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ويتوقــع أن يكــون االجتــاع قــد شــهد مناقشــة االنقســامات 
الداخليــة التــي تعانيهــا النهضــة مؤخــراً، وكذلــك نتائــج 
ــع  ــا م ــي أجروه ــة، الت ــادات الحرك ــاورات قي ــركات ومش تح
ــاد  ــل الب ــية داخ ــزاب السياس ــخصيات واألح ــن الش ــدد م ع
وخارجهــا بغــرض الضغــط عــى الرئيــس ســعيد للرتاجــع عــن 

ــايض. ــو امل ــا يف 25 يولي ــي أعلنه ــه، الت ــه وقرارات إجراءات

تجدد االنقسامات الداخلية
جــاء اجتــاع النهضــة األخــر بالتزامن مــع عودة االنقســامات 
ــرز  ــال أب ــن إج ــد، وميك ــن جدي ــور م ــة للظه ــل الحرك داخ

التحديــات الداخليــة يف التــايل:

1- املطالبــة باإلطاحــة بالغنــويش: دعــا العديــد مــن أعضــاء 
للغنــويش،  واملعارضــن  الشــباب  مــن  خاصــة  النهضــة، 
ــن  ــحاب م ــة، باالنس ــم الحرك ــي تتزع ــة الت ــادات الحالي القي
املشــهد الســيايس الراهــن، وتشــكيل خليــة أزمــة تتــوىل قيادة 
الحركــة يف هــذه املرحلــة وإنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه، وتصحيــح 
ــع  ــف م ــق بالتحال ــا يتعل ــة في ــابقة، خاص ــات الس السياس

ــا فســاد. ــورط رئيســه يف قضاي ــس املت ــب تون حــزب قل

2- االعــراف بأخطــاء املــايض: طالــب فريــق آخــر مــن 
ــه مبســؤوليتهم  ــون في ــان يعرتف ــادات النهضــة بإصــدار بي قي
عــن األخطــاء الكارثيــة التــي ارتكبتهــا الحركــة خال الســنوات 
ــة،  ــاء مشــاركاتهم يف الحكومــات املتعاقب ــة أثن العــر املاضي
والتــي أدت إىل مــا آلــت إليه األوضــاع السياســية واالقتصادية 
ــك يف  ــوء، وذل ــغ الس ــور بال ــن تده ــة م ــة الراهن واالجتاعي
إطــار مــا يعــرف بنقــد ذايت لسياســات الحركــة خــال املرحلــة 
املاضيــة، وتجديــد برامجهــا وأطــر عملهــا قبيــل انعقــاد 

ــة 2021. ــرر يف نهاي ــر املق ــادي ع ــنوي الح ــا الس مؤمتره

تغير سياسات اإلخوان
يحمــل إعــان النهضــة قبولهــا ضمنيــاً قــرارات الرئيــس ســعيد 

عــدداً مــن الــدالالت التــي ميكــن توضيحهــا يف التــايل:

1- إدراك النهضــة فشــل سياســاتها الســابقة: تنــدرج الدعــوة 
إلجــراء حــوار ســيايس مــع الرئيــس ســعيد يف إطــار محاولــة 
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دعــا مجلــس شــورى حركــة النهضــة فــي 4 أغســطس 2021 لتصحيــح أخطــاء الماضــي واتخــاذ إجــراءات 
الرئيــس التونســي قيــس ســعيد فرصــة لإلصــاح علــى أن تكــون مرحلــة مــن مراحــل التحــول الديمقراطــي، 
بهــدف حــل األزمــة السياســية الراهنــة فــي البــاد، خــال اجتمــاع مجلــس شــورى الحركــة بمشــاركة 150 

عضــوًا مــن قيــادات الحركــة برئاســة راشــد الغنوشــي. 

حسابات جديدة:
دالالت دعوة "النهضة" إلجراء حوار مع الرئيس التونسي

ــرات المســتقبل, العــدد 1303، 09 أغســطس  ــس التونســي، تقدي ــوار مــع الرئي ــراء ح ــوة »النهضــة« إلج ــدة: دالالت دع حســابات جدي
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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النهضــة الخــروج مــن أزمتهــا الحاليــة التــي تصاعــدت بشــكل 
كبــر عقــب اســتجابة الرئيــس ســعيد الحتجاجــات الشــعب 

التونــي، وإقالــة حكومــة املشــييش وتجميــد الربملــان. 

فقــد ســعت النهضــة أوالً لاحتجــاج عــى هــذه القــرارات، 
عــرب محاولتهــا، مــن دون نجــاح، الحشــد لتظاهــرات مضــادة، 
باإلضافــة إىل تهديدهــا بالعنــف. كــا ســعت للضغــط عــى 
واشــنطن، وتهديــد الــدول األوروبيــة بورقــة الاجئــن، وذلــك 
لــي يعتــربوا قــرارات الرئيــس التونــي انقابــاً يتطلــب تدخل 
ــدويل ضــده. ومــع إخفــاق كل هــذه املحــاوالت  املجتمــع ال
عــن إحــداث تأثــر يذكــر، اضطــرت النهضــة للرتاجــع، وتبنــي 

خطــاب مختلــف للبقــاء طرفــاً يف املشــهد الســيايس. 

ــر  ــن تفس ــة: ميك ــامات الداخلي ــاوز االنقس ــعي لتج 2- الس
اتجــاه النهضــة للتــايش مــع إجــراءات ســعيد بأنهــا محاولــة 
الســتيعاب االنشــقاقات الداخليــة، والتــي كانــت تعانيهــا 
الحركــة حتــى قبــل إعــان الرئيــس ســعيد قراراتــه األخــرة، 
ــاً عــى  ــواب اعرتاض ــن النهضــة عــدد مــن الن ــق ع إذ انش
ــس ســعيد،  ــه ضــد الرئي ــويش للمشــييش يف رصاع ــم الغن دع
باإلضافــة إىل التحالــف مــع حــزب قلــب تونــس، املتهــم 
رئيســه بالفســاد. وكان آخــر هــذه االنشــقاقات اســتقالة 
األمــن العــام للنهضــة زيــاد العــذاري مــن كتلتهــا الربملانيــة، 

ــزب. ــاكل الح ــع هي ــن جمي وم

ــد  ــرارات الســعيد ق ــع ق ــويش م ــإن تجــاوب الغن ــذا ف ول
ينظــر إليهــا عــى أنهــا محاولــة الســتيعاب االنقســامات 
ــد  ــراء نق ــو إلج ــي تدع ــوات الت ــتقطاب األص ــة، واس الداخلي
ــّن،  ــر ه ــٍد غ ــار، تح ــذا اإلط ــويش، يف ه ــه الغن ذايت. ويواج
وهــي أن هــذه األصــوات ال تطالــب فقــط بتغيــر سياســات 
ــته  ــا عكس ــو م ــخصياً، وه ــو ش ــره ه ــن بتغي ــة، ولك الحرك
ردود أفعــال بعــض القيــادات عقــب انتهــاء االجتــاع األخــر 
ــض  ــن بع ــوات م ــررت الدع ــة، إذ تك ــورى الحرك ــس ش ملجل

ــتقالته. ــويش اس ــم الغن ــة بتقدي ــاء الحرك أعض

ــب  ــد ترغ ــدة: ق ــات جدي ــن تحالف ــث ع ــة البح 3- محاول
قيــادات النهضــة يف بنــاء أرضيــة مشــرتكة مــع األحــزاب 
السياســية التــي عــربت عــن رفضهــا اســتمرار اإلجــراءات 
االســتثنائية، الســيا الحــزب الدســتوري الحــرب برئاســة عبــر 
ــة عــن كل أعضــاء  ــع الحصان ــرار رف ــذي وصــف ق مــوىس، ال
ــف  ــك موق ــوين، وكذل ــر القان ــتوري وغ ــر الدس ــان بغ الربمل
بعــض األحــزاب السياســية األخــرى كالتيــار الدميقراطــي، 
و”اتحــاد نقابــات العــال” التــي تطالــب رئيس الدولة ســعيد 
بــرورة اختيــار رئيــس حكومــة جديــد، وإخــراج البــاد مــن 

ــة.  ــة برسع ــتثنائية الحالي ــراءات االس ــة االج مرحل

ــة إقامــة  ــدرك أن محاول وعــى الرغــم مــن أن النهضــة ت
هــذه التحالفــات قــد يكــون غــر واقعــي عــى املــدى 
القريــب، فإنــه عــى املديــن املتوســط والطويــل، قــد تنجــح 
النهضــة يف ذلــك بصــورة قــد تســاعدها عــى نســج تحالفــات 
جديــدة تعيدهــا لتصــدر املشــهد الســيايس، وفقــاً للحســابات 

ــا.  ــية لقياداته السياس

4- إقنــاع ســعيد بالراجــع عــن التحقيــق مــع النهضــة: 
ــراءات  ــع إج ــا م ــى متاهيه ــد ع ــرب التأكي ــة ع ــعى الحرك تس
ســعيد، محاولــة إقنــاع األخــر بعــدم املــي قدمــاً يف محاســبة 
الحركــة عــى تجاوزاتهــا األخــرة، خاصــة مــع تــورط عــدد مــن 
ــا  ــي وقضاي ــل خارج ــى متوي ــول ع ــة يف الحص ــاء الحرك أعض

فســاد. 

ــول  ــأت للحص ــة لج ــة النهض ــادر إىل أن حرك ــر مص وتش
املؤسســات  بعــض  مــع  والتواصــل  أمريــي  دعــم  عــى 
ــاعدها  ــارات تس ــى استش ــول ع ــارج للحص ــة يف الخ اإلعامي
يف الخــروج مــن مأزقهــا الحــايل. وياحــظ أن حصــول النهضــة 
عــى دعــم مــادي أجنبــي، أو محاولتهــا االســتقواء بواشــنطن 
ســوف يؤثــر عــى ســمعتها ســلباً لــدى قطاعــات واســعة مــن 
الشــعب التونــي، مبــا يدعــم الرتجيحــات القائلــة بــأن أســهم 
الحركــة يف أي اســتحقاقات انتخابيــة قادمــة ســترتاجع بشــدة. 
ــه  ــة إقناع ــن ســعيد ومحاول ــرب م ــة التق ــإن محاول ــذا، ف ول
ــار  ــع انهي ــن من ــا ســوف يضم ــق معه ــن التحقي ــدول ع بالع

شــعبيتها. 

رفض سعيد الحوار مع النهضة
القــت دعــوة حركــة النهضــة لتقبــل قــرارات ســعيد، وإجــراء 
حــوار معــه رفضــاً، وهــو مــا يتضــح مــن ترصيحاتــه العلنيــة، 
وكذلــك سياســاته التــي أكــد املــي قدمــاً يف تنفيذهــا، وهــو 

مــا يتضــح يف التــايل:

1- رفــض الرئيــس ســعيد الحــوار مــع النهضــة: أعلــن الرئيــس 
التونــي رفضــه التعــاون مــع النهضــة يف 5 أغســطس، إذ أكــد 
ــة”،  ــا رسطاني ــم “خاي ــق عليه ــن أطل ــع م ــوار م ــه ال ح أن
يف إشــارة إىل النهضــة، كــا أضــاف أنــه ال حــوار إال مــع 
الصادقــن، رافعــاً شــعاراً مقتبســاً مــن ثــورة الياســمن “خبــز 
ومــاء.. وال عــودة للــوراء”. ورافــق ذلــك التشــكيك يف نزاهــة 
الحركــة مــع تجديــد اتهامــه لهــا بالتــورط يف الفســاد وتلقــي 

متويــات مــن الخــارج.

ــة إقصــاء وزراء املشــييش: أصــدر الرئيــس ســعيد  2- مواصل
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ــب عــي  ــد طبي ــن العمي ــراراً يف 6 أغســطس الجــاري بتعي ق
ــر املقــال محمــد الطرابلــي يف حكومــة  مرابــط خلفــاً للوزي
هشــام املشــييش املقالــة، وذلــك لتســير أعــال وزارة الصحــة 
يف ظــل التفــيش غــر املســبوق لوبــاء كورونــا يف البــاد، وضبط 
ــع اللقاحــات عــى املواطنــن، ملواجهــة تدهــور  ــة توزي عملي

األوضــاع الصحيــة يف البــاد. 

3- إعفــاء بعــض الــوالة: أصــدر الرئيــس قيــس ســعيد أوامــر 
رئاســية جديــدة يف 6 أغســطس الجــاري، تقــي بإنهــاء 
تكليــف ثاثــة والة للجمهوريــة وهــم وايل املنســتر ومدنــن 

ــس. ــف وايل صفاق ــى تكلي ــبق وأنه ــا س ــوان، ك وزغ

ــعيد  ــام س ــة: ق ــة االقتصادي ــة األزم ــى معالج ــز ع 4- الركي
بعــدد مــن الزيــارات املفاجئــة لبعــض املؤسســات االقتصاديــة 

ــار  ــع كب ــارة م ــات يف وزارة التج ــرى اجتاع ــة. وأج والتجاري
ــزي ومنظــات رجــال األعــال،  ــك املرك ــن البن املســؤولن ع
ــد  ــب مزي ــاد، وكس ــة الفس ــعار ومكافح ــط األس ــدف ضب به

ــه اإلصاحــي. ــن الدعــم الشــعبي ملروع م

ويف الختــام، فــإن دعــوة النهضــة للحــوار تعــرب عــن تغــر 
ــا يعــرف بسياســة  ــا م ــا الســيايس، وتبنيه ملحــوظ يف خطابه
ــة  ــة الحالي ــز عــى األزم ــة للقف ــام يف محاول ــروب إىل األم اله
وأســبابها، والبحــث يف إمكانيــة التفــاوض لكســب موقــع 
أفضــل وتحقيــق أكــرب مكاســب سياســية عــى املســتوى 
ــيايس  ــهد الس ــة يف املش ــاء الحرك ــن بق ــكل يضم ــزيب بش الح
للبــاد خــال الفــرتة القادمــة، وترجــح املــؤرشات الراهنــة أن 
متســك الغنــويش مبنصبــه وعــدم االســتجابة ملطالــب اســتقالته 

ــة. ــن االنشــقاقات داخــل الحرك ــد م ســوف تســهم يف مزي
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