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 2017أداء حركة النهضة في  :تونس
 وسام فؤاد

 :تمهيد
الي  ، 20161وقد انجزت حركة النهضتتتتة رؤتمرلا ال التتتتر الي   يد في را و  2017استتتت هون تونس  ام 

دخو ه ر ماسكة، وخرجن رنه بنفس الدرجة رن ال ماسك، برغم قوة اليضا ا ال ي نوقشن، وال ي  بدو 
أن رزاج النهضتتتتتتتة ال ام لم   تتتتتتت و بها تمارا ب د، ستتتتتتتواء  و  تتتتتتتت يد  الم ا فكار أو ح    الم  دارة 

ل رجذ نداءات فب ض اليضتتتتتتتا ا را لالن رجذ لتتتتتتتد وجير، كما أن اماار ال ن يمي را لا .ال فا الت
أرا  و  تتتتتت يد الد ميرااية وال القة رو المواان، فبيدر را  .ليا  و  تتتتتت يد المؤستتتتت تتتتتية .بالمراج ة

كانن الخبرة الجكورية أكثر تمثيوية، فإن درجة االل مام بمواجهة ال جد  االق صتتتتتتتاد  االج ما ي لم 
، ورن جهة ثالثة، فإن تكن بيدر ال جد ، فاستتتتتتت مرت االح جاجات اتتتتتتتد قرارات الجزرة االق صتتتتتتتاد ة

لتهد لزة، ال  مكن الجزم بججمها رن دون أداة ريدانية رنضتب ة كان خابات المجويات  "توافق قرااج"
 .اليادرة

ليه المجاور الثالثة، المؤستتتت تتتتية وال وافيية والد ميرااية، ن  برلا ردخال ن مذ رن خالله  و  تيد م 
التتت مذ فكرلا  و  تصتتتور لودولة الوانية الجار ة  رؤلتتترات  داء ق ان رن الجركات امستتتالرية ال ي

لكذ أاياف رواانيها وأفكارلم، وباتن تجمذ لآلخر ن رة الشتتتتتتتر ك الواني، وتري ر ه في المواان 
تتتتتاحبا لو تتتتيادة وأول  بالر ا ة، فضتتتتال  ن تماستتتتكها الداخوي ورؤستتتت تتتتي ه الي ن    بران لتتتتر   بو 

حركة النهضتتتتتتتة "فكيف كان أداء  .تشتتتتتتت مذ  ويه رن تجد ات المن رج الجرج لف رة را ب د الربيو بكذ را
 ؟"ال ون ية

                                  
  الرابط، 2016مايو  21، نون بوست، ن الدعوة والسياسةمؤتمر النهضة العاشر: الفصل بي 1

http://www.noonpost.org/content/11880
http://www.noonpost.org/content/11880
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 النهضة وال وافق ال ون ي  :أوالا 

قد حالن دون تي تتتتيم تونس  2017و 2016كيا دة  ارة،  مكن اليول بأن حركة النهضتتتتة خالل ال ارين 
 ني استتت  ادة االستتت ي ار، و لتتتا ة االح رار الثيافي  يد ، ولو ال ي تتتيم الي    / و  أستتتاك فكر 

ل ونس، ورن ثم تجر دلا رن  ركانية االستتتتتتت يرار، فضتتتتتتتال  ما   نيه ملك تبا ا رن  ركان توفير حيز 
غير أن ليا  .خبيثة تضتتتتتتاف لركام المؤثرات ال تتتتتتوبية ال ي   انيها ال يذ ال ربي "حالة ر  رفة"ل ناري 

 :ولو را  ثر ال  تتا ل .ا الستت مرار رنو ر تتار االستت ي ار في الم تت يبذلم  كن اتتارن 2017النجاح خالل 
لذ لتتتتاركن النهضتتتتة في بناء ال وافق أم أن ال بي ة البرلمانية لون ام ال تتتتياستتتتي ال ون تتتتي كانن أكثر 

 ال وارذ ال ي دف ن لبناء ال جالف ال ون ي؟
 حداث تخص أ وارا ستتتتتتتبين ربما  ، فإن الرجون2017وبالن ر لومدي الزرني لو ير ر، والمو زم بال ام 

لكن رن المهم املتتتتتتارة  ل  أن توقين  . كون تجاولا ال ودة قويال لومااتتتتتتي أو ال يدم قويال لوم تتتتتت يبذ
لفض تجالفه رو حزر النهضتتتتتتتة، وأنه ستتتتتتتي  ارذ ر ها  "نداء تونس"ك ابة ال ير ر لتتتتتتتهد اتجاه حزر 

، ولو را سبي ه اغو  2ال وافيية "جوثيية قراا"كمنافس ان خابي ولر ك في الجكورة تجن سيف 
امدار ة في أ يار االن خابات ال كميوية بالخارج؛ وال ي جرت  "نداء تونس"رراج ات بالتتتتتترتها لياكذ 

جبهة "وقد ستتتتتتتبق المراج ات أن أقدرن أحزار  .في دائرة ألمانيا، وال ي ا  برلا رراقبون غير رؤثرة
الجزر "الجكورة ال وافييتة، ورا تاله رن ان تتتتتتتجتار  و  االن تتتتتتتجتار رن  2017في  "امنيتام وال يتدم

                                  
 بطار لا. 2018يناير  10، 21آمال الهاللي، "نداء تونس" يعلن نهاية التوافق مع "النهضة".. واألخيرة ترد، موقع عربي  2

المؤسسية

التوافقية

الديمقراطية

https://goo.gl/GmJs1b
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، والي  ستتتتتتن جدث  نهما الحيا، غير أن ليا االنهيار في ال وافق لم  بدأ في ال ام رواتتتتتتون "الجمهور 
 .ال غ ية

وبالرجون قويال لووراء، سنومح خبرة دخول  دد رن ال جم يين لجركة النهضة، ثم خروجهم رنها خالل 
، كذ ليه  لتتارات تفيد بأن  دارة 2016ال تتياستتي اتتدلم في  "النهضتتو  " مييز خبرة ال رو كا ب تتبا ال

 ارذ تهد د بالن بة  "ثورة الياسمين"لموف ال وافق كانن  دارة رألورة، وأن تجاوللا ثوابن  "النهضة"
وقبذ أن نن يذ لو فاتتتتتتيذ، نر د  .لها، ليس فيط فيما    وق بشتتتتت بي ها، ولكن أ ضتتتتتا فيما  خص وحدتها

كيد  و  أننا را كان لنا أن نييم ليا ا داء ال وبي لجركة النهضة لو لم تكن المؤلرات كوها تبدأ ر ها ال أ
 .وتن هي  ليها

 20ري دا، ولو  دد تراجو بنجو  69ولي تجمذ أغوبية برلمانية تبوغ  2017دخون حركة النهضتتتتتتتة  ام 
ار ليا ال راجو تصتتتتتتتدن حائط ال وافق ، وال ي كان رن بينها أستتتتتتتب20113ري دا  ما نال ه في ان خابات 

لم تجصتتتذ  و  ا غوبية النيابية  "حركة النهضتتتة"جد ر أن نيكر أن  .الي  لتتتاركن الجركة نف تتتها لبنائه
نائبا،  22، وال ي ت تتاقط رنها (نائبا قبذ ال فكك 86) ال ب د تفكك الك وة البرلمانية لنداء تونس  2016في 

بدأت تونس تجرب ها الد ميرااية به  بر ال رو كا، والي  ت ور  ل يلا في  كس اتجاه ال وافق الي 
ت تتتتتتت ة أحزار وثالث رن مات كبري، وتضتتتتتتتمنن  2016 وليو  13ال ي وق  ها في  "وثيية قرااج"رو 

، " وستتتتتتتف الشتتتتتتتالد"، ون ج  نها حكورة 4ألدافا رجددة لوجكورة وأولو ات ر فق  ويها لو مذ الواني
، وت تتتتد أكثر الجكورتتتتات تنو تتتتا  و  الصتتتتتتت يتتتتد 2016أغ تتتتتتت س  20وال ي دخوتتتتن رربو ال متتتتذ في 

 .5ا  د ولوجي

                                  
داخل تونس  27دائرة انتخابية ) 33مقعدا. وتوزع المقاعد على  217. ويتضمن "مجلس نواب الشعب" التونسي الرابطراجع: الموقع الرسمي لهيئة االنتخابات: 3
حزبا  120قائمة تمثل  1327، ترشحت 2014أكتوبر  26باالقتراع العام المباشر. وفي االنتخابات التي عقدت في خارجها(. وينتخب أعضاء المجلس  6و

من إجمالي من لهم  %61.8ألف تونسي بالخارجي، ويمثل الناخبون المصوتون نحو  350مليون ناخب، منهم ما يربو على  3.3سياسيا. وشارك باالنتخابات 
مقعدا، تلته "حركة النهضة اإلسالمية بمقاعد بلغ  86مليون ناخب. وحصد حزب "نداء تونس" المرتبة األولى بعدد مقاعد بلغ  5.3د هم حق االنتخاب، البالغ عد

مقعدا، فيما كان  16مقعدا. ونال "االتحاد الوطني الحر"  89؛ حيث حصدت آنذاك 2011مقعدا مقارنة بانتخابات  20مقعدا؛ متراجعة بمقدار  69عددها 
مقاعد، ونال كل من  4مقاعد، وحظي "المؤتمر من أجل الديمقراطية" بعدد بلغ  8مقعدا، وشارك حزب "آفاق تونس" بعدد  15صيب حزب "الجبهة الشعبية" ن

 مقاعد. 8 أحزاب أخرى على 8مقاعد لكل منها. فيما نال "تيار المحبة مقعدين، وحصلت  3أحزاب "المبادرة" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" 
 لرابطا. 2017مارس  12محرر وثائق وأحداث، وثيقة قرطاج.. اتفاق سياسي حدد أولويات الحكومة التونسية، موقع الجزيرة العربي،  4
 لرابطا. 2016 أغسطس 21فريق التحرير، قراءة في الحكومة التونسية الجديدة، موقع نون بوست،  5

http://www.isie.tn/
http://www.isie.tn/
https://goo.gl/sJm88C
https://goo.gl/U8ixm7
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، وقد بدأ المج مو ال تتتياستتتي في تونس   مومذ، و  يدم تتتتور وجهة 2017ود ن حركة النهضتتتة  ام 
، البد رن الو ي بخ ورتها، وبخاتتتة رو وجود ر  رإ  قويمي تيوده قوي تشتتيو روح المغاررة 6رجهولة

ول ر الخارجية ا لماني واتفا ا داء امقويمي لومموكة ال  ود ة، ولو وتف ال ياسية؛ بج ا ت بير 
 ن بق أكثر را  ن بق  و  الال ا امراراتي كيلك، ولو ال ا نالتتتتتتتط في  قويم المغرر ال ربي، ورن 

 .7امنه تونس
وت ألف  ".جبهة امنيام وال يدم"، أقدرن  دة قوي سياسية  و  توقيو بيان تدلين 2017أبر ذ  2ففي 

الهيئة "ليه الجبهة رن حركة رشتتترون تونس، والجزر االلتتت راكي، وحركة تونس الم تتت يبذ، وأ ضتتتاء 
المنشتتتتية  ن حزر نداء تونس، واالتجاد الواني الجر، وحزر ال مذ الواني الد ميرااي،  "ال  تتتتيير ة

لجركة الوس ية وحركة الشبار الواني ال ون ي، وحزر الثوابن، وحزر الوحدة الش بية،  اافة  ل  ا
وحمذ بيان تدلتتتتتين الجبهة تهد دا لنمومج ال وافق ال ون تتتتتي لجد االستتتتت ي ار بج تتتتتا  .الد ميرااية

حركة "، حيث تضتتتتتتتمن البيان النص  و   دم ال جالف رو 8"رجمو ة ا لرات الدولية"دراستتتتتتتة أجرتها 
أن ربدأ  دم ال جالف  أكد "رشتترون تونس"ورغم أن ا رين ال ام لجركة  .وتفر اتها ولتتركائها "النهضتتة

رو النهضتتتتتتتة  أتي  و  ا  بار أنة الجركة لي المنافس ال تتتتتتتياستتتتتتتي لوجبهة،  ال أن رراقبين نشتتتتتتتروا أن 
، "حركة النهضتتتة"و "امستتتالم ال تتتياستتتي"الم جدثين في المؤتمر ال أستتتي تتتي لوجبهة أ ونوا  داءلم لتتتتتتتتتت

ا بج .9"المخ ذ"ووتفوا المشهد ال ياسي بتتتتتتت ق حركة النهضة؛ دون تصر ح؛  رب ها كما تناول البيان لمزا
 2017ولم توبث ليه ا حزار أن أ ونن بنها ة د  تتتمبر  .بالمج تتتوبية، والم تتتؤولية  ن لتتتيون ال  رف

، فضتتال تشتتكيوها ك وة برلمانية 10أنها ستت دخذ ان خابات البود ات بيائمة روحدة  و  ر تت وي الجمهور ة
 .11نائبا 43تضم 

، ولو  رتا الج مان لياكوه لون ر في  ركانية فك 2017 ام  "تونسنداء "ورن جهة أخري، أنه  حزر 
، ولو را توقو ر ه المراقبون أن تن هي المراج ة ال  بار "النهضتتتتتتة"ارتبا  الجزر ستتتتتتياستتتتتتيا رو حركة 

                                  
 يناير في تونس ترتبط بذلك التململ.  9يمكن القول إن أحداث  6
 لرابطا. 2017يونيو  13خميس بن بريك، التدخل اإلماراتي بتونس.. إستراتيجية لخلط األوراق، موقع الجزيرة العربي،  7
8 . 2018January  11s Authoritarian Drift, International Crisis Group, ’The Researcher, Stemming Tunisia لرابطا 
 لرابطا.  2017يوليو  1دم".. جبهة تونسية معارضة، موقع الجزيرة العربي، موسوعة الجزيرة، "اإلنقاذ والتق 9

 .2017ديسمبر  27، ينحقائق أونالمروى الدريدي، نداء تونس يدعو إلى تحوير وزاري بعد االعالن عن التكّتل السياسي الجديد،  10
 .2017نوفمبر  15، العربي 24فرانس دنيا نوار، الجبهة البرلمانية الجديدة في تونس.. حراك التحالفات إلعادة التوازنات؟،  11

https://goo.gl/aoB3vw
https://goo.gl/2DdNj9
https://goo.gl/2DdNj9
https://goo.gl/bfevWG
https://goo.gl/1JYLPP
https://goo.gl/GYCgP5
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ت  وق  "ألرة ثية"، ولو قرار كان  جمذ را بدا وكأنه أكثر رن 12رناف تتتتتتا ستتتتتتياستتتتتتيا ال حويفا "النهضتتتتتتة"
غير "ب جركه، بخالف الم ون لد م ررلتتح  "النهضتتة"لتتر كه  "النداء"ميوية، وال ي اتهم باالن خابات ال ك

، 14لفض ال جالف و  الن ال نافس "النداء"الحيا، أدي اج مان لياكذ  .13ولو  استتتتتتتين ال يار  "ندائي
 .15لو هدئة "النداء"قيادة  "النهضة"ون ج ملك برغم د وة 

ارات ل رتيا نمط تجالف جد د  ن هي ما اف النهضة، ولو وبرغم ت رر وثيية تفيد ب  ي دولة امر
 برلان"ال  تتتتر ا الي  أخي رنج  خ يرا رو حد ث المكوف بالشتتتتؤون ال تتتتياستتتتية بجزر نداء تونس 

 آخر تون ي وحزر تونس نداء حزر بين ال وسط  رض -  مها لم - أجنبية دولة سفير أن رن "ب يس
، وبرغم تأكيد حركة النهضتتتتة أنها لم تشتتتتكذ روقفا 16في تونس "ال يدرية ال ائوة" ل وحيد –  جدده لم -

، "النهضة"؛  ال أن سهيوة الغنولي، ابنة رئيس 17ب د رن ت ر ا الوثيية امراراتية ح   الثالث رن  نا ر
اتهمن ستتفير امرارات في حوار لها رو تتتجيفة الشتترر الي ر ة بال مذ  و  تشتتكيذ جبهة ستتياستتية في 

 .18"النهضة"رواجهة 
فيد  مد  .وال  مكن استت ب اد أثر الميول امقويمية في استت ئصتتال امستتالريين  ما  جدث في ليا الصتتدد

ال تتياستتي الفو تت يني الميرر رن رأك ال تتو ة في امرارات، رجمد دحالن، لن تتج  القات رو قيادات 
الم ارض  "ياالس ئصال"تون ية رج وبة  و   دارة ل ن ال ابد ن بن وي، فضال  ن قيادات رن الي ار 

لجركة النهضتتة امستتالرية، ورن بينهم رفيق الشتتوي، الم تتؤول ا رني ال تتابق في  دارة ل ن ال ابد ن بن 
 وي، ولو أ ضتتتا رئيس حزر رشتتترون تونس، ورج تتتن ررلور الم تتت شتتتار ال تتتابق لورئيس الباجي قا د 

ييق  و  تجربة وتشتتتتير تتتتتجيفة لوروند  ل  أن دحالن  جمذ لدفين، أولهما    وق بال ضتتتت .ال تتتتب تتتتي
 .19النهضة في تونس، وثانيهما    وق بويبيا

                                  
 .2017ديسمبر  21، موقع الجزيرة العربيخميس بن بريك، تحالف "نداء تونس" و"النهضة".. بداية النهاية؟،  12
 المصدر السابق 13
 لرابطا. 2017يناير  6سعيد بنعامر، نداء تونس يعلن رسميا الطالق مع حركة النهضة، موقع إذاعة الجوهرة،  14
 لرابطا. 2017ديسمبر  23شي، النهضة تدعو نداء تونس إلى التهدئة، جريدة الصباح التونسية، خليل الحنا 15
 لرابطا. 2017ديسمبر  24المحرر، برهان بسيس: سفير دولة أجنبية عرض التوسط بين حزب نداء تونس وحزب تونسي آخر، صحيفة الجريدة التونسية،  16
. 2018يناير  3أمينة قويدر، قرار حركة النهضة بخصوص "الوثيقة المسربة" التي كشفت مخطط أبو ظبي للتعامل مع أزمة تونس، صحيفة السفير التونسية،  17
 لرابطا

 لرابطا. 2018يناير  2المحرر، سمية الغنوشي: "اإلمارات ..إسرائيل جديدة في المنطقة"، صحيفة الجريدة التونسية،  18
 لرابطا. 2017ر أكتوب 10جولة الصحافة، لوموند: دحالن أخطبوط مؤامرات في الشرق األوسط، موقع الجزيرة نت،  19

https://goo.gl/cKLyrQ
https://goo.gl/cKLyrQ
https://goo.gl/Sooc8i
https://goo.gl/ZCzA9y
https://goo.gl/GT5kFz
https://goo.gl/x4oqbH
https://goo.gl/nsH3Ew
https://goo.gl/WhLdqU
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و  بي  في ليا اماار أن أخ ر الموفات ال ي ف جن خالل الف رة المااتتية، وكان بإركانها ن تتف الجالة 
ال وافيية ربكرا، كانن روف ر تتتتتتتاواة المرأة بالرجذ في الميراث، ولواج الم تتتتتتتومة بغير الم تتتتتتتوم، حيث 

اخ يار "حركة النهضتتتة؛ نائا رئي تتتها،  بد الف اح رورو، ر  برا أن ليا الم تتتوك  تتتترح الرجذ الثاني في
، وأاتتتتاف أن لتتتتن لجورا  و  ا للر؛ ر البا   اه بال ركيز  و  الجررات في رصتتتتر و دم 20"لتتتتخصتتتتي

،  أتي ليا بينما توجد ااراف اخري في النهضة ترفض الم اك بالنصوص 21ال  د   و  لؤون تونس
 .22هم اليياد   بد الو يف المكيالي  ية و و  رأس
، والي   ميذ الباحث ل ف يره في  اار ألمذ رن ال ياسي، أ  في  اار "النهضو "وبرغم ليا الم وك 
، 23، الي  تكه ا كاد مي ا رر كي رن أتذ   راني؛ آتف بيات"را ب د امسالرو "النمومج ال ف ير  

ستتتتتتت خدام اق رار فرداني واني حيوقي ال قوري والي   نجو فيه  ستتتتتتتالريون  ل  رياربة امستتتتتتتالم با
و مكن اليول بأن الوثيية الميدرة لومؤتمر ال التتتتتتتر لوجركة تد م ليا ال وجه،  ن  و  ر تتتتتتت وي  .تك وي

كأحد ألم ردخالت ليا  (تيد م الثوابن الوانية الدستتت ور ة  و  الشتتتر  ة امستتتالرية)ررج ية الجزر 
 .24الد و المؤتمر، باماافة ل مييز ال ياسي  ن 

را لال  وجه لخ تار النهضتتتتتتتتة في رنتابرلا ام الريتة، ورنهتا قنتاة الز  ونة  فإن نيتدا حادا  برغم ليا 
رو وتجيفة الفجر، حيث  ري الناقدون أن خ ار النهضة لجماليرلا را لال كالسيكيا أتوليا،    ارذ 

ق ان رن الشتت ا ال ون تتي  و  أنهم لي تتوا ر اراتتين لجركة النهضتتة فج تتا بذ با  بارلم رجمو ة 
بات ر ينة ألمها الموا يد  رن الكفار والفاستتتتتتتيين والموجد ن، و رون أن ليه النبرة ترتفو في رناستتتتتتت

يكية ورا ب د ولي قضية ربما ن  ارذ ر ها في ورقة رنفصوة ت ناول تجاور ا ب اد الكالس .25االن خابية
 ".حركة النهضة"امسالرو ة في خ ار الكذ الجارو الم م  

                                  
 . صحيفة القدس العربي، «اختيار شخصي»حسن سلمان، نائب رئيس حركة النهضة: زواج التونسية من غير المسلم  20
 لرابطا. 2017أكتوبر  25العربي،  24حكيم بالطيفة، عبد الفتاح مورو: على األزهر أن ينتقد انتهاك الحرمات في مصر قبل انتقاده تونس!، موقع فرانس  21
أغسطس  15ة وخارجية يؤسفنا أن الرئيس لم ينتبه لها، موقع الصباح نيوز، المحرر، عبد اللطيف المكي: إثارة موضوع اإلرث يأتي ضمن أجندة داخلي 22

 لرابطا. 2017
مد ت، ترجمة: محصك آصف بيات المفهوم كمقدمة لمشروع بحثي نتج في كتابه: ما بعد اإلسالموية: األوجه المتغيرة لإلسالم السياسي، تحرير: آصف بّيا 23

 .2016، 1العربي، دار جداول، ط
، ص 0162مايو عبد الحق الزموري، المؤتمر العاشر لحركة النهضة والخيارات المربكة؛ سلسلة تقييم الحالة، المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات،  24

 .11 - 9ص: 
 لرابطا. 2017ديسمبر  17الوطن، أحمد الحباسي، إعالم حركة النهضة.. خطاب الكراهية، موقع دنيا  25
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 النهضة والمواان واالح جاجات :ثانياا 
ال جتتد  التتي  واجتته حركتتة النهضتتتتتتتتة  و  ر تتتتتتت وي ال القتتة رو المواان  جمتتذ ب تتد ن، أولهمتتا    وق 

ال ول  ل  رربو الكفا ة باالس جابة ل  و ات ال ون يين لجياة كر مة تخرج بالمواان ال ون ي  ن رربو 
أرا الب د الثاني في  وق بصتتتتتتتورة حركة النهضتتتتتتتة في  ين المواان ال ون تتتتتتتي، ولو ارر واجه  .الكر مة

ولنبدأ بامااللة  و  أداء  .تجد ات أ ضا، لكنها رن نون رفارر ل جد ات االداء االق صاد  واالج ما ي
 .االج ما ي -الجكورة ال ون ية في المربو االق صاد  

ونجد أن ليا ال ير ر  و  رو د رو ر  جدات تونس في لهر  نا ر، ولي  القة ارتبااية باتن تجمذ 
  .جيورا تار خية، حيث اق رن لهر  نا ر تار خيا في تونس باالح جاجات االج ما ية

 نتتا ر رن لتتيا ال تتام بتتدء  3، حيتتث لتتتتتتتهتتدت تونس في 1983بتتدأت لتتيه ال القتتة االرتبتتاايتتة في  تتام 
؛ تند دا باالرتفان الجاد في أستتتتت ار "أحداث الخبز"الجنور ال ي ت ورت لما بات   رف بتتتتتتتتتتتتاح جاجات 

، لتتتتتتتهتتدت تونس رواجهتتات  نيفتتة بين  دارة ل ن ال تتابتتد ن بن  وي 2008وفي  نتتا ر رن  تتام  .التتدقيق
، ان وين رن ستتتتيد  بول د را  رفه 2011وفي  .26ورج جين ر البين بال شتتتتغيذ في رناجم الف تتتت ا 

، ان الر ان فااتتتتتة اج ما ية حرك ها 2018ولتتتتتهد الثالث رن  نا ر  ام  ".ثورة الياستتتتتمين"استتتتتم ال الم ب
اح جاجا  و  ترد  ا واتتتتتتتان االق صتتتتتتتاد ة ورا ارتبط بها رن تراجو ر تتتتتتت وي  ''فاش ن تتتتتتت ناو''حموة 

ون قان) 2018ورا  ويها ن يجة روالنة  2018الم يشتتتتتتتة، ولو ال راجو الي  توقو ال ون تتتتتتتيون تفاقمه في 
 (.المالية

ولم تكن ليه ال  الرات ا ول  ال ي تشتتتتتتتهدلا حكورة  وستتتتتتتف الشتتتتتتتالد، حيث لتتتتتتتهدت تونس  دة 
ونددت بال راجو  "بوقردان"ال ي بدأت رن  "ثورة الياستتتتتمين"ت الرات واستتتتت ة، أبرللا ت الرات مكري 

، 28"ت او ن"، واح جاجات النفط ال ي بدأت رن رد نة 27االق صتتتتتتتاد  وتزا د الب الة واتتتتتتت ف ال نمية
الي   يضتتي بال فو  ن ر وراين في الف تتاد خالل  دارة  "قانون المصتتالجة"واالح جاجات المنددة بتتتتتتتتتت

                                  
 . 2018يناير  13، موقع بي بي سي العربيالمحرر، ما سر اندالع االحتجاجات في شهر يناير بتونس؟،  26
 . 2017يناير  14، العربي 24موقع فرانس لذكرى السادسة للثورة، وكاالت، تونس: اتساع نطاق االحتجاجات في ا 27
 . 2017مايو  4، تونس: احتجاجات تطاوين..شرعية المطالب وعجز الحكومة، المركز العربي لألبحاث 28
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بمشتتتترون الموالنة الجد دة الن كاستتتتاتهما  2018 نا ر  3، فيما ت وين اح جاجات 29ل ن ال ابد ن بن  وي
 .30المبالرة  و  ر دل ال ضخم ور  وي ر يشة ال ون يين

بولراء أستتتتتاستتتتتيين لم ول ر  (2016أغ تتتتت س  20)ضتتتتتة في حكورة الشتتتتتالد ا ول  وتمثون حركة النه
ال شتتتتتغيذ وال كو ن المهني  ماد الجماري، وول ر الصتتتتتنا ة وال جارة ل اد ال يار ، وول ر تكنولوجيات 

استتتتتت مر ، 201732ستتتتتتب مبر  6وفي ال  د ذ الي  أجر  في  .31االتصتتتتتتال واالق صتتتتتتاد الرقمي أنور ر روف
الولراء ا ستتتتتتتاستتتتتتتيين لوجركة رو ت د وين، حيث ان يذ ل اد ال يار  رن ولارة الصتتتتتتتنا ة وال جارة  ل  
ولارة االس ثمار وال  اون الدولي، وتول   ماد الجماري ولارة الصنا ة بينما اس مر الول ر أنور ر روف 

 .في رنصبه
المجور ال تتابق  ن تراجو ا تتتوات ال ي  فخالل حد ثنا في .ليه المشتتاركة في ال شتتكيذ لها تدا ياتها

، 33وقفن وراءلا  دة ا  بارات، أبرللا سوء ا داء االق صاد  االج ما ي "حركة النهضة"حصون  ويها 
وب بي ة  .ولو ال تتتتتتتوء الي  تفاقم برغم توفر رأك المال المجوي والم تتتتتتت ثمر ن ا جانا والكفاءات

ا ا داء، فيد كانن ال ارذ المشتت رإ في الجكم رني ف رة الجال، ال  مكن أن ن تت ب د حزر النهضتتة رن لي
 ضتتتتتتاف  ل  ليا أن  .را ب د بن  وي  بر ال رو كا  ل  حكور ي الشتتتتتتالد، ررورا بولارة الجبيا الصتتتتتتيد

ابي ة رشتتتتتتتاركة النهضتتتتتتتة في ليه الولارات تج وها ر تتتتتتتؤولة ر تتتتتتتؤولية ربالتتتتتتترة  ن تراجو ا داء 
ولية  نمائيا برغم أن ول ر المالية  جمذ لتتتتتهادة في ال مو ذ االق صتتتتتاد ، فولارة المالية لي تتتتتن ر تتتتتؤ

وربما تكون ابي ة  .وال  جمذ النداء ر تتتتتتتؤولية ولارة ردرة لودخذ ستتتتتتتوي ولارة ال تتتتتتتياحة .امنمائي
ال جد  را أدت ب رإ  ماد الجماري ولارة الصتتتتتتتنا ة لين يذ لولارة الصتتتتتتتجة في ال  د ذ الولار  الي  

 ".النداء"، تاركا ولارة الصنا ة لت2017نوفمبر  في رن صف "الشالد"أجراه 
االج ما ي في تونس،  نبغي أال  غيا  ن ا ملان  -و ل  جانا الب د الم  وق ب راجو ا داء االق صاد  

أن لناإ نمط رن ترد  تتتورة النهضتتة، ولو ال رد  الي  ارتبط بضتت ف ال تتي رة  و  االتجاه الهو اتي 

                                  
. 2017سبتمبر  17العربي،  24انون "المصالحة" الذي يعفو عن متورطين في الفساد خالل عهد بن علي، موقع فرانس وكاالت، مظاهرات في تونس ضد ق 29
 لرابطا

 . 2018يناير  11، العربي 24موقع فرانس وكاالت، تونس: لماذا يثير قانون المالية الجديد غضب الشارع؟،  30
 لرابطا. 2016أغسطس  27المحرر ووكاالت، البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الشاهد، شبكة الجزيرة،  31
 لرابطا. 2016أغسطس  27ة، شبكة الجزيرة، المحرر ووكاالت، الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين القانوني 32
  لرابطا .2014ديسمبر  26خميس بن بريك، لماذا صعدت نداء تونس وتراجعت النهضة؟، موقع الجزيرة نت،  33
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، وأدي  ل  ت ز ز ن بي لإلرلار 34أرنية وفكر ة بج ا المفكر رليد خشانةال نيف الي  قاد الغ ياالت 
 ن ر تتتتتتتؤولية الجكورة  "جبهة ال يدم وامنيام"ولو را  ف تتتتتتتر توميجات  .35بج تتتتتتتا المولد  ا حمر

ال ون تتية  ن تفاقم ال نف ال تتياستتي، ولي ال وميجات ال ي حضتترت في لياء ال دلتتين بينما غابن  ن 
 .البيان ال أسي ي

بط رجووون أ ضا تهاو  تورة النهضة بما أسموه سوء امدارة ال ياسية الباد  لو يان، ر راوحا بين  ر
وبج ا ا كاد مي ال ون ي فر د ال ويبي،  .المج وبية وأنما  المجاباة ا سر ة والجهو ة وال شائر ة

ور الستتتتت  مالها جهال فإن ق ا ا رن ال ون تتتتتيين  جموون الجركة را آلن  ليه ا واتتتتتان امدار ة رن تدل
الدولة ل جييق رآرر حزبية فئو ة، ت مثذ في تشتتتتتتغيذ أتبا ها، وتيد م ت و ضتتتتتتات ستتتتتتخية لوم  يوين 
ال ون تتتتيين ال تتتتابيين المج تتتتوبين  و  تتتتتفوفها تجن  نوان جبر اتتتترر الم م  ين بال فو ال شتتتتر  ي 

ها "النهضتتتة"كانن الصتتتجف ت داول ستتتياستتتيا توجه ورن جهة أخري،  .36ال ام  ائويا وقبويا وجهو ا  توجة
ة ت يينات، كان أحد أبرللا ت يين تهر الغنولي رفيق  بد ال الم ول را لوخارجية، را اق رن في  ف   دة

ة"ماكرة الناك  وجد ر أن نشتتر  ل  أن ال دستتات ال ي رتتتدت  .لوجة ل ن ال ابد ن بن  وي "بال رابو تتية
ليا النمط  .37"ر مر ا بال رابو ية الجددالش ا اا"لهدت الف ة رضمونها  2017اح جاجات سب مبر 

أرر  -ستتتياستتتيا  -رن المج تتتوبية خارج ن ار المواجهة ال ي لتتتنها المج مو ال ون تتتي  و  الف تتتاد، لكنه 
 . ضاف  ل   دة أرور أخري مكرنالا سوفا تشوش تورة الجركة

 : النهضة وألرة المؤس ية :ثالثاا 

تجد  المؤستت تتية، ورو ملك، فيد لتتهد  2017ل  ام ربما  كون أقذ ال جد ات ال ي واجهن النهضتتة خال
نداء  ليا ال تام حدوث خالفات قو ة داخذ حركة النهضتتتتتتتتة، أبرللا الخالف حول ال جتالف رو حزر 

، برغم اليوة الكبيرة ال ي تبتتدي بهتتا 38تونس، والخالف الثتتاني ا كبر حول قتتانون المصتتتتتتتتالجتتة امدار تتة
فاليانون الي  رر بموافية  دد رن أ ضتتتتتاء الجركة؛ لتتتتتهد  ".قانون المصتتتتتالجة امدار ة"اال  راض  و  

                                  
 لرابطا. 2014اكتوبر  28طارق القيزاني، التونسيون يعاقبون حكومة "النهضة" عبر صناديق االقتراع، موقع دويتشه فيله،  34
 لرابطا. 2014ديسمبر  26خميس بن بريك، لماذا صعدت نداء تونس وتراجعت النهضة؟، موقع الجزيرة نت،  35
 . 2017أغسطس  2، أصوات مغاربيةصابرين بوجمعة، بعد تراجعها.. هل بقي لحركة النهضة دور في تونس؟،  36
 لرابطا. 2017سبتمبر  14المحرر، تفاصيل التصويت على قانون المصالحة اإلدارية، موقع "باب نت"،  37
 . 2017أكتوبر  9، موقع أصوات مغاربيةعبد النبي مصدق، خالفات داخل النهضة.. هل يتفرق إسالميو تونس؟،  38

https://goo.gl/ozMy1F
https://goo.gl/UG3r7W
https://goo.gl/4VQ7xn
https://goo.gl/4VQ7xn
https://goo.gl/79gcnb
https://goo.gl/kzoWMW
https://goo.gl/kzoWMW


 
 

 

سياسية رير تقا       10    8012  فبراير  11  

  

رن أ ضاء الجركة  5رن أ ضائها  ن جو ة  قراره، وار نان  ضو  ن ال صو ن، ثم تصو ن  30تغيا 
تتتراحة اتتده، كان بينهم النائا ني ر بن  مو، الي  أ ون استت يال ه رن الك وة  ثر رصتتادقة رجوس نوار 

 .39الش ا  و  اليانون
ربما سالم في غ ذ تورة النهضة ن بيا، ب د  "قانون المصالجة امدار ة"يول بأن الموقف رن و مكن ال

تدفق   الري اتهمها بدفو ثمن الوفار تغ ية  و  ق ان رن وقائو الف تتتتاد، ح   ك ا اليياد  ال تتتتابق 
تونس،  ب د  ام رن  ن اج ال وافق رو حزر نداء"بالجركة ا كاد مي ستتتتتهيذ الغنولتتتتتي رشتتتتتيرا  ل  أنه 

بات الن ر لوجركة با  بارلا الركيزة ال ي حم  بها ن ام الجكم الفاستتتتتتتد والفالتتتتتتتذ، الم رن بالف تتتتتتتاد، 
غير أن غ تتذ الصتتورة لم  كن رمكنا تصتتوره كو بة تجد   .40وتدلور رؤلتترات ا داء االج ما ية الم رد ة

 .د لو يان ضوا بالك وة البرلمانية لوجركة، ف مق الخالفات با 35سياسية فيها نجو 
 :النهضة بين ألرة المؤس ية والجالة الد ميرااية داخوها

 مكن اليول أن الموقف داخذ النهضتتتتتة ألرة رؤستتتتت تتتتتية، لكنها ال تهدد وحدة المؤستتتتت تتتتتة الجزبية،  ن 
الخالف كان غير رنفون بجيث ال تصتتتدر  ويه نبوءات ق ان رن وستتتائذ ام الم ال ي بدا أنها ر ربصتتتة 

فبرغم  .خبار اني تتتتارها، بما  ضتتتتيف ب دا جد دا لصتتتتورتها المشتتتتولتتتتة في الشتتتتارنبالجركة، ورشتتتتي ة  
ل شكيذ حزر جد د،  ال أن ا خير  نفي ليا ال  ي، و ؤكد أن  "المكي"الم داول بين ال اسة  ن س ي 

، و ؤكتد  و  د ميراايتة الجركتة،  ال أنته  كرر أنهتا 41حركتة النهضتتتتتتتتة ال ت تاني اح متاالت االنشتتتتتتتيتاقتات
وال  يف المكي وحتتده في لتتيا ال تتتتتتتيتتار التتدا ي ل جتتد تتد ن تتام ال متتذ داختتذ  .ة غير كتتافيتتةد ميراايتت

، حيث 2016ب د نجو  ام ونصتتتتتتتف رن رؤتمرلا ال التتتتتتتر الي   يد في الثوث ا خير رن را و  "الجركة"
 .42 مثذ المكي تيارا  و  رأسه قيادات رثذ  بد الجميد الجالتي ورجمد بن سالم

بد الو يف المكي رو تتتتتتتتجيفة المغرر أن الخالف  بدو أكبر رن رجرد غيار و بدو رن حوار أجراه  
اتفار حول قانون أو حالة وفاقية رو حزر آخر، بذ لو خالف حول رؤستتتتتتت تتتتتتتية الجركة وار ية  مذ 
آلي ها ال نفيي ة والن ام الرئاسي الم  خدم في  دارتها، وملك برغم تأكيده  و   دم وجود خالف حاد 

                                  
 . 2017أكتوبر  3، موقع صحيفة العربي الجديدفي السيطرة على خالفاتها؟، وليد التليلي، تونس: هل تنجح "النهضة"  39
 . 2017اكتوبر  20، موقع الجزيرة نتسهيل الغنوشي، تونس والنهضة.. لم يكن باإلمكان أسوأ مما كان،  40
 طبار لا. 2017مارس  6طيف المكي يّتجه نحو تأسيس حزب سياسي، موقع صحيفة "الجريدة" التونسية، المحرر، عبد الل 41
 طبار لا. 2017أكتوبر  3وليد التليلي، تونس: هل تنجح "النهضة" في السيطرة على خالفاتها؟، موقع صحيفة العربي الجديد،  42
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وتكشتتتتتف كيلك تصتتتتتر جات المكي والجالتتتتتتي  ن وجود  .ا   ني  ركانية اني تتتتتارها، ر43داخذ الجركة
بما في ملك ر ائذ خالفية رن قبيذ ال جالف رو النداء،  .درجة  الية رن االل زام بخط الجزر ا ساسي

لود وة لو ركيز  و   "نداء تونس"حيث  د و المكي نف ه  ل  تف يذ ال جالف، و يد لجنة رش ركة رو 
ا ال نمو ة واالج ما ية، ورراج ة رشتتتتت ركة  و  الصتتتتت يد الجزبي لإلجراءات الم خية في ليا اليضتتتتتا 
ر وا قيادات  "حركة النهضتتة"داخذ  "المز د رن الد ميرااية"ورو ليا ال وجه، ت بي  قضتتية  .الصتتدد

خصتتتية رن الصتتتفين ا ول والثاني، بما  مكن ر ه تفاد  المركز ة الرئاستتتية الشتتتد دة، وال مركز حول لتتت
 .ن رلم وجهة رن – الغنولي رالد :الز ارة ال ار خية

 : خاتمة

كان الربيو للزاال بنيو ا، لم  شتتتتتتتكذ  .أ وام، را لالن تدا يات الربيو ال ربي تهدر في  المنا 7برغم ررور 
لم ترسا في ليا  .تجد ا فيط لودول ال ربية، بذ رثذ تجد ا أكبر لمفاليم وبن  الن ام امقويمي ال ربي

 جد  توكم الدول ال ي نشتتتتا بها الربيو وح تتتتا، بذ رستتتتبن فيه دول أخري، ب ضتتتتها لم  يرر الربيو ال
امرارات، وتبين تونس وحدلا نمومجا فر دا،  :ال تتتتتتت ود ة، وب ضتتتتتتتها كان قار قوستتتتتتتين أو أدن  :قط

  .بش بها وثياف ه، ورؤس  ها ال  كر ة وحيدتها الرتينة، وحركة النهضة وررون ها المنهجية
بيلن وااتتتتتجا  .استتتتت جابات  دة ترق  لم تتتتت وي ال جد ، ستتتتتواء امقويمي أو المجوي "النهضتتتتتة"رن قد

وكان رؤتمرلا ال التتتتتر  .لوجفاظ  و  الجكورة واستتتتت يرارلا  بر توافق نفيس د م ه بما ال  يذ نفاستتتتتة
فروغ رنه، ربما كان ال جد  أكبر، وليا ر .نمومجا لهيا البيل، بيدر را كانن رواقف رئيس النهضة ونائبه

لكن ال يدم الي  أبدته الجركة لم  يذ جامبية  ن تماستتتتكها برغم تدا يات الواتتتتو االق صتتتتاد  ال تتتتوبي 
وبرغم البيل، فإن خر  ة ال جالفات الداخوية تبدو لشتتتتتتتة نو ا را،  .الي  خوف ه  دارة بن  وي ل ونس
جهدا في ال جد د واالج هاد  ورا لال لتتتتتركاء تونس الوان  بيلون . و  نجو را بدا بجوول نها ة ال ام

ال ياسي، و   مر الجراإ لجين  رساء ثيافة تون ية سياسية جد دة  و  ر  وي ال جد ات امقويمية 
 .وال المية؛ والمجوية كيلك

                                  
 لرابطا. 2017سبتمبر  27حوار حسان العيادي، عبد اللطيف المكي: تغيير النظام الرئاسي في الحركة مسألة وقت، موقع صحيفة المغرب،  43
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ورن جهة أخري، فإن حركة النهضتتة كجزء رن الشتت ا ال ون تتي تشتت مذ  و  تيار  ري الكيان النهضتتو  
داد وبيدر را تبدو ال جد ات ج تتتتتتتيمة، بيدر را تز .كبر رن الد ميراايةد ميراايا، لكنه  رنو لجر ة أ

اإ قنا ة ليا ال يار بألمية تجي ر الممارستتتتتة الجما ية لوم تتتتتؤولية الجزبية، ولكن في الوقن نف تتتتته لن
 ب د تنالل تيار تيويد  داخذ النهضتتتتتتة    بر أن را تف وه النهضتتتتتتة ال   د اج هاداا أو تجد داا ولكنه تنالالا 

 .مس الشر  ة والشر ية 
ردخال ليياك ا داء  2019، ورن ب دلا رئاستتتتتتتية تونس في 2018وتبي  االن خابات البود ة في را و 

لدي المواان ال ون تتتتتتتي،  ارة،  ، واخ بار المكانة الجيييية لوجركة  ياا يا، وتجد د االج هاد حزب ريدان
 .(44) وأتبان الجركة خاتة

 

                                  
 ابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراساتاآلراء الواردة تعبر عن كت 44


