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تظاهرات إخوانية
ــي شــهدتها  ــعبية الت ــاءت التظاهــرات واالحتجاجــات الش ج
العاصمــة تونــس، لتكشــف عــن اســتمرار محــاوالت اإلخــوان 
املســلمني للعــودة إىل املشــهد الســيايس يف تونــس، وهــو مــا 

يتضــح يف التــايل:

1- تحريــك اإلخــوان للتظاهــرات: يالحــظ أن مواطنــني ضــد 
االنقــالب تضــم بعــض الشــخصيات التــي ترتبــط بشــكل غــر 
مبــارش بحركــة النهضــة، الــذراع الســيايس لإلخــوان املســلمني، 
ــل أبرزهــا يف  ــك، يتمث ــاك عــدد مــن املــؤرشات عــى ذل وهن
ــي  ــبكة التواصــل االجتامع ــى ش ــدة ع ــات عدي ــوة صفح دع
ــك مــن أجــل  ــام الربملــان، وذل ــاردو أم لالعتصــام يف ســاحة ب
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، مــام 
ــات  ــع صفح ــظ أن جمي ــام يالح ــل. ك ــويش للرحي ــع الغن دف
التيــار اإلســالمي يف تونــس وضعــت شــعارات رابعــة واإلخــوان 
قبــل انطــالق التظاهــرة، وهــو مــا يــؤرش عــى ارتبــاط 

ــلمني. ــوان املس ــن باإلخ املتظاهري

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الرئيــس التونــي الســابق، 
ــرز  ــن أب ــوان، كان م ــن اإلخ ــرب م ــي، املق ــف املرزوق منص
الداعــني للتجــاوب مــع تظاهــرات 14 نوفمــرب مــن أجــل 
ــاف  ــام أن االصطف ــه. ك ــد قول ــى ح ــالب”، ع ــقاط االنق “إس
اإلخــواين خلــف هــذه التظاهــرات اتضــح كذلــك مــن دعــم 
تــوكل كرمــان، القياديــة يف التجمــع اليمنــي لإلصــالح، الــذراع 
ــي  ــي، والت السياســية لإلخــوان املســلمني يف اليمــن، للمرزوق
وصفتــه قبــل دعوتــه األخــرة للتظاهــرات بأنــه “فخــر تونس” 
و”أيقونــة الربيــع العــريب”، وهــو مــا يــؤرش إىل وجــود دعــم 

ــذه االحتجاجــات.  ــم له ــن إخــوان اإلقلي م
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تظاهــر اآلالف مــن التونســيين بالقــرب مــن مقــر البرلمــان بســاحة “بــاردو” بالعاصمة فــي 14 نوفمبر 2021، 
وذلــك اســتجابة لدعــوات التظاهــر التــي أطلقتهــا حملــة “مواطنــون ضــد االنقــاب”، وأيضــًا “المبــادرة 
الديمقراطيــة ونــواب برلمــان النهضــة ومحامــون ضــد االنقــاب’’، ورفــع المتظاهــرون شــعارات منــددة 
ــو الماضــي، وتمثلــت  ــذ 25 يولي ــي أعلنهــا الرئيــس التونســي قيــس ســعيد من باإلجــراءات االســتثنائية الت
ــة باســتقال  ــى العمــل، والمطالب ــرز مطالبهــم فــي اســتعادة المســار الديمقراطــي وإعــادة البرلمــان إل أب

القضــاء.

رهانــات خاســرة: فشــل حركــة النهضــة التونســية فــي تعبئــة الشــارع إلعــادة البرلمــان المجمــد، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1396، 17 
نوفمبــر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

رهانات خاسرة:
فشل حركة النهضة التونسية يف تعبئة الشارع إلعادة الربملان اجملمد 



17 نوفمبر 2021العدد 1396 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

2- مشــاركة نــواب النهضــة: شــارك يف هــذه التظاهــرات 
عــدد مــن نــواب الربملــان املجمــد عــن حركــة النهضــة رافعــني 
الفتــات مكتــوب عليهــا “نــواب ضــد االنقــالب”، كــام أصدرت 
ــاً عــربت فيــه عــن دعمهــا وتأييدهــا للتحــركات  الحركــة بيان
القانونيــة والســلمية التــي نظمهــا وشــارك فيهــا بعــض أعضــاء 
الربملــان و”محامــون ضــد اإلنقــالب”، وذلــك يف محاولــة مــن 
الحركــة للظهــور باعتبارهــا مــن القــوى املنظمــة للتظاهــرات، 
وليــس القــوى الرئيســية، يف محاولــة لإليحــاء بتوســع حركــة 

االحتجاجــات ضــد الرئيــس التونــي. 

ــة  ــوة األمني ــا اســتخدام الق ــة يف بيانه ــت الحرك ــام أدان ك
املفرطــة ضــد املتظاهرين الســلميني، وذلك يف إطــار محاوالت 
الحركــة لتأليــب الــرأي العــام الداخــي ضــد القــوات األمنيــة، 
ــداء  ــام بعــض املحتجــني باالعت ــك يف تجاهــل واضــح لقي وذل

عــى العنــارص األمنيــة، فضــالً عــن حيازتهــم األســلحة.

أهداف التظاهرات
التوقيــت،  هــذا  يف  النهضــة  حــزب  تصعيــد  أن  يالحــظ 
ومحاولتــه تعبئــة أنصــاره للنــزول إىل الشــارع يهــدف إىل 
ــا يف  ــن توضيحه ــي ميك ــداف، والت ــن األه ــة م ــق جمل تحقي

ــايل: الت

1- إعــادة الربملــان املجمــد: يســعى اإلخــوان املســلمون 
للمشــهد  املجمــد  الربملــان  إلعــادة  قــوة  بــكل  للضغــط 
ــن النهضــة أن الســر  ــك إدراكاً م ــد، وذل ــن جدي الســيايس م
ــوف  ــت، س ــذا التوقي ــدة يف ه ــة جدي ــات برملاني ألي انتخاب
يرتتــب عليــه تراجــع وزنهــا يف الربملــان، خاصــة يف ضــوء تراجع 
شــعبية النهضــة يف الشــارع التونــي، إىل جانــب تراجــع 
األحــزاب املرتبطــة باإلخــوان املســلمني يف املنطقــة العربيــة، 
والتــي كان آخرهــا حــزب العدالــة والتنميــة املغــريب، والــذي 
شــهد انهيــاراً واضحــاً يف شــعبيته يف انتخابــات ســبتمرب 2021 
الربملانيــة، حيــث تراجــع عــدد مقاعــده مــن 125 مقعــداً إىل 

ــط. ــداً فق 13 مقع

ــادة  ــة إع ــة إىل محاول ــعى النهض ــة، تس ــة ثاني ــن جه وم
الربملــان مــن أجــل ضــامن أن تصبــح طــرف رئيــي يف صياغــة 
املرحلــة االنتقاليــة عــى نحــو يكفــل لهــا تحقيــق مصالحهــا، 
ــن النظــام  ــالد، م ــر النظــام الســيايس للب ــدم تغي وضــامن ع
املختلــط إىل النظــام الرئــايس، حتــى ال يرتاجــع تأثــر اإلخــوان 

عــى الحكومــات التونســية مســتقبالً. 

2- التأكيــد عــى اضطــراب األوضــاع الداخليــة: يســعى 
الشــارع إىل  اإلخــوان املســلمني مــن تحريــك تظاهــرات 
ــاين  ــالد تع ــأن الب ــريب ب ــالم الغ ــورة لإلع ــر ص ــة تصدي محاول

عــدم اســتقرار ســيايس حــاد، عــى نحــو ينعكــس ســلباً 
ــد  ــدوق النق ــع صن ــية م ــة التونس ــات الحكوم ــى مفاوض ع
الــدويل. كــام أنــه مــن جهــة ثانيــة، تســعى النهضــة للتســبب 
يف مصادمــات حــادة بــني القــوات األمنيــة واملتظاهريــن، 
حتــى تتهــم قيــس ســعيد باالســتبداد، وتوجــد مناخــاً مواتيــاً 

للتدخــل الــدويل يف الشــؤون الداخليــة.

ــام  ــاد الع ــدي االتح ــام: يب ــاد الع ــتياء االتح ــتثامر اس 3- اس
إدارة  كيفيــة  تجــاه  متصاعــداً  اســتياًء  للشــغل  التونــي 
الرئيــس التونــي قيــس ســعيد للمرحلــة االنتقاليــة، خاصــة 
فيــام يتعلــق باســتبعاده متامــاً مــن مناقشــة خريطــة الطريــق 
التونســية، حيــث رفــض شــكل الحــوار الوطنــي الــذي اقــرتح 
ــباب  ــتطالع رأي الش ــرب اس ــم ع ــعيد أن يت ــس س ــس قي الرئي
ــة  واملجتمــع التونــي، مــع اســتبعاد كامــل لألطــراف الفاعل

ــة. واملنظم

ويطالــب االتحــاد الرئيــس ســعيد بوضــع خريطــة طريــق 
ــع  ــتثنائية م ــراءات االس ــاء اإلج ــددة إلنه ــة مح ــال زمني بآج
إرشاك األحــزاب والقــوى السياســية واملجتمعيــة كافــة يف ذلك 
األمــر، كــام دعــا االتحــاد ســعيد إىل رضورة القيــام بإجــراءات 
إيجابيــة لتحقيــق االســتقرار الســيايس يف الداخــل، وغلــق 
ــدول  ــة لالســتقواء بال ــات الداخلي ــام بعــض الجه ــواب أم األب
األجنبيــة، وذلــك منعــاً للتدخــالت الخارجيــة يف الشــؤون 

ــالد. ــة للب الداخلي

كــام دعــا االتحــاد العــام التونــي للشــغل يف 9 نوفمــرب، 
ــب  ــس عق ــة صفاق ــارب بوالي ــة عق ــام يف مدين إىل إرضاب ع
ــق  ــببت، وف ــي تس ــور البيئ ــد التده ــة ض ــات عنيف احتجاج
بالغــاز املســيل  نفتهــا الرشطــة، بوفــاة شــاب  اتهامــات 

ــوع. للدم

انتكاسات متتالية
مل ينجــح اإلخــوان املســلمون يف تنفيــذ أي مــن أهدافهــم 
ــة:  ــل التالي ــة العوام ــن مراجع ــح م ــا يتض ــو م ــابقة، وه الس

ــوان إىل  ــعى اإلخ ــارع: س ــة الش ــوان يف تعبئ ــل اإلخ 1- فش
تعبئــة املتظاهريــن بأعــداد كبــرة، يف ســاحة بــاردو بالقــرب 
مــن الربملــان التونــي، فضــالً عــن تنفيــذ اعتصــام دائــم 
إلثبــات مــدى قوتهــم الشــعبية أمــام ضعــف شــعبية الرئيــس 

ــك. ــم مل ينجحــوا يف ذل ــر أنه ــس ســعيد، غ ــي قي التون

وســعى اإلخــوان املســلمون إىل محاولــة تربيــر محدوديــة 
املتظاهريــن بالزعــم أن هنــاك متظاهريــن آخريــن مل ينجحــوا 
ــم.  ــة له ــع الرشط ــبب من ــاردو بس ــاحة ب ــول إىل س يف الوص
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كــام مل تنجــح محاوالتهــم الفتعــال مصادمــات مــع القــوات 
ــا  ــن خالله ــم م ــة يت ــتحداث أزم ــة الس ــة، يف محاول الرشطي

ــات املتحــدة للتدخــل.  االســتنجاد بالخــارج، خاصــة الوالي

2- رفــض االتحــاد العــام عــودة الربملــان: أكــد األمــني العــام 
لالتحــاد التونــي للشــغل، نــور الديــن الطبــويب، يف 14 نوفمرب 
ــارة إىل  ــايض، يف إش ــو امل ــل 25 يولي ــا قب ــوع إىل م ــه ال رج أن
ــس  ــس قي ــا الرئي ــي أعلنه ــتثنائية، الت ــرارات االس ــخ الق تاري

ســعيّد، والتــي تضمنــت تجميــد الربملــان.

كــام أن املتحــدث باســم االتحــاد، ســامي الطاهــري، أعلــن 
يف وقــت ســابق أنــه ال عــودة للمجلــس النيايب املجمــد، معترباً 
أن التونســيني عانــوا منــه. ونظــراً للشــعبية التــي يتمتــع بهــا 
االتحــاد يف الشــارع التونــي، فــإن هــذا املوقــف قــد ســبب 
انكشــافاً ملوقــف النهضــة، وأكــد أن محاولــة إرجــاع الربملــان 
ــام تســعى  ــس شــعبياً، ك ــب إخــواين، ولي ــد هــي مطل املجم

النهضــة أن تســوق لــه داخليــاً وخارجيــاً. 

ــن  ــور الدي ــل ن ــاد: تواص ــعيد لالتح ــس س ــتقطاب قي 3- اس
ــرب،  ــعيد يف 14 نوفم ــس س ــي قي ــس التون ــويب بالرئي الطبط
ــه  ــويب أن ــد الطبط ــث أك ــرات، حي ــوم التظاه ــس ي أي يف نف

“بــادر مبهاتفــة رئيــس الجمهوريــة” وكشــف أنــه “وجــد منــه 
ــويب  ــد الطب ــام أك ــة”، ك ــاء وانفتاحــاً إليجــاد حــل لألزم إصغ
ــات  ــراء انتخاب ــايب إلج ــون االنتخ ــة القان ــى رضورة مراجع ع
ترشيعيــة يف أقــرب اآلجــال، مــن خــالل حــوار هــادئ، وهو ما 
يكشــف عــن إمكانيــة تبلــور تفاهــامت بــني ســعيد واالتحــاد 
تقــي بترسيــع إجــراء االنتخابــات الربملانيــة، واالتفــاق عــى 

قانــون لهــا. 

ويف الختــام، تكشــف تحــركات اإلخــوان األخــرة عــن 
ــع  ــن أجــل دف ــي م ــة يف الشــارع التون ــارة أزم ــم إلث حرصه
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 مجــدداً، غــر أن موقــف االتحــاد العــام 
التونــي للشــغل، ورفضــه إلعــادة الربملــان املجمــد، ودعمــه 
ــات  ــة انتخاب ــق إلقام ــس ســعيد يف وضــع خارطــة طري للرئي
ــك  ــة يف تحري ــاق النهض ــن إخف ــالً ع ــدة، فض ــة جدي برملاني
الشــارع، كلهــا عوامــل ســاهمت يف إحبــاط أهــداف إخــوان 

تونــس.
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