تقديرات المستقبل Future Briefs

رهانات خاسرة:
فشل حركة النهضة التونسية يف تعبئة الشارع إلعادة الربملان اجملمد
العدد  17 ،1396نوفمبر 2021

تظاهــر اآلالف مــن التونســيين بالقــرب مــن مقــر البرلمــان بســاحة “بــاردو” بالعاصمة فــي  14نوفمبر ،2021
وذلــك اســتجابة لدعــوات التظاهــر التــي أطلقتهــا حملــة “مواطنــون ضــد االنقــاب” ،وأيضــاً “المبــادرة
الديمقراطيــة ونــواب برلمــان النهضــة ومحامــون ضــد االنقــاب’’ ،ورفــع المتظاهــرون شــعارات منــددة
باإلجــراءات االســتثنائية التــي أعلنهــا الرئيــس التونســي قيــس ســعيد منــذ  25يوليــو الماضــي ،وتمثلــت
أبــرز مطالبهــم فــي اســتعادة المســار الديمقراطــي وإعــادة البرلمــان إلــى العمــل ،والمطالبــة باســتقالل
القضــاء.

تظاهرات إخوانية
جــاءت التظاه ـرات واالحتجاجــات الشــعبية التــي شــهدتها
العاصمــة تونــس ،لتكشــف عــن اســتمرار محــاوالت اإلخــوان
املســلمني للعــودة إىل املشــهد الســيايس يف تونــس ،وهــو مــا
يتضــح يف التــايل:
 -1تحريــك اإلخــوان للتظاه ـرات :يالحــظ أن مواطنــن ضــد
االنقــاب تضــم بعــض الشــخصيات التــي ترتبــط بشــكل غــر
مبــارش بحركــة النهضــة ،الــذراع الســيايس لإلخــوان املســلمني،
وهنــاك عــدد مــن املــؤرشات عــى ذلــك ،يتمثــل أبرزهــا يف
دعــوة صفحــات عديــدة عــى شــبكة التواصــل االجتامعــي
لالعتصــام يف ســاحة بــاردو أمــام الربملــان ،وذلــك مــن أجــل
الضغــط إلعــادة فتحــه ،وهــي إعــادة تكــرار ملحــاوالت
الغنــويش الســابقة القتحــام الربملــان بعــد تهديــده يف 26
يوليــو باالعتصــام ،ودعــوة أنصــاره للنــزول إىل الشــارع إلعــادة

تفعيــل الربملــان ،وهــي الدعــوة التــي مل تلــق اســتجابة ،مــا
دفــع الغنــويش للرحيــل .كــا يالحــظ أن جميــع صفحــات
التيــار اإلســامي يف تونــس وضعــت شــعارات رابعــة واإلخــوان
قبــل انطــاق التظاهــرة ،وهــو مــا يــؤرش عــى ارتبــاط
املتظاهريــن باإلخــوان املســلمني.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن الرئيــس التونــي الســابق،
منصــف املرزوقــي ،املقــرب مــن اإلخــوان ،كان مــن أبــرز
الداعــن للتجــاوب مــع تظاهــرات  14نوفمــر مــن أجــل
“إســقاط االنقــاب” ،عــى حــد قولــه .كــا أن االصطفــاف
اإلخــواين خلــف هــذه التظاه ـرات اتضــح كذلــك مــن دعــم
تــوكل كرمــان ،القياديــة يف التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،الــذراع
السياســية لإلخــوان املســلمني يف اليمــن ،للمرزوقــي ،والتــي
وصفتــه قبــل دعوتــه األخــرة للتظاهـرات بأنــه “فخــر تونس”
و”أيقونــة الربيــع العــريب” ،وهــو مــا يــؤرش إىل وجــود دعــم
مــن إخــوان اإلقليــم لهــذه االحتجاجــات.

رهانــات خاســرة :فشــل حركــة النهضــة التونســية فــي تعبئــة الشــارع إلعــادة البرلمــان المجمــد ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد 17 ،1396
نوفمبــر  ،2021أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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 -2مشــاركة نــواب النهضــة :شــارك يف هــذه التظاهــرات
عــدد مــن نــواب الربملــان املجمــد عــن حركــة النهضــة رافعــن
الفتــات مكتــوب عليهــا “نــواب ضــد االنقــاب” ،كــا أصدرت
الحركــة بيان ـاً عــرت فيــه عــن دعمهــا وتأييدهــا للتحــركات
القانونيــة والســلمية التــي نظمهــا وشــارك فيهــا بعــض أعضــاء
الربملــان و”محامــون ضــد اإلنقــاب” ،وذلــك يف محاولــة مــن
الحركــة للظهــور باعتبارهــا مــن القــوى املنظمــة للتظاهـرات،
وليــس القــوى الرئيســية ،يف محاولــة لإليحــاء بتوســع حركــة
االحتجاجــات ضــد الرئيــس التونــي.
كــا أدانــت الحركــة يف بيانهــا اســتخدام القــوة األمنيــة
املفرطــة ضــد املتظاهرين الســلميني ،وذلك يف إطــار محاوالت
الحركــة لتأليــب الــرأي العــام الداخــي ضــد القــوات األمنيــة،
وذلــك يف تجاهــل واضــح لقيــام بعــض املحتجــن باالعتــداء
عــى العنــارص األمنيــة ،فضـاً عــن حيازتهــم األســلحة.
أهداف التظاهرات

يالحــظ أن تصعيــد حــزب النهضــة يف هــذا التوقيــت،
ومحاولتــه تعبئــة أنصــاره للنــزول إىل الشــارع يهــدف إىل
تحقيــق جملــة مــن األهــداف ،والتــي ميكــن توضيحهــا يف
التــايل:
 -1إعــادة الربملــان املجمــد :يســعى اإلخــوان املســلمون
للضغــط بــكل قــوة إلعــادة الربملــان املجمــد للمشــهد
الســيايس مــن جديــد ،وذلــك إدراكاً مــن النهضــة أن الســر
ألي انتخابــات برملانيــة جديــدة يف هــذا التوقيــت ،ســوف
يرتتــب عليــه تراجــع وزنهــا يف الربملــان ،خاصــة يف ضــوء تراجع
شــعبية النهضــة يف الشــارع التونــي ،إىل جانــب تراجــع
األح ـزاب املرتبطــة باإلخــوان املســلمني يف املنطقــة العربيــة،
والتــي كان آخرهــا حــزب العدالــة والتنميــة املغــريب ،والــذي
شــهد انهيــارا ً واضحـاً يف شــعبيته يف انتخابــات ســبتمرب 2021
الربملانيــة ،حيــث تراجــع عــدد مقاعــده مــن  125مقعــدا ً إىل
 13مقعــدا ً فقــط.

عــدم اســتقرار ســيايس حــاد ،عــى نحــو ينعكــس ســلباً
عــى مفاوضــات الحكومــة التونســية مــع صنــدوق النقــد
الــدويل .كــا أنــه مــن جهــة ثانيــة ،تســعى النهضــة للتســبب
يف مصادمــات حــادة بــن القــوات األمنيــة واملتظاهريــن،
حتــى تتهــم قيــس ســعيد باالســتبداد ،وتوجــد مناخـاً مواتيـاً
للتدخــل الــدويل يف الشــؤون الداخليــة.
 -3اســتثامر اســتياء االتحــاد العــام :يبــدي االتحــاد العــام
التونــي للشــغل اســتيا ًء متصاعــدا ً تجــاه كيفيــة إدارة
الرئيــس التونــي قيــس ســعيد للمرحلــة االنتقاليــة ،خاصــة
فيــا يتعلــق باســتبعاده متامـاً مــن مناقشــة خريطــة الطريــق
التونســية ،حيــث رفــض شــكل الحــوار الوطنــي الــذي اقــرح
الرئيــس قيــس ســعيد أن يتــم عــر اســتطالع رأي الشــباب
واملجتمــع التونــي ،مــع اســتبعاد كامــل لألط ـراف الفاعلــة
واملنظمــة.
ويطالــب االتحــاد الرئيــس ســعيد بوضــع خريطــة طريــق
بآجــال زمنيــة محــددة إلنهــاء اإلجــراءات االســتثنائية مــع
إرشاك األحـزاب والقــوى السياســية واملجتمعيــة كافــة يف ذلك
األمــر ،كــا دعــا االتحــاد ســعيد إىل رضورة القيــام بإجـراءات
إيجابيــة لتحقيــق االســتقرار الســيايس يف الداخــل ،وغلــق
األبــواب أمــام بعــض الجهــات الداخليــة لالســتقواء بالــدول
األجنبيــة ،وذلــك منعــاً للتدخــات الخارجيــة يف الشــؤون
الداخليــة للبــاد.
كــا دعــا االتحــاد العــام التونــي للشــغل يف  9نوفمــر،
إىل إرضاب عــام يف مدينــة عقــارب بواليــة صفاقــس عقــب
احتجاجــات عنيفــة ضــد التدهــور البيئــي تســببت ،وفــق
اتهامــات نفتهــا الرشطــة ،بوفــاة شــاب بالغــاز املســيل
للدمــوع.
انتكاسات متتالية

مل ينجــح اإلخــوان املســلمون يف تنفيــذ أي مــن أهدافهــم
الســابقة ،وهــو مــا يتضــح مــن مراجعــة العوامــل التاليــة:

ومــن جهــة ثانيــة ،تســعى النهضــة إىل محاولــة إعــادة
الربملــان مــن أجــل ضــان أن تصبــح طــرف رئيــي يف صياغــة
املرحلــة االنتقاليــة عــى نحــو يكفــل لهــا تحقيــق مصالحهــا،
وضــان عــدم تغيــر النظــام الســيايس للبــاد ،مــن النظــام
املختلــط إىل النظــام الرئــايس ،حتــى ال يرتاجــع تأثــر اإلخــوان
عــى الحكومــات التونســية مســتقبالً.

 -1فشــل اإلخــوان يف تعبئــة الشــارع :ســعى اإلخــوان إىل
تعبئــة املتظاهريــن بأعــداد كبــرة ،يف ســاحة بــاردو بالقــرب
مــن الربملــان التونــي ،فضــاً عــن تنفيــذ اعتصــام دائــم
إلثبــات مــدى قوتهــم الشــعبية أمــام ضعــف شــعبية الرئيــس
التونــي قيــس ســعيد ،غــر أنهــم مل ينجحــوا يف ذلــك.

 -2التأكيــد عــى اضطــراب األوضــاع الداخليــة :يســعى
اإلخــوان املســلمني مــن تحريــك تظاهــرات الشــارع إىل
محاولــة تصديــر صــورة لإلعــام الغــريب بــأن البــاد تعــاين

وســعى اإلخــوان املســلمون إىل محاولــة تربيــر محدوديــة
املتظاهريــن بالزعــم أن هنــاك متظاهريــن آخريــن مل ينجحــوا
يف الوصــول إىل ســاحة بــاردو بســبب منــع الرشطــة لهــم.
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كــا مل تنجــح محاوالتهــم الفتعــال مصادمــات مــع القــوات
الرشطيــة ،يف محاولــة الســتحداث أزمــة يتــم مــن خاللهــا
االســتنجاد بالخــارج ،خاصــة الواليــات املتحــدة للتدخــل.
 -2رفــض االتحــاد العــام عــودة الربملــان :أكــد األمــن العــام
لالتحــاد التونــي للشــغل ،نــور الديــن الطبــويب ،يف  14نوفمرب
أنــه ال رجــوع إىل مــا قبــل  25يوليــو املــايض ،يف إشــارة إىل
تاريــخ القــرارات االســتثنائية ،التــي أعلنهــا الرئيــس قيــس
ســع ّيد ،والتــي تضمنــت تجميــد الربملــان.
كــا أن املتحــدث باســم االتحــاد ،ســامي الطاهــري ،أعلــن
يف وقــت ســابق أنــه ال عــودة للمجلــس النيايب املجمــد ،معتربا ً
أن التونســيني عانــوا منــه .ونظـرا ً للشــعبية التــي يتمتــع بهــا
االتحــاد يف الشــارع التونــي ،فــإن هــذا املوقــف قــد ســبب
انكشــافاً ملوقــف النهضــة ،وأكــد أن محاولــة إرجــاع الربملــان
املجمــد هــي مطلــب إخــواين ،وليــس شــعبياً ،كــا تســعى
النهضــة أن تســوق لــه داخليـاً وخارجيـاً.
 -3اســتقطاب قيــس ســعيد لالتحــاد :تواصــل نــور الديــن
الطبطــويب بالرئيــس التونــي قيــس ســعيد يف  14نوفمــر،
أي يف نفــس يــوم التظاهــرات ،حيــث أكــد الطبطــويب أنــه

“بــادر مبهاتفــة رئيــس الجمهوريــة” وكشــف أنــه “وجــد منــه
إصغــاء وانفتاح ـاً إليجــاد حــل لألزمــة” ،كــا أكــد الطبــويب
عــى رضورة مراجعــة القانــون االنتخــايب إلجــراء انتخابــات
ترشيعيــة يف أقــرب اآلجــال ،مــن خــال حــوار هــادئ ،وهو ما
يكشــف عــن إمكانيــة تبلــور تفاهــات بــن ســعيد واالتحــاد
تقــي بترسيــع إج ـراء االنتخابــات الربملانيــة ،واالتفــاق عــى
قانــون لهــا.
ويف الختــام ،تكشــف تحــركات اإلخــوان األخــرة عــن
حرصهــم إلثــارة أزمــة يف الشــارع التونــي مــن أجــل دفــع
الــدول األجنبيــة ،خاصــة الواليات املتحــدة ،للتدخــل والضغط
عــى الحكومــة التونســية ،ســواء بشــكل مبــارش ،أو مــن خالل
صنــدوق النقــد الــدويل ،عــى نحــو يكفــل لإلخــوان العــودة
إىل املشــهد الســيايس مجــددا ً ،غــر أن موقــف االتحــاد العــام
التونــي للشــغل ،ورفضــه إلعــادة الربملــان املجمــد ،ودعمــه
للرئيــس ســعيد يف وضــع خارطــة طريــق إلقامــة انتخابــات
برملانيــة جديــدة ،فضــاً عــن إخفــاق النهضــة يف تحريــك
الشــارع ،كلهــا عوامــل ســاهمت يف إحبــاط أهــداف إخــوان
تونــس.
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عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
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املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
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