــة ،وهــو مــا ســاهم يف تأزيــم األوضــاع
السياســية واالقتصاديــة بشــكل غــر مســبوق يف البــاد،
وهــو مــا ترتــب عليــه عزلــة الحركــة شــعبياً وسياســياً ،فقــد
تراجعــت شــعبيتها يف الشــارع التونــي ،كــا أن االتحــاد
التونــي العــام للشــغل رفــض دعــوات الحركــة إلجـراء حــوار
وطنــي لحــل األزمــة السياســية الراهنــة.
 -4تراجــع الدعــم الشــعبي :تراجعــت شــعبية النهضــة
بصــورة واضحــة يف الشــارع التونــي ،ومــن املــؤرشات الدالــة
عــى ذلــك فشــل الغنــويش يف حشــد وتعبئــة أنصــار الحركــة
للتظاهــر معــه أمــام مقــر الربملــان صبيحــة إعــان الرئيــس
ســعيد اإلج ـراءات االســتثنائية يف  25يوليــو املــايض ،والتأييــد
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الشــعبي الواســع لإلجــراءات والقــرارات االســتثنائية التــي
اتخذهــا رئيــس الدولــة ،وكذلــك مــا أظهرتــه اســتطالعات
الــرأي األخــرة التــي أظهــرت تراجعــاً ملحوظــاً مــن قبــل
املواطنــن الداعمــن للحركــة ،ويف املقابــل زيــادة شــعبية
الرئيــس ســعيد.
دالالت مهمة

حملــت االســتقاالت الجامعيــة األخــرة مــن عضويــة حركــة
النهضــة عــددا ً مــن الــدالالت السياســية املهمــة ،ومــن أبرزهــا
مــا يــي:
 -1اســتقاالت نوعيــة :يالحــظ أنــه مبراجعــة أســاء ومناصــب
األعضــاء املســتقيلني مــن عضويــة حركــة النهضــة ،أنهــا
تضمنــت عــدد ال بــأس بــه مــن قيــادات الصــف األول يف
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 الكســيكيس والتومــي
الحمــروين وربــاب اللطيــف ونســيبة بــن عــي ،باإلضافــة إىل
بعــض أعضــاء املجلــس الوطنــي التأســييس للحركــة ومــن
أبرزهــم آمــال عــزوز ،وبعــض أعضــاء مجلــس الشــورى
الوطنــي ومجالــس الشــورى الجهويــة واملكاتــب الجهويــة
واملحليــة.
 -2تراجــع مصداقيــة الحركــة :تعــر االســتقاالت الجامعيــة
كذلــك بســبب اســتبداد الغنــويش إىل افتقــاد األخــر
املصداقيــة ،إذ إنــه مل يعــد يحــق لــه الحديــث عــن الحــوار
مــع رئيــس الدولــة للخــروج مــن األزمــة السياســية الراهنــة،
وهــو متهــم باالســتبداد ،ورفــض التحــاور مــع أعضــاء حزبــه،
والــذي أقــال عــددا ً منهــم رغبــة منــه يف ترشــيح نفســه لواليــة
ثالثــة للنهضــة.
 -3تقييــد التحــركات األمريكيــة :ال شــك أن الواليــات املتحدة
كانــت تســعى للضغــط عــى الرئيــس ســعيد ،بســبب بــطء
اإلعــان عــن خريطــة الطريــق ،ومحاولــة النهضــة تصويــر
ذلــك عــى أنــه محاولــة مــن ســعيد للســيطرة عــى املشــهد
الســيايس .وال شــك أن عاصفــة االســتقاالت التــي رضبــت
النهضــة ســوف تجعــل واشــنطن تــدرك أن االعتــاد عــى
الحركــة ليــس خيــارا ً آمنــاً ،خاصــة مــع تصاعــد الغضــب
الحــزيب والشــعبي مــن إلقــاء الــذي جمــع بــن النهضــة
والســفارة األمريكيــة مطلــع ســبتمرب.
 -4تعزيــز قــوة رئيــس الدولــة :تعــر االســتقاالت الجامعيــة
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عــن إخفــاق الحركــة عــى مواجهــة اإلج ـراءات االســتثنائية
التــي فرضهــا الرئيــس ســعيد يف  25يوليو املايض وقــام بتمديد
العمــل بهــا يف ســبتمرب الجــاري ،ويف ذلــك مــؤرش مهــم عــى
هشاشــة الحركــة داخليـاً ،إذ إنهــا بعــض االنســحابات األخــرة
فقــدت قــدرا ً كب ـرا ً مــن رصيدهــا ،خاصــة بعدمــا بــات مــن
الواضــح أنهــا مل تعــد تحتكــر متثيــل التيــارات املتعاطفــة مــع
اإلســام الســيايس.

تأســيس حــزب ســيايس جديــد بأيديولوجيــة إســامية ،ولكــن
بــرؤى وأفــكار جديــدة تتــاىش مــع املتغــرات السياســية
الحاليــة يف محاولــة لكســب قواعــد شــعبية تســاعد الحــزب
فيــا بعــد عــى خــوض االنتخابــات خــال الفــرة القادمــة،
وذلــك عــى غـرار تجربــة اإلخــوان املســلمني يف ليبيــا الذيــن
انشــق بعضهــم مؤسســن حزبـاً جديــدا ً يف محاولــة للحفــاظ
عــى شــعبيتهم يف الشــارع الليبــي ،والنــأي بأنفســهم عــن
سياســات اإلخــوان املســلمني.

تكشــف املعطيــات الســابقة أن ســيناريوهات مســتقبل
حركــة النهضــة تتمثــل يف التــايل:

 -3الســيناريو الثالــث ..اســتقالة الغنــويش :يرجــح هــذا
الســيناريو أن يتقــدم الغنــويش باســتقالته مــن رئاســة حركــة
النهضــة ويعتــزل الحيــاة السياســية بشــكل عــام ،وإتاحــة
الفرصــة لتــويل قيــادات شــابة جديــدة للحركــة يف محاولــة
إلعــادة ترتيــب صفــوف الحركــة مــن جديــد ،بهــدف الحفــاظ
عــى مكانــة الحركــة يف املشــهد الســيايس التونــي خــال
الفــرة القادمــة .ويالحــظ أن هــذا األمــر مســتبعد بدرجــة
كبــرة ،نظــرا ً لشــخصية الغنــويش ،التــي متيــل إىل تصعيــد
األزمــات ال عالجهــا.

سيناريوهات محتملة

 -1الســيناريو األول :اســتمرار الرتاجــع :يرجــح هذا الســيناريو
أن تكــرر حركــة النهضــة تجربــة حــزب نــداء تونــس نفســها،
فبعــد أن كان متصــدرا ً للحيــاة السياســية التونســية،
وعــى رأس الســلطة ،انقســم الحــزب وانهــار نتيجــة تزايــد
االنشــقاقات والرصاعــات الداخليــة ،بشــكل ســاهم يف تراجــع
شــعبية الحــزب بشــكل كبــر.
ويرجــح ،وفــق هــذا الســيناريو ،أن تتواصــل مســألة
االســتقاالت الجامعيــة لألعضــاء ،ومــن ثــم تفريــغ الحركــة
مــن القيــادات الكبــرة وقيــادات الصــف األول ،ومــا ســيؤدي
إليــه ذلــك مــن فقــدان الحــزب لقوتــه يف الحيــاة السياســية
بشــكل عــام ،وبقــاء الغنــويش وحيــدا ً عــى رأس الحركــة
يف ظــل عــدم قدرتــه عــى إدراك انهيــار النهضــة بســبب
سياســاته التصعيديــة.
 -2الســيناريو الثــاين :تأســيس حــزب جديــد :يرجــح هــذا
الســيناريو أن يتجــه األعضــاء املســتقيلون إىل تشــكيل أو

ويف الختــام ،ترجــح املعطيــات الراهنــة اتجــاه حركــة
النهضــة نحــو مزيــد مــن التفــكك واإلنهيــار وذلــك بعــد
أن فقــدت مقومــات البقــاء يف صــدارة املشــهد الســيايس
التونــي .وبصفــة عامــة فــإن تراجــع مكانــة حــرك النهضــة
يف تونــس يــأيت الســتكامل سلســلة تراجــع تجربــة اإلســام
الســيايس يف املغــرب وباقــي الــدول العربيــة ،ليؤكــد عــى
حقيقــة إخفــاق هــذه األحــزاب عــى مواجهــة التحديــات
السياســية واالقتصاديــة يف بالدهــم.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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