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ملخص
ّ

فــي العــام  ،2016قــرر حــزب حركــة النهضــة اإلســامي التخلّــي عــن النشــاط ال َد َعــوي والتركيــز عــوض
ذلــك علــى العمــل السياســي ،مــا أشــعل أزمــة هويــة فــي صفــوف الحــزب .واآلن ،يُواجــه هــذا األخيــر تحديــات
تتض ّمــن إعــادة النظــر فــي دور اإلســام ،والتكيّــف مــع كونــه قــوة دافعــة للتغييــر االجتماعــي االقتصــادي،
وكيفيــة توجيــه صفــوة أنصــاره ،والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى اجتــذاب قواعــد انتخابيــة أوســع .هــذا مــن
دون أن ننســى أن تح ـ ّول الحــزب بالكامــل نحــو العمــل السياســي ،أجبــره علــى إعــادة النظــر بــكلٍّ مــن إطــاره
اإليديولوجــي وشــرعيته التــي يُفتــرض اآلن أن تســتند إلــى أســس أخــرى غيــر الديــن.
محاور أساسية

• قــرار النهضــة المحــوري بالتحـ ّول كليـا ً إلــى حــزب سياســي ،عــوض كونــه حركــة ُمنخرطــة فــي الدعــوة
الدينيــة ،د ّشــن حــدوث تغييــر جــذري فــي اســتراتيجيته ،ودفعــه إلــى إعــادة تعريــف هويتــه.
• نهايــة المشــروع اإلســامي للنهضــة كان حصيلــة ضغوطــات داخليــة وخارجيــة .كمــا أنهــا انبثقــت مــن
النزعــة البراغماتيــة وسياســة المقايضــات .إذ تعيّــن علــى الحــزب أن يقـ ّدم تنــازالت ،خاصــة خــال مرحلــة
الحــوار الوطنــي فــي  ،2013-2014لضمــان مشــاركته وتعزيزهــا فــي عمليــة االنتقــال إلــى الديموقراطيــة
فــي تونــس.
•منــذ أن اتخــذ قــراره هــذا العــام  ،2016كان النهضــة يجهــد للعثــور علــى الموقــع المناســب لإلســام فــي
مشــروعه السياســي.
علــى رغــم النتائــج االنتخابيــة الطيّبــة منــذ  ،2011ســتكون محــاوالت النهضــة لتطويــر قاعــدة دعمــه علــى
أســس غيــر العمــل الدعــوي ،مشــروطة فــي الغالــب بقدرتــه علــى التموضــع كقــوة حاكمــة فعّالــة ،وعلــى اقتــراح
حلــول ناجعــة للتحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تعصــف بالبــاد.
خالصات رئيسة

•االبتعــاد عــن إيديولوجيــا اإلســام السياســي ،يعنــي إعــادة النظــر بعالقــة الحــزب مــع المجــال الدينــي
كل مــن قواعــده الشــعبية الراهنــة والقواعــد االنتخابيــة المحافظــة األوســع .وهنــا ،ســتكون
التونســي ،ومــع ٍ
إدارة القاعــدة التاريخيــة للحــزب هــي التحــدي األبــرز ،خاصــة حيــن نتذ ّكــر أن دســتور  2014لــم يضــع حداً
للمعــارك ذات الدافــع السياســي حيــال مســألة الهويــة.
•أضعــف اعتبــار الحــزب تحقيــق التوافــق مــع ممثلــي النظــام القديــم أولويــة ،ســمعته كفاعــل أساســي يطمــح
للتغييــر االجتماعــي -االقتصــادي .فقــد خســر الحــزب ،بســبب مشــاركته الســلطة مــع أعضــاء النظــام القديــم
ورضوخــه إلــى السياســات النيو-ليبراليــة ،قدرتــه علــى تفعيــل اإلصالحــات االجتماعية-واالقتصاديــة،
ومعهــا طروحــات مكافحــة الفســاد التــي كانــت تهــدف إلــى إعــادة بنــاء شــرعيته وقواعــد دعمــه.
1

• علــى رغــم أن النهضــة اختــار فــي  2018اســتراتيجية االنفتــاح لتنويــع التمثيــل والعضويــة فيــه ،إال أن
هــذا الخيــار أمــاط اللثــام عــن االنقســامات بيــن األعضــاء القدمــاء واألعضــاء الجــدد مــن محترفــي السياســة.
وبالتالــي ،نجــاح الحــزب فــي المضــي قدمـا ً يعتمــد علــى قــدرة القيــادة علــى إدارة هــذا االنقســام وبنــاء هويــة
جديــدة تُرضــي الحــرس القديــم وتجتــذب األعضــاء والناخبيــن الجــدد.
مقدمة
ّ

حيــن اتخــذت حركــة النهضــة اإلســامية قرارهــا المحــوري فــي العــام  2016باالبتعــاد عــن جذورهــا الدعويــة
والتركيــز حصريـا ً علــى السياســة ،سـجّل ذلــك تحـ ّوالً ضخمـا ً فــي اســتراتيجية الحركــة 1.وقــد تأ ّكــد هــذا التصميم
علــى وقــف النشــاطات الدعويــة و»التخصــص الوظيفــي» فــي العمــل السياســي رســميا ً خــال المؤتمــر العــام
العاشــر فــي أيار/مايــو  ،2016حيــث أوضــح راشــد الغنوشــي ،رئيــس النهضــة وزعيمهــا التاريخــي منــذ كانــت
الحركــة محظــورة ،إن هــذا التحــ ّول ليــس مجــرد وســيلة لمغــادرة اإلســام السياســي والدخــول إلــى مجــال
«الديمقراطيــة اإلســامية» وحســب 2،بــل هــو أيضـا ً الحصيلــة الطبيعيــة للمشــاركة الكاملــة للحــزب فــي مجتمــع
ديمقراطــي .قــال« :نتطلــع إلــى تطويــر حــزب نهضــة جديــداً ،وتجديــد حركتنــا ووضعهــا فــي المجــال السياســي
خــارج أي انخــراط مــع الديــن .قبــل الثــورة كنــا نختبــئ فــي المســاجد ،ونقابــات العمــال ،والجمعيــات الخيريــة،
ً 3
ألن النشــاط السياســي الحقيقــي كان محظــورا .لكــن اآلن يمكننــا أن نكــون طرفـا ً سياســيا ً علنيـا».
“التخ ّ
صــص الوظيفــي” يشــير إلــى فصــل كامــل للعمــل السياســي عــن النشــاط ال َد َعــوي .والتركيــز أساسـا ً علــى
الرهانــات االنتخابيــة ،يعنــي أنــه يتعيّــن علــى النهضــة أن يطــرح جانبـا ً مهمتــه التاريخيــة كحركــة إحيــاء تســتلهم
مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين التــي ســعت إلــى أســلمة المجتمــع مــن خــال الدعــوة والنشــاطات الثقافيــة
والتربويــة 4.وهكــذا ،يهــدف النهضــة اآلن ،الــذي تأ ّســس أصـاً اســتناداً إلــى أصــول إســامية ،إلــى طــرح نفســه
كقــوة سياســية ُمحافظــة قــادرة علــى إدارة الشــأن العــام ،وتحقيــق التســويات والحلــول الوســط مــع األحــزاب
العلمانيــة التونســية .ومــع هــذا التغيّــر ،جــرى تقليــص التشــديد علــى األســس الدينيــة واالبتعــاد عــن إيديولوجيــا
اإلســام السياســي ،وتكريــس المــوارد البشــرية والماليــة للسياســات االنتخابيــة .بعبــارة أخــرى“ ،التخصــص
الوظيفــي” هــو محاولــة لتحريــر النشــاط السياســي مــن االعتبــارات الدينيــة ،مــن جهــة ،وتحريــر المواقــف
والنشــاطات الدينيــة مــن التالعــب السياســي ،مــن جهــة أخــرى.
لقــد أص ـ ّرت قيــادة النهضــة علــى أن عمليــة االنتقــال إلــى الديمقراطيــة فــي تونــس ،مضاف ـا ً إليهــا المناخــات
المحليــة واإلقليميــة السياســية المعقّــدة ،تتطلّــب مــن الحــزب التأقلــم .بيــد أن قــرار مؤتمــر العــام  2016الخــاص
بتوجيــه الدفــة حصري ـا ً نحــو العمــل السياســي مــع مايقتضيــه ذلــك مــن تركيــز علــى الرهانــات االنتخابيــة ال
يــزال يطــرح إشــكاليات ،علــى رغــم أن معظــم مندوبــي الحــزب أقــروه .فقــد أســفر تقليــص التركيــز علــى
اإليديولوجيــا عــن أزمــة هويــة يُر ّجــح أن تُواصــل فــرض تحديــات وازنــة علــى الحــزب ،فيمــا هــو يقــوم بإعــادة
تقييــم دور اإلســام كإطــار مرجعــي ،وينبــري لتكييــف الحــزب مــع وظيفــة المحفّــز علــى التغييــر االجتماعــي،
والســعي إلــى الحفــاظ علــى قاعــدة أنصــاره األساســية ،فــي الوقــت نفســه الــذي ينشــط فيــه الجتــذاب قاعــدة
انتخابيــة أوســع.
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علــى رغــم أن قــرار التخ ّ
صــص ينطــوي علــى إعــادة هيكلــة شــاملة( ،يتــم بموجبهــا فصــل كل النشــاطات
الدعويــة عــن الحــزب وإحالتهــا إلــى منظمــات دينيــة والمجتمــع المدنــي) ،إال أن هــذا الفصــل التــام ل ّمــا يحــدث
بعــد .وهــذا يَشــي بمــدى الغمــوض الســائد علــى رغــم مــرور أكثــر مــن ثــاث ســنوات علــى إصــدار القــرار
المفصلــي للنهضــة المتعلــق بهويتــه .وبالتالــي ،الخــروج مــن اإلســام السياســي ،فــي كل مجاالتــه ،ليــس بــأي
حــال حصيلــة مؤكــدة.
ـكل مــن
بعــد عقــود أمضتهــا حركــة النهضــة كجماعــة سياســية محظــورة معارضــة لنظــام الحكــم الســلطوي لـ ٍ
الرئيســين الحبيــب بورقيبــة وخلفــه زيــن الديــن بــن علــي ،تعيّــن علــى الحــزب اتخــاذ خيــارات ظرفيــة منــذ
الترخيــص الرســمي لــه العــام  .2011وهــو تغيّــر مــن حركــة معارضــة غيــر ُمعتــرف بهــا إلــى حــزب شــرعي
لــه ســطوة وينافــس الجتــذاب األصــوات فــي مشــهد تعــددي.
طــرح حــزب حركــة النهضــة ،بقــراره الخــاص بالتخصــص الوظيفــي فــي العمــل السياســي ،جانب ـا ً اإلســام
السياســي كإطــار مرجعــي كلــي ،لكنــه اليــزال يتــدارس كيفيــة المضــي قدم ـا ً مــن هــذه النقطــة إلــى الوضعيــة
التــي يجــب ان يعطيهــا لإلســام فــي “مشــروعه الجديــد لـ”الديمقراطيــة اإلســامية” .واآلن ،الكيفيــة التــي
ســيختار بموجبهــا النهضــة معالجــة أزمــة الهويــة ،لــن يكــون لهــا تأثيــر علــى مســتقبل شــرعيته الوطنيــة والدولية
اله ّشــة وحســب ،بــل هــي تنطــوي أيضـا ً علــى مضاعفــات تطــال التجربــة الديمقراطيــة التونســية برمتهــا؛ وهــي
التجربــة التــي تس ـنّم فيهــا النهضــة دوراً ريادي ـا ً منــذ تبلورهــا العــام .2011
الدعوة إلى العمل السياسي
رحلة النهضة من ّ

جــاء قــرار النهضــة بالتخ ّ
صــص الوظيفــي تتويج ـا ً لنقاشــات داخليــة فــي الحــزب حــول العالقــة بيــن العمــل
السياســي والدعــوي ،والتــي كانــت ســمة الحــزب منــذ الســبعينيات .كمــا أن البيئــة السياســية العدائيــة التــي انخرط
فيهــا الحــزب أثّــرت علــى تحوالتــه التدريجيــة .كانــت الحركــة طيلــة العهديــن الســلطويين والقمعييــن فــي تونــس،
تضــع األولويــة لصــراع البقــاء ،وكانــت غيــر مســتعدة للمخاطــرة بالتشــرذم مــن خــال االختيــار بيــن نهــج
الدعــوة وبيــن العمــل السياســي .لكــن ،بعــد ثــورة  2011أضحــت الحركــة العبـا ً سياســيا ً شــرعيا ً وشــاركت فــي
الحكــم مــع شــركاء علمانييــن كانــوا يش ـ ّكون بمــدى التزامهــا بالديمقراطيــة ،األمــر الــذي س ـرّع مــن ضــرورة
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تســوية هــذه المســألة.
بــرزت الحركــة ،التــي ســتصبح حــزب النهضــة ،أوالً فــي أوســاط القطاعــات ال ُمحافظــة مــن المجتمــع فــي حقبــة
الســتينيات ،كــرد فعــل علــى مخــاوف التغريــب فــي تونــس مابعــد االســتقالل .وبعــد أن نالــت البــاد اســتقاللها
مــن فرنســا العــام  ،1956أطلــق أول رئيــس لهــا ،الحبيــب بورقيبــة ،عمليــة تحديــث ف ّككــت الهيئــات الدينيــة
التقليديــة وه ّمشــت المؤسســة الدينيــة .وقــد ســعى برنامــج التحديــث هــذا ليــس فقــط إلــى مصــادرة األوقــاف التــي
تُســتخدم لتمويــل المســاجد ،والمــدارس القرآنيــة ،والجمعيــات الخيريــة ،بــل أيضـا ً إلــى إصــاح برامــج التعليــم
الدينيــة فــي جامــع الزيتونــة ،وهــي المؤسســة التعليميــة واإلســامية األولــى فــي تونــس 6.كمــا تــم حظــر تعــدد
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الزوجــات وجــرى تبنّــي قانــون لألحــوال الشــخصية بمرســوم رئاســي العــام  1957يُعــزز حقــوق المــرأة.
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فــي أواخــر الســتينيات ،أسّســت مجموعــة مــن الشــبان ،الذيــن تحدوهــم رغبــة الدفــاع عــن الهويــة اإلســامية
لتونــس“ ،الجماعــة اإلســامية” بقيــادة راشــد الغنوشــي وعبــد الفتــاح مــورو وأحميــدة النيفــر ،وباســتلهام جزئــي
مــن مبــادئ مدرســة التبليــغ وهــي حركــة دعويــة غيــر سياســية تر ّكــز علــى التعليــم الدينــي .بدورهــا ،كانــت
الجماعــة اإلســامية حركــة دعويــة تعمــل علــى نشــر تعليــم وممارســة صحيحــة لإلســام .وهــي ســعت إلــى
إحيــاء الديــن فــي الحيــاة العامــة مــن خــال الدعــوة فــي المســاجد وعبــر اإلعــاء مــن شــأن التقــوى فــي الســلوك
الشــخصي ،واألخــاق والمعامــات االجتماعيــة 8.إضافــةً إلــى ذلــك ،رفضــت الجماعــة كالً مــن مشــروعي
التحديــث البورقيبــي والنخــب الدينيــة التقليديــة فــي البــاد التــي اعتُبــرت عتيقــة و ُمســتلحقة مــن قبــل الديكتاتورية.
فــي البدايــة نشــطت الجماعــة ســراً ،ووجــد نشــطاؤها حليفـا ً غيــر متوقّــع لمســاعدتها علــى التو ّســع هــو الجنــاح
اإلســامي فــي الحــزب الحاكــم ،الحــزب االشــتراكي الدســتوري 9.هــذا الجنــاح كان يســعى إلــى مواجهــة اليســار
المتطــرف ويحبــذ أســلمة وتعريــب المجتمــع التونســي عبــر دعــم نشــاطات ال ُدعــاة الشــبان فــي جمعيــة الحفــاظ
علــى القــرآن ،وهــي هيئــة رســمية مر ّخــص لهــا أُسّســت العــام .1967
لــم يكــن تو ّســع الجماعــة اإلســامية فــي أواخــر الســتينيات والســبعينيات نتيجــة لوجــود طلــب دينــي أو روحانــي
وحســب ،بــل لعبــت أيضـا ً العوامــل االجتماعيــة -االقتصاديــة دوراً حاســما ً فــي توســيع مــدى مقبوليتهــا .فالحركة
اإلســامية كانــت ّ
جذابــة علــى وجــه الخصــوص ألعضــاء “الهوامــش االجتماعيــة الجديــدة” الذيــن بــرزوا بُعيــد
االســتقالل 10.وهــذا شــمل خريجــي المؤسســات الدينيــة والتعليــم التقليــدي الذيــن شــعروا بالتهديــد بســبب برامــج
التحديــث فــي عهــد بورقيبــة ،والشــبان المتحدريــن مــن أصــول متواضعــة الذيــن تســنى لهــم الحصول علــى تعليم
رســمي مجانــي ،لكــن لــم يكــن فــي وســعهم حصــد فوائــد الترقــي االجتماعــي .كال هاتيــن المجموعتيــن تعرضتــا
إلــى التهميــش علــى يــد البورجوازيــة الجديــدة المتغرّبة11.عــاوةً علــى ذلــك ،كان نشــطاء الجماعــات اإلســامية
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فــي المناطــق الجنوبيــة والداخليــة ،يعارضــون القيــم االجتماعيــة -الثقافيــة التــي تبنّتهــا النخــب العلمانيــة.
وبالنســبة إلــى هــذه القطاعــات المه ّمشــة فــي المجتمــع ،أصبــح اإلســام أســاس حركــة دينية-اجتماعيــة ،وفّــرت
ســردية سياســية لتعبئــة الجماهيــر.
فــي أواخــر الســبعينيات ،ومــع تم ـ ّدد النشــاط ال َد َعــوي إلــى الجامعــات مــن خــال افتتــاح مســاجد داخلهــا ،بــدأ
نشــطاء الجماعــة اإلســامية يحبــذون علــى نحــو متزايــد تســييس الحركــة .هــذا التطــور يعــود فــي المقــام األول
كل مــن طــاب اليســار والحــزب االشــتراكي الدســتوري ،ولتعرضهــم إلــى مختلــف
إلــى احتــكاك النشــطاء مــع ٍ
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اإليديولوجيــات السياســية بعــد أن أصبحــت الجامعــات أرض ـا ً خصبــة للمنافســة الفكريــة .وقــد لعبــت الثــورة
اإليرانيــة العــام  1979دوراً حاســما ً فــي إلهــام قــرار الجماعــة اإلســامية الخــاص باالنخــراط فــي النشــاط
السياســي 14.ومــع تحبيــذ طــاب الجامعــات فــي الجماعــة اإلســامية تســييس الحركــة لمعارضــة سياســات
بورقيبــة العلمانيــة والســلطوية ،تحرّكــت القيــادة لتبنّــي تو ّجــه الطــاب نحــو التســييس ومنــع االنقســام .وحينهــا،
تبنّــت الجماعــة إيديولوجيــا اإلخــوان المســلمين التــي تطــرح اإلســام كنظــام سياســي واقتصــادي واجتماعــي
يتجــاوز إطــار الديــن واإليمــان ليغطــي مناحــي حيــاة النــاس كافــة.
فــي العــام  ،1979غيّــرت الجماعــة اإلســامية اســمها ليصبــح حركــة االتجــاه اإلســامي .وهــذا د ّشــن والدة أول
حركــة إســامية تونســية تش ـجّع كالً مــن الدعــوة والعمــل السياســي فــي آن .هــذه الفتــرة شــهدت أيض ـا ً بــروز-
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والحقـا ً مغــادرة -مجموعــة مــن المثقفيــن داخــل حركــة االتجــاه اإلســامي تعــرف باإلســاميين التق ّدمييــن .هــذا
الفصيــل االنشــقاقي طــرح تفســيراً تقدميـا ً للعقيــدة اإلســامية ،وحبّــذ الدفــاع عــن هويــة تونســية واضحــة متمايــزة
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عــن توجهــات اإلخــوان المســلمين.
شــهدت حقبــة الثمانينيــات تطــوران بــارزان اثنــان داخــل حركــة االتجــاه ســيلعبان دوراً حاســما ً فــي التأثيــر علــى
المســار السياســي لحركــة النهضــة بعــد الثــورة التونســية العــام  :2011األول ،أن اإلســاميين أبــدوا اســتعداداً
لالنخــراط فــي التعدديــة السياســية والتنســيق مــع مجموعــات المعارضــة األخــرى .والثانــي ،أن النقاشــات بــدأت
داخــل الحركــة حــول العالقــة بيــن النشــاط االجتماعــي الثقافــي وال َد َعــوي وبيــن العمــل السياســي.
وخــال العقــد األخيــر مــن عهــد بورقيبــة ،دفــع نشــطاء حركــة االتجــاه مواقفهــا السياســية واالجتماعيــة-
االقتصاديــة نحــو التقــارب علــى نحــو مطّــرد مــع المجموعــات األخــرى التــي تعــارض النظــام .الدافــع وراء هذه
الخطــوة كانــت أساس ـا ً المواجهــة بيــن الحكومــة وبيــن الحركــة العماليــة التونســية ،والتــي أســفرت عــن مئــات
القتلــى خــال اإلضرابــات العامــة فــي البــاد فــي الفتــرة بيــن  1978و .1984وفــي العــام  ،1981أعلنــت حركــة
االتجــاه اإلســامي بوضــوح أنهــا تقبــل التعدديــة السياســية وطلبــت الترخيــص لهــا رســميا .بيــد أن نظــام بورقيبــة
رفــض ذلــك وشـ ّ
ـن حملــة علــى الحركــة أجبرتهــا علــى اللجــوء إلــى العمــل الســري .لكــن ،وعلــى رغــم افتقادهــا
إلــى الوضعيــة القانونيــة ،نجــح النشــطاء اإلســاميون فــي التنســيق مــع األحــزاب العلمانيــة المعارضــة وانضــم
العديــد منهــم إلــى هيئــات المجتمــع المدنــي مثــل الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق االنســان والحــركات
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العماليــة .وفــي العــام  ،1989ش ـ ّكل اإلســاميون نحــو  20فــي المئــة مــن االتحــاد العــام التونســي للشــغل.
وهكــذا ،عكســت هــذه المرحلــة تقبّــل اإلســاميين علــى نحــو متزايــد للتعدديــة السياســية وللحاجــة إلــى التعايــش
مــع األطــراف غيــر اإلســاموية.
فــي التســعينيات ،وفــي خطــوة كانــت بمثابــة استشــراف لمســتقبل النقاشــات حــول التخصــص الوظيفــي ،بــدأت
حركــة االتجــاه بتفحّــص العالقــة بيــن النشــاط االجتماعي-الثقافــي وبيــن العمــل السياســي داخــل الحركــة.
اســتهدف النشــاط االجتماعــي الثقافــي ترســيخ القيــم اإلســامية وتأطيــر المجتمــع التونســي مــن خــال اإلرشــاد،
والتعليــم ،والنشــاطات الثقافيــة .أمــا العمــل السياســي فهــدف إلــى بنــاء صــرح مقاومــة سياســية قويــة لنظــام
بورقيبــة المتداعــي .وهــذا ج ّســد نوع ـا ً مــن األســلمة مــن تحــت ،فيمــا النشــاط السياســي تض ّمــن األســلمة مــن
فــوق .لكــن ،وبســبب ضيــق أفــق البيئــة السياســية ،بقــي هــذا النقــاش ُمعلّقـا ً فــي الهــواء .ومــع ذلــك ،واصــل هــذا
كل مــن الحركــة االجتماعيــة -الثقافيــة والحــزب السياســي فــي التأثيــر علــى
الغمــوض حــول كيفيــة دمــج ســمات ٍ
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تمخضــات التيــار اإلســامي التونســي.
حيــن أصبــح زيــن العابديــن بــن علــي رئيسـا ً العــام  ،1987راود قــادة حركــة االتجــاه أمــل بإقامة عالقــات أفضل
مــع النظــام الجديــد ،وقــرروا فــي العــام  1988دفــع المشــروع السياســي خطــوة أخــرى إلــى األمــام وتغييــر اســم
المنظمــة ليصبــح حركــة النهضــة ،بمــا يتوافــق مــع قانــون األحــزاب السياســية للعــام  1988الــذي منــع تأســيس
أحــزاب علــى أســس إثنيــة أو دينيــة .وعلــى رغــم أن الحركــة لــم تنــل الترخيــص الرســمي ،إال أنهــا شــاركت فــي
انتخابــات  1989البرلمانيــة عبــر لوائــح مســتقلة .وقــد اعتُبــر النجــاح االنتخابــي للّوائــح اإلســامية ،والــذي قُـدِّر
5

بنحــو  15فــي المئــة مــن إجمالــي األصــوات العامــة ووصــل إلــى  30فــي المئــة فــي بعــض المناطــق ،بمثابــة
تهديــد لنظــام بــن علــي ،الــذي بــدأ يــرى فــي الحركــة اإلســامية خصمــه الرئيــس .ولــذا ،عمــدت الحكومــة إلــى
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تزويــر نتائــج االنتخابــات وأعلنــت انتصــار الحــزب الحاكــم الجديــد ،التجمــع الدســتوري الديمقراطــي.
أ ّدى االنفتــاح السياســي قصيــر األجــل إلــى حملــة علــى شــبكات حركــة النهضــة .ففــي العــام  ،1990جــرى
اعتقــال أو تعذيــب أو ممارســة خروقــات لحقــوق اإلنســان بحــق اآلالف مــن نشــطائها .ونتيج ـةً لذلــك اضطــر
العديــد مــن أعضــاء الحركــة إلــى الفــرار مــن البــاد ،ولجــأ معظمهــم إلــى أوروبــا .وفــي غيــاب أي مجــال
لممارســة الدعــوة فــي ظــل عهــد بــن علــي ،أصبــح االســتثمار فــي العمــل السياســي الخيــار الوحيــد تقريبـا ُ أمــام
القــادة فــي المنفــى لضمــان بقــاء الحركــة علــى قيــد الحيــاة .كمــا ســعت النهضــة أيضـا ً إلــى التصــدي لمحــاوالت
النظــام عزلهــا عــن بقيــة فصائــل المعارضــة فــي هــذه الفتــرة ،مــن خــال التفــاوض علــى التقــارب مــع أحــزاب
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المعارضــة العلمانيــة ،عبــر تبنيهــا حقــوق اإلنســان والسياســات الديمقراطيــة.
مــع ســقوط دكتاتوريــة بــن علــي فــي كانــون الثاني/ينايــر  ،2011كانــت األولويــة القصــوى للنهضــة هــي إعــادة
تفعيــل شــبكاتها القاعديــة وهياكلهــا التنظيميــة ،تمهيــداً الندفاعــة أخــرى نحــو معمعــة السياســة .وهكــذا ،وبعــد
 30ســنة مــن طلبهــا للمــرة األولــى الحصــول علــى ترخيــص رســمي ،تلقــت الحركــة هــذا الترخيــص فــي آذار/
مــارس  2011تحــت مســمى “حــزب حركــة النهضــة” 20،وتــم افتتــاح  2000مكتــب للحــزب فــي طــول البــاد
وعرضهــا اســتعداداً النتخابــات المجلــس التأسيســي فــي تشــرين األول/أكتوبــر  21.2011وقــد التقــى النشــطاء
العائــدون -علــى رأســهم الغنوشــي -بأعضــاء وقواعــد الحركــة ال ُمضطهديــن الذيــن بقــوا فــي تونــس وعانــوا
ألــوان القمــع العنيــف .ووصــف بعــض مســؤولي النهضــة هــذه اللقــاءات بأنهــا كانــت إعــادة وصــل مــا انقطــع
بيــن “الــرأس” المنفــي والمســجون وبيــن “الجســد” ال ُمضّطهــد أو ال ُمحاصــر 22.بيــد أن عمليــة إعــادة بنــاء
تســر مــن دون تحديــات ،خاصــة فــي ضــوء الســياقات السياســية الحــادة لعمليــة االنتقــال إلــى
الحركــة هــذه لــم ِ
الديمقراطيــة فــي تونــس.
نجــح حــزب النهضــة فــي تبــوؤ المركــز األول فــي انتخابــات  2011حاصــداً  37فــي المئــة مــن األصــوات .و
تحالــف مــع حزبيــن علمانييــن إثنيــن همــا التكتــل والمؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة ،لقيــادة مــا أصبــح ي ُعــرف
بحكومــة الترويــكا بيــن  2011و .2013وفــي الوقــت نفســه ،أُعيــد فتــح النقاشــات فــي  2011حــول العمــل
السياســي فــي مقابــل النشــاط ال َد َعــوي .وكانــت مســألة التخصــص فــي العمــل السياســي قــد أُثيــرت للمــرة األولــى
فــي العقــد األول مــن القــرن الحالــي ،لكــن يــد القمــع الثقيلــة لديكتاتوريــة بــن علــي واالنقســامات التــي اعتــرت
الحركــة بيــن المنفييــن وبيــن مــن بقــي فــي البــاد منــع التع ّمــق فــي هــذه المســألة الحسّاســة.
خــال مؤتمــر النهضــة التاســع فــي العــام  2012-وهــو األول الــذي نُ ِّ
ظــم فــي تونــس منــذ العــام  1990-بــرزت
بجــاء وعلن ـا ً الخالفــات اإليديولوجيــة بيــن األعضــاء ،وانقســمت الحركــة إلــى معســكرين :المتشــددون الذيــن
يريــدون أن تكــون الشــريعة أســاس التشــريع فــي الدســتور التونســي الــذي ســيلي ،والبراغماتيــون الذيــن طالبــوا
بمقاربــة أكثــر مرونــة 23.لكــن ،وفــي خضــم هــذا االنقســام ،طغــت التوقعــات العاليــة للقواعــد الشــعبية حــول
كل
تحقيــق أهــداف انتفاضــة ( 2011خاصــة منهــا مكافحــة الفســاد وتطهيــر المشــهد السياســي) علــى اهتمامــات ٍ
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مــن المتشــددين والبراغماتييــن معــا .ومــع وجــود قيــادة حريصــة علــى خــروج المؤتمــر بمظهــر الوحــدة ،لــم
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تُتخــذ قــرارات رئيســة ســواء حــول التخصــص أو موقــف الحــزب مــن دور الشــريعة فــي الدســتور.
لــم تتــرك المشــاركة فــي االســتحقاقات االنتخابيــة بصماتهــا علــى إيديولوجيــا الحركــة وحســب ،بــل كانــت لهــا
أيضـا ً تأثيراتهــا علــى التموضــع السياســي للحــزب .فحيــن أصبــح النهضــة حزبـا ً حاكمـا ً فــي تونــس فــي العــام
 ،2011أُجبــر علــى إدارة الشــؤون الوطنيــة كجــزء مــن ائتــاف حاكــم .وهــذا عنــى أنــه يجــب علــى الحــزب
التفــاوض حــول قضايــا شــائكة تتعلّــق بطبيعــة الديمقراطيــة الوليــدة فــي البــاد مــع شــركائه العلمانييــن فــي
االئتــاف ،وكذلــك دعــم التوافقــات والتســويات والحلــول الوســط.
وخــال العــام  ،2013تفاقــم االســتقطاب داخــل النهضــة ،وفــي تونــس عمومــاً ،مــا أشــعل إوار أزمــة فــي
التجربــة الديمقراطيــة الوليــدة فــي البــاد .وفــي تموز/يوليــو ،نزلــت المعارضــة اليســارية إلــى الشــارع وهـ ّددت
باالنســحاب مــن المجلــس الوطنــي التأسيســي وعرقلــة صياغــة الدســتور .اندلعــت هــذه االحتجاجــات رداً علــى
االغتيــال السياســي الثنيــن مــن قــادة اليســار ،شــكري بلعيــد ومحمــد براهمــي ،فــي شــباط/فبراير وتموز/يوليــو
 2013علــى التوالــي ،وعلــى تصاعــد هجمــات الســلفيين ال ُمتشــددين ضــد قــوات األمــن ومؤسســات الدولــة.
وفــي هــذه األثنــاء ،فــي  3تموز/يوليــو ،أُطيــح بالحكومــة التــي ترأســتها جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي مصــر
فــي انقــاب عســكري أنهــى عهــد اللحظــة الديمقراطيــة فــي البــاد 25.وحينهــا أدرك حــزب النهضــة أن عليــه
التخلــي عــن بعــض المواقــف اإليديولوجيــة للحفــاظ علــى المســيرة الديمقراطيــة وحمايــة نفســه مــن مصيــر
مماثــل لزمالئــه اإلســاميين فــي مصــر .وهكــذا ،بــدأ الحــزب بإبــرام التســويات مــع ممثلــي النظــام القديــم فــي
وقــت الحــق مــن ذلــك العــام ،خــال حــوار وطنــي لــم يســبق لــه مثيــل فــي تونــس.
الحوار الوطني :لحظة البراغماتية وسياسة المقايضات

بحفــز مــن
بالنســبة إلــى قــادة النهضــة ،جــاء قــرار االبعــاد النســبي للحركــة عــن مبادئهــا اإليديولوجيــة
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البراغماتيــة وحســابات المقايضــات السياســية .والحــال أنــه تعيّــن علــى كل مــن العلمانييــن واإلســاميين تقديــم
التنــازالت لضمــان وتعزيــز مشــاركتهم فــي العمليــة الديمقراطيــة التونســية .وقــد أتــى الوفــاق حــول دســتور
 2014كحصيلــة للحــوار الوطنــي بيــن اإلســاميين والعلمانييــن ،بمــا فــي ذلــك ممثلــي النظــام الســابق ،ولعبــت
أربــع منظمــات مجتمــع مدنــي أُطلــق عليهــا اســم “الرباعيــة” (لجنــة الحــوار الوطنــي التونســي) دوراً مهمـا ً فــي
دفــع األطــراف إلــى التوافــق عبــر الوســاطة بينهــا.
تض ّمــن الحــوار الوطنــي ثــاث مســارات متكاملــة ،حصيلــة كل منهــا كانــت أساســية لنجــاح عمليــة المصالحــة
الوطنيــة برمتهــا ومعهــا إدارة األزمــات :المســار الدســتوري فيهــا ســعى إلــى بلــورة تســويات حــول قضايــا
مثــل التكفيــر ،ودور الشــريعة كمصــدر للتشــريع ،والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة ،وحريــة المعتقــد والضميــر.
كانــت تنــازالت اإلســاميين حيــال هــذه القضايــا أساســية إلنجــاز الدســتور فــي  14كانــون الثاني/ينايــر 2014
ولالنتقــال إلــى المســار الحكومــي الــذي جــرى التفــاوض فيــه حــول تركيبــة الحكومــة الجديــدة المنــوط بهــا حكــم
البــاد ،إلــى حيــن إجــراء االنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة فــي تشــرين األول/أكتوبــر وتشــرين الثاني/نوفمبــر
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ـو َج هــذا المســار باســتقالة متُفّــق عليهــا للحكومــة التــي يقودهــا النهضــة برئاســة
 2014علــى التوالــي .وقــد تُـ ِّ
علــي العريــض ،وحلّــت مكانهــا حكومــة تكنوقــراط مســتقلة .أمــا المســار االنتخابــي فــكان مســؤوالً عــن تطويــر
اآلليــات الخاصــة بانتخــاب أعضــاء الهينــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات التــي ســتنظّم االنتخابــات المقبلــة.
أســفر الدســتور التونســي الجديــد الــذي أُقـ ّر فــي كانــون الثاني/ينايــر  2014عن تســوية النزاعــات بيــن العلمانيين
واإلســاميين حــول طبيعــة الدولــة .وهــو اعتــرف باإلســام ك َمعلــ ْم هويــة أساســي للشــعب التونســي ،لكــن
النهضــة تخلــى عــن اقتراحــه جعــل الشــريعة مصــدراً للتشــريع فــي أعقــاب االحتجاجــات الواســعة التــي نظّمتهــا
القــوى العلمانيــة وممثلــي المجتمــع المدنــي .كمــا جــرى إســقاط التجريــم فــي االتهامــات الدينيــة مثــل التكفيــر،
ولــم يُذكــر واجــب الدولــة فــي “حمايــة المقــدس” ســوى علــى نحــو خاطــف 26.لــم يكــن مــن الســهل علــى النهضــة
تقديــم مثــل هــذه التنــازالت ،وتعيّــن علــى القيــادة تنظيــم ورش عمــل واجتماعــات مــع العناصــر األكثــر تشـ ّدداً
فــي الحــزب إلقناعهــم بــأن مطالبهــم العقديــة غيــر ُممكنــة فــي الســياقات الوطنيــة واإلقليميــة الراهنــة.
لعبــت الضغــوط المحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء دوراً رئيســا ً فــي تعزيــز نفــوذ قــادة النهضــة األكثــر
براغماتيــة ،الذيــن حبّــذوا التســويات والحلــول الوســط .علــى ســبيل المثــال ،فيمــا جــادل المتشــددون فــي الحركــة
بضــرورة إقصــاء ممثلــي النظــام الســابق عــن العمــل السياســي ،دعــت حلقة القيــادة األضيــق المحيطة بالغنوشــي
إلــى شــكل عملــي مــن المصالحــة الوطنيــة ،خاصــة مــع نــداء تونــس ،وهــو حــزب جديــد تش ـ ّكل مــن ائتــاف
ضـ ّم البورقيبييــن والعلمانييــن واليســاريين 27.عــاوةً علــى ذلــك ،أ ّدى التدهــور الســريع فــي البيئــة اإلقليميــة فــي
أعقــاب االنقــاب المصــري فــي تموز/يوليــو  2013إلــى توطيــد وجهــة نظــر البراغماتييــن القائلــة بأنــه مــن
الضــروري إبــرام الســام مــع مســؤولي النظــام الســابق وتجنّــب عــدم االســتقرار فــي البــاد.28
كانــت اليــد العليــا فــي خاتمــة المطــاف لدعــوات الوفــاق ،وقـ ّدم النهضــة تنــازالً سياســيا ً كبيــراً حيــن صـ ّوت ضــد
اســتبعاد ممثلــي ومســؤولي نظــام بــن علــي 29.مثــل هــذه التســوية وغيرهــا ســاعدت علــى تحديــد الحــوار الوطنــي
بكونــه لحظــة أساســية للسياســات البراغماتيــة .وتعتقــد قيــادة النهضــة أنــه ال غنــى عــن تنازالتهــا أمــس واليــوم
ض َمــنَ الدســتور وجــود “دولــة محايــدة
للحفــاظ علــى التجربــة الديمقراطيــة التونســية ،ففــي نهايــة المطــاف َ
30
الهــي إســامية وال علمانيــة” ،بــل حاميــة لحريــة الــرأي والمعتقــد والديــن”.
بالنســبة إلــى قيــادة الحــزب ،حقّــق تأكيــد الحريــة الدينيــة والهويــة اإلســامية فــي تونــس المهمــة التاريخيــة
للنهضــة فــي مجــال إعــادة بنــاء المجتمــع وفقـا ً للمبــادئ المســتوحاة مــن اإلســام .وبعــد أن غابــت فكــرة أســلمة
المجتمــع ،اســتخدم النهضــة مؤتمــره العاشــر العــام  2016لتكييــف هويتــه مــع حقائــق الدســتور الجديــد .خــال
هــذا المؤتمــرَ ،ح َسـ َم األعضــاء أخيــراً النقاشــات الداخليــة المتواصلــة حــول الدعــوة في مقابــل السياســة ،واتخذوا
قــراراً بالتخصــص حصريـا ُ فــي المجــال السياســي .ولتبريــر هــذا القــرار الجلــل ،طرحــت القيــادة مســألة وضــع
31
العمــل الدعــوي جانبـا ً بكــون ذلــك محصلــة طبيعيــة اللتزامها بمبــادئ الدســتور الجديــد والديمقراطية التونســية.
بالطبــع ،التســاؤل حــول مــا إذا كان هــذا التحـ ّول اإليديولوجــي فــي النهضــة مجــرد تكتيــك أم اســتراتيجية ،أمــر
مشــروع .فالنهضــة أظهــر نزعــة براغماتيــة وقــدرة علــى المنــاورة بشــكل انتهــازي ،كمــا حــدث حيــن أُجبــر
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علــى التأقلــم مــع القيــود والضغــوط التــي مارســها نظــراؤه العلمانيــون والمجتمــع الدولــي خــال العــام .2013
بيــد أن قيــادة الحــزب تكيّفــت مــع القواعــد الجديــدة للّعبــة التــي ســاهمت هــي فــي وضعهــا .وبقيامهــا بذلــك،
ح ّولــت قيــداً خارجيــا ً إلــى دافــع لتغييــر إيديولوجيــة الحــزب وهويتــه .وهكــذا ،يُعتبــر التخصّــص الوظيفــي
قــراراً اســتراتيجيا ً بفعــل دوره فــي دفــع إيديولوجيــة حــزب النهضــة قدمـا ً نحــو الســعي الســتقطاب أعضــاء جــدد
وحصــد االعتــراف المحلــي والدولــي.
والواقــع أن قــرار التخ ّ
صــص ،بالمقارنــة مــع القيــام ببســاطة بفصــل فرعــي الدعــوة والعمــل السياســي كمــا فعلــت
الحركتــان اإلســاميتان فــي المغــرب واألردن ،يعكــس التــزام النهضــة بالمســار السياســي علــى حســاب النشــاط
الدينــي 32.فالحــركات اإلســامية التــي تدمــج بيــن اإلرشــاد وبيــن العمــل السياســي فــي بوتقــة تنظيميــة واحــدة
غالب ـا ً مــا تتع ـرّض إلــى إغــراء اتخــاذ مواقــف غامضــة ،خوف ـا ً مــن تقويــض مصداقيتهــا إمــا مــع أنصارهــا
الدينييــن أو مــع قواعدهــا السياســية 33.والنهضــة ،بإدراكــه مخاطــر انتهــاج أجندتيــن متعارضتيــن فــي آن،
أنخــرط فــي عمليــة تحويليــة هدفــت إلــى التطـ ّور فــي اتجــاه ليبرالــي ،ووضــع حــد للغمــوض حــول مــا إذا كانــت
قراراتــه ترقــص علــى إيقــاع السياســة أو الديــن.
ثُـ ّم :يســتهدف تبنّــي النهضــة للتخ ّ
صــص كذلــك اجتــذاب طــرف آخر ُمتــردد هم شــركاء النهضــة الدولييــن .فالعديد
مــن النقاشــات حــول اإلســام السياســي فــي األوســاط السياســية الغربيــة ،تُر ّكــز علــى مــا إذا كانــت الحــركات
اإلســامية ُملتزمــة أم ال بالديمقراطيــة 34.ويقــول مســؤول فــي حــزب النهضــة ،فــي معــرض اعترافــه بتفضيــل
الشــركاء الدولييــن ال ُمفتــرض للعلمانييــن« :النهضــة ليــس العبـا ً جيو-سياســيا ً مناســباً .وتونــس بلــد منفتــح ،فيمــا
النهضــة العــب سياســي انطوائــي» 35.إضافــة إلــى ذلــك ،ليــس ثمــة شــك فــي أن البيئــة اإلقليميــة ال ُمضطربــة
ونفــور بعــض دول الخليــج العنيــف مــن اإلســام السياســي ،ســاهما فــي قــرار النهضــة بــأن يصبــح العبـا ً سياســيا ً
«طبيعيــا» .لكــن ،وفيمــا قــرار التخلّــي عــن اإلســام السياســي والتركيــز حصريــا ً علــى السياســة االنتخابيــة
والتنافــس السياســي ســاعدا النهضــة علــى معالجــة مختلــف الضغــوط المحليــة والدوليــة ،إال أن التخ ّ
صــص أجبــر
الحــزب أيضـا ً علــى مواجهــة مروحــة أخــرى مــن المســائل حــول طبيعتــه المســتقبلية وتوجهاتــه.
للتخصص الوظيفي
محصالت محفوفة بالمخاطر
ّ

أفــرز التخ ّ
صــص تحديــات ج ّمــة للنهضــة ،أولهــا الحاجــة إلــى إعــادة تقييــم اإلســام كأســاس لشــرعية الحــزب
وكإطــار مرجعــي جوهــري .وثانيهــا أن القــرار طبّــع كــون الحــزب قــوة دافعــة للتغييــر االجتماعــي .وثالثهــا
الحاجــة إلــى تطويــر اســتراتيجية للحفــاظ علــى النــواة الصلبــة ألنصــار النهضــة ،وفــي الوقــت نفســه اجتــذاب
قواعــد انتخابيــة أوســع .هــذه التحديــات لــم تتطلّــب إعــادة ســبك إيديولوجــي وحســب بــل أيضـا ً مراجعــة عالقــات
الحــزب مــع المجــال الدينــي والقواعــد االنتخابيــة الشــعبية األوســع .إعــادة التقييــم هــذه كانــت مســألة حاســمة،
ألن النهضــة بــدأ يفقــد شــطراً مــن أنصــاره األساســيين (أساسـا ً اإلســاميين) ،فيمــا هــو يجهــد الجتــذاب ناخبيــن
ُمحافظيــن غيــر إســاميين .ويشــي التبايــن بيــن القاعــدة االنتخابيــة الراهنــة للنهضــة وبيــن الناخبيــن الذيــن
ترغــب الحركــة بالحصــول علــى تأييدهــم بأنــه يتعيّــن علــى الحــزب أن يغــادر المجــال الدينــي المحــدود ويتو ّســع
إلــى مجــاالت أخــرى.
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كانــت اســتراتيجية التخصّــص خطــوة حيويــة ومنطقيــة علــى درب تحقيــق مســعى كان النهضــة يرومــه منــذ
عقــود طويلــة ،وهــو نيــل حظــوة االعتــراف والمقبوليــة .وكمــا قــال أحــد قياديــي الحــزب« :منــذ تأســيس الحركــة
اإلســامية العــام  1981كنــا ننتظــر للحصــول علــى االعتــراف القانونــي ،لكننــا لــم نحصل علــى التأشــيرة القانونية
للحركــة إال بعــد ثــورة  .2011فلمــدة  30عامـا ً كنــا مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة ،وهــذا زرع عوائــق بيننــا وبيــن
المجتمــع» 36.بيــد أن جــذور النهضــة فــي تربــة اإلســام السياســي جعلــت الحــزب طرف ـا ً ناشــزاً فــي المجتمــع
37
التونســي ،وكان مــن الصعــب لــدى العديــد مــن النــاس قبــول فكــرة أن النهضــة «فاعــل سياســي طبيعــي».
لكــن ،حتــى بعــد أن انتقــل النهضــة رســميا ً مــن صفــوف المعارضــة إلى ســدة الحكــم وأدار ظهــره للدعــوة لصالح
السياســة ،بقيــت تحوالتــه االســتراتيجية ح ـ ِذرة .فالقيــادة قــررت أال تغيّــر اســم الحــزب خــال المؤتمــر العــام
ســنة  ،2016واحتفظــت باســم حــزب حركــة النهضــة (أو ببســاطة حركــة النهضــة) .ومــن المثيــر لالهتمــام أن
صــص والــذي حمــل العنــوان« :إدارة المشــروع :التخ ّ
البيــان الــذي أعلــن التخ ّ
صــص كخيــار اســتراتيجي» ،لــم
38
يحــدد بدقــة ماهيــة هــذا المشــروع الجديــد .ثــم أن تركيــز النهضــة الراهــن علــى التنافــس االنتخابــي وممارســة
الحكــم ،عنــى إضفــاء النزعــة االحترافيــة علــى الحــزب بوصفهــا هدفـا ً فــي حــد ذاتــه .وهــذا يمكــن أن يُخاطــر
بتفكيــك شــطر مــن قاعــدة دعمــه األساســية ووضــع حــد للحركــة الثقافيــة االجتماعيــة التــي مثّلتهــا النهضــة
تاريخيـا ً فــي تونــس .ويُر ّجــح ،بالتالــي ،أن يكــون ألزمــة الهويــة الحاليــة فــي النهضــة مضاعفــات مهمــة ،خاصــة
إذا مافشــل التو ّجــه الجديــد للحــزب فــي إثبــات وجــوده فــي أوســاط المجتمــع التونســي.
مراجعة موقع اإلسالم والعالقات مع المجال الديني

يُواجــه النهضــة ،بهجــره اإلســام السياســي ،معضلــة قديمــة لطالمــا تخبّــط فــي لُججهــا اإلســاميون فــي
المجتمعــات التعدديــة وهــي :كيــف يمكــن أن يشـ ّكل اإلســام قاعــدة الشــرعية السياســية ويخــدم كإطــار مرجعــي
جوهــري فــي مشــهد ديمقراطــي؟ 39لقــد أعــادت التســويات السياســية التــي أبرمهــا النهضــة علــى مــر الســنين
تشــكيل عالقتــه بالقاعــدة الدينيــة للحــزب وحفزتــه علــى إعــادة النظــر بإيديولوجيتــه بهــدف تخفيــف الهويــة
الدينيــة الفاقعــة .وهــذه مســألة معقّــدة للحــزب ،ألن التســويات مــع العلمانييــن حــول قضايــا أساســية مثــل دســتور
 2014لــم تســاهم فــي اإلغــاق نهائي ـا ً علــى ملــف المعــارك حــول الهويــة فــي تونــس.
ولــذا ،يخاطــر النهضــة اآلن بالوقــوع فــي لجــج العزلــة السياســية والعــودة إلــى وضعيــة المعارضــة ،إذا مــا
انحــاز إلــى طــرف دون اآلخــر فــي النقاشــات المثيــرة لالســتقطاب السياســي .علــى ســبيل المثــال ،امتنــع النهضــة
عــن اتخــاذ موقــف رســمي مــن قضايــا الهويــة والمســائل القانونيــة المشــحونة إيديولوجيـاً ،علــى غــرار المســاواة
فــي الميــراث بيــن المــرأة والرجــل ،مــن جهــة مخافــة تعريــض الوفــاق الُمقــر مــع األحــزاب العلمانيــة إلــى
الخطــر ،ومــن جهــة أخــرى خشــية تنفيــر قواعــد دعمــه ال ُمحافظــة 40.مثــل هــذا الموقــف الحــذر أدى إلــى إصــدار
تصريحــات متناقضــة مــن ممثلــي الحــزب ،حيــث دافــع بعضهــم عــن القيــم التقليديــة ،فيمــا حـ ّ
ـث آخــرون الحــزب
علــى «التخلّــي عــن احتــكار حمايــة اإلســام»41.هذه التباينــات داخــل النهضــة تعكــس إدراك قيــادة الحــزب
لطبيعــة التمخضــات التــي تشــهدها المعتقــدات والديناميكيــات الدينيــة فــي تونــس ،كمــا أنهــا تُثبــت فــي الوقــت
نفســه الصعوبــات التــي يواجههــا الحــزب وهــو يمخــر عبــاب هــذه الميــاه الغامضــة.
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والحــال أنــه يتعيّــن علــى النهضــة أن يبلــور هويــة جديــدة تتّســق مــع األشــكال الجديــدة للتديّــن (التــي تحظــى
بشــعبية اآلن فــي البــاد) .فخــال الســنوات التــي ســبقت االنتفاضــات العربيــة العــام  ،2011تبنّــى رجــال الديــن
الســلفيون المقيمــون فــي دول الخليــج والدعــاة مــن المشــرق العربي أســلوبا ً مشــابها ً لذلــك الذي ينتهجه المبشــرون
اإلنجيليــون األميركيــون فــي أجهــزة التلفــزة ،ونجحــوا فيــه فــي اســتقطاب انتبــاه التونســيين علــى التلفزيــون
ووســائط التواصــل االجتماعــي مــن خــال طــرح قضايــا التقــوة ،والقيــم األخالقيــة ،والنجــاح الشــخصي42.هذا
التحـ ّول فــي مســألة التديّــن نحــو الفردانيــة والقيــم األخالقيــة أضعــف جاذبيــة الحــركات اإلســامية التقليديــة التــي
تحبّــذ أســلمة المجتمــع مــن خــال دمــج قضيــة الدعــوة بالعمــل السياســي ،وهــو موقــف يعتبــره الجيــل األصغــر
دوغمائيـا ً وجامــدا 43.وممــا ســاعد هــذا التحـ ّول أيضـا ً قمــع النهضــة فــي عهــد بــن علــي ،حيــث أنــه لــم يكــن فــي
مقــدور الحركــة بلــورة بديــل دينــي.
مــع ذلــك ،وحتــى بعــد الترخيــص لــه العــام  ،2011لــم يســتطع النهضــة ابتــكار موقــف دينــي حقيقــي يتأقلــم مــع
أهــواء الناخبيــن التونســيين ،خاصــة منهــم الشــبان .ووفقـا ً لخبيــر باســتطالعات الــرأي ،انتخــب  20فــي المئــة فقــط
مــن الناخبيــن الجــدد (تتــراوح أعمارهــم بيــن  18ســنة ومــا فــوق) مرشــحي الحــزب العــام  44.2014وهــذا يعنــي
أن معظــم ناخبــي النهضــة ُمتق ّدمــون بالســن ،وأن الشــيخوخة تقتــرب بشــكل حثيــث من القاعــدة االنتخابيــة للحزب.
هــذا الموقــف المتقلقــل للنهضــة فــي الدائــرة الدينيــة ،يعنــي أن التح ـرّك نحــو مركــز الطيــف السياســي أمــر ال
فــكاك منــه .فأنمــاط االقتــراع تشــير إلــى أن الحركــة ال تســتطيع أن تبنــي اســتراتيجيتها السياســية واالنتخابيــة
علــى أســاس دينــي حصــراً .صحيــح أن التونســيين األتقيــاء ُمه ّمــون للحــزب ،لكــن يبــدو أن هــؤالء النــاس باتــوا
يميلــون علــى نحــو مطّــرد إلــى التمييــز بيــن السياســات وبيــن المعتقــدات الدينيــة ،ومعظمهــم يتطلّــع قُ ُدمـا ً إلــى
حريــة ممارســة العقيــدة الدينيــة وليــس االنتمــاء إلــى األشــكال المؤدلجــة لإلســام .إضافــة إلــى ذلــك ،أســفرت
حريــة المعتقــد التــي تض ّمنهــا الديمقراطيــة عــن تقليــص الحاجــة إلــى االنخــراط السياســي علــى أســاس دينــي.
وهــذا التحـ ّول واضــح فــي صفــوف قواعــد النهضــة .فوفقـا ً لدراســات أجراهــا المعهــد الجمهــوري ،الــذي يتّخــذ
مــن واشــنطن العاصمــة مقــراً لــه ،هبــط معــدل تأييــد أنصــار النهضــة لفكــرة منــح اإلســام دوراً بــارزاً فــي
الحكــم مــن  84فــي المئــة فــي العــام  2014إلــى  62فــي المئــة فــي العــام  .2017كمــا أن االعتقــاد بــأن الديــن
يجــب أن يكــون لــه دور فــي العمــل السياســي ،هبــط بيــن ناخبــي النهضــة بمعــدل حتــى أعلــى مــن أوســاط الــرأي
العــام التونســي ككل ،مــا يشــير إلــى أن الميــول اإليديولوجيــة لناخبــي الحركــة كانــت تحــذو حــذو التحـ ّول فــي
45
التوجهــات السياســية والدعويــة للحــزب ولــم تكــن ســببا لهــا.
فــي الوقــت نفســه ،اليريــد معظــم ناخبــي النهضــة التخلّــي عــن اإلســام وعــن هويتهــم اإلســامية .لكــن ،بــدالً
مــن الدفــاع بقــوة عــن المبــادئ اإلســامية والشــريعة ،يبــدو أنهــم يعتبــرون اإلســام إطــاراً للمرجعيــة .وهــذا
الوضــع ل ّخصــه أحــد قــادة النهضــة بقولــه« :غالبيــة ناخبــي النهضــة أنــاس ُملتزمــون ديني ـا ً وبعضهــم ســلفي
بالطبــع .ونحــن نقّــدر أن  10فــي المئــة فقــط مــن الســلفيين ص ّوتــوا لنــا ،كمــا أن نســبتهم تتراجــع بفعــل الخيــارات
البراغماتيــة التــي تتخذهــا الحركــة منــذ العــام  .2014لكــن ،مــن الواضــح أن العديــد مــن النــاس المحافظيــن
ال يصوتــون لنــا ،فهــم يعتبــرون حــزب النهضــة مغلق ـا ً كثيــراً وجامــداً كثيــراً .ثلــث الناخبيــن المحافظيــن فقــط
46
يصوتــون لنــا ،وهــذه مشــكلة كبــرى لنــا».
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مثــل هــذه المالحظــات تشــي بــأن النهضــة يحتــاج إلــى االنخــراط مــع قاعــدة انتخابيــة أوســع .وهــذا يعنــي
مخاطبــة أنــاس يرتبطــون باإلســام كهويــة ،حتــى ولــو لــم يكــن الديــن هــو المعيــار الــذي يُحــدد وجهــة اقتراعهــم.
وبالتالــي ،تنطــوي حتمـا ً عمليــة جــذب هــؤالء علــى إعــادة صياغــة دور اإلســام داخــل إطــار إيديولوجــي جديــد
ومف ّ
صــل.
تبــدو مســألة التخ ّ
صــص بالسياســة بالنســبة إلــى مراقبيــن آخريــن بمثابــة إشــكالية .وكمــا الحــظ خبيــر سياســي
تونســي «يبــدو أن النهضــة حريــص علــى التخلــي عــن الديــن تدريجيــا .هــذا قــد يكــون أمــراً طيّب ـا ً لــه ،علــى
ـكل
الصعيــد السياســي ،لكنــه قــد يــؤدي إلــى عكــس النتائــج المرجــوة .وربمــا ســيكون الوضــع أفضــل بكثيــر لـ ٍ
مــن البــاد والنهضــة لــو أن هــذه األخيــرة تعهّــدت إصــاح االجتهــاد الدينــي ودفعــه نحــو فهــم أكثــر ابتــكاراً
ق واليــزال مه ّم ـا ً
وحداثــة .يمكــن للنهضــة أن يهجــر اإلســام السياســي ،بيــد أن هــذا النمــط مــن اإلســام بــا ٍ
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للكثيــر مــن التونســيين».
وهكــذا ،يواجــه النهضــة خيــاراً صعبــا :فالخــروج مــن اإلســام السياســي قــد يخلــق فراغ ـا ً يفيــد مجموعــات
أكثــر أصوليــة أو حــركات ســلفية 48.بيــد أن الحفــاظ علــى اإلســام ك َمعْلــم رئيــس للهويــة مــن دون طــرح
إيديولوجيــا جديــدة مفصليــة تربــط بيــن الديــن والسياســة وتُترجــم القيــم اإلســامية إلــى سياســات محـ ّددة علــى
الصعــد االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،سيفشــل علــى األرجــح فــي إرضــاء األنصــار القدمــاء والجــدد
49
معــا.
فمســتقبل النهضــة ســيعتمد علــى كيفيــة إعــادة تحديــد دور اإلســام بهــدف تجــاوز اإليديولوجيــا وسياســات
الهويــة .بكلمــات أخــرى ،التحــدي يكمــن فــي التح ـ ّول مــن اإلســاموية الكالســيكية (التــي تُش ـ ّدد علــى الديــن
كمصــدر للتشــريع ومرجعيــة للســلوك فــي المجتمــع ،وإطــار للحكومــة الرشــيدة) إلــى نزعــة محافظــة أكثــر
شــمولية .وفــي الوقــت نفســه ،يُعتبــر تو ّجــه النهضــة نحــو سياســات الهويــة ويميــن الوســط بمثابــة مخاطــرة تُهــدد
بإحــداث صــدع مــع القواعــد الدينيــة المتدينــة ومعهــا الشــخصيات والمنظمــات الدينيــة .فهــذه األطــراف علــى
وجــه الخصــوص قــد ترفــض البراغماتيــة السياســية التــي يمارســها الحــزب (والواضحــة فــي قــرارات النهضــة
حــول التخلــي عــن الدعــوة ،واســقاط مطلــب الشــريعة كمصــدر للتشــريع ،وااللتــزام بهــدف الدولــة المدنيــة)،
ـكل مــن القيــم الدينيــة التقليديــة للحركــة وألنصارهــا.
بكونهــا هجران ـا ً لـ ٍ
القضيــة ،إذا ،بالنســبة إلــى النهضــة هــي بلــورة رؤيــة ُمحافظــة وبرنامــج يمنــح اإلســام مكانــا ً بــارزاً فــي
خطابهــا واهتماماتهــا ،علــى أال يفــرض ذلــك تحديـا ً للقواعــد الرئيســة للنظــام السياســي .مثـاً ،يمكــن للنهضــة أن
تدفــع باتجــاه نظــام تعليمــي ذي تو ّجــه إســامي أكثــر ،أو إلــى منــع الكحــول فــي الفنــادق والمســابح التــي ترتادهــا
شــرائح محافظــة ،أو الدفــاع عــن وجــود غــرف للصــاة فــي الفنــادق ،أو أن ترعــى الحركــة سياســة خارجيــة
تتمحــور حــول تعزيــز العالقــات مــع البلــدان اإلســامية 50.بيــد أن هــذه المواقــف فــي مجــال السياســة العامــة
يجــب أن تُصــاغ فــي إطــار المؤسســات الديمقراطيــة بحيــث ال تتحــدى حريــة المعتقــد والضميــر ،واحتــرام
حقــوق اإلنســان التــي التــزم بهــا النهضــة فــي الدســتور التونســي.
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يشــعر قطــاع مــن قواعــد النهضــة باالمتعــاض ،ليــس مــن التقليــص المتــدرج للمجــاالت العقائديــة فــي نشــاطات
الحــزب وحســب ،بــل أيض ـا ً بســبب الحقيقــة بــأن هــذا األخيــر فشــل فــي أن يكــون القــوة الدافعــة إلــى التغييــر
السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي حيــن كان فــي الحكومــة 51.ويتبيّــن اآلن أن تهميــش الموقــف التاريخــي
للنهضــة بوصفــه أحــد المطالبيــن تاريخيـا ً باإلصــاح االجتماعــي -االقتصــادي ،يُلحــق ضــرراً فادحـا ً بشــرعية
الحــزب .فبعــد أن تخلــى عــن اإليديولوجيــا اإلســامية ،لــم يعــد فــي وســع الحــزب كذلــك اســتخدام المســألة
االقتصاديــة .ثــم أن االنتظــام فــي أجنــدة الحكومــة ،عنــى أن الخيــارات السياســية للنهضــة لــم يعــد باإلمــكان
تمييزهــا عــن تلــك التــي يتبناهــا ممثلــو النظــام القديــم 52.بتعابيــر أوضــح :الحــزب غيــر قــادر علــى اجتــذاب
ناخبيــن جــدد يطالبــون بدعــم أكبــر مــن الدولــة لنضاالتهــم االجتماعيــة -االقتصاديــة .ولــذا ،فــإن تحـرّك الحــزب
نحــو وســط الطيــف السياســي ،يثيــر مســألة مــا إذا كان التو ّســع أو حتــى الحفــاظ علــى قاعدتــه االنتخابيــة يُعــزز
أم ال دوره كقــوة تغييــر فــي تونــس المعاصــرة.
عــاوة علــى ذلــك ،كان النهضــة عاجــزاً عــن تنفيــذ اإلصالحــات .فعلــى رغــم أنــه تــرأّس حفنــة مــن الــوزارات
منــذ العــام  ،2014إال أن الحــزب لــم يكــن لــه ســوى تأثيــر هامشــي علــى عمليــة صنــع القــرارَ .مـ َر ُد هــذا العجــز
اليكمــن فقــط بكونــه شــريكا ً صغيــراً فــي ائتــاف حاكــم منــذ  ،2014إذ أن الحــزب قــاد الحكومــات فــي الفتــرة
بيــن  2011و ،2013لكنــه لــم يســتطع الدفــع قدم ـا ً لتحقيــق إصالحــات جســورة .وقــد اتفــق أعضــاء النهضــة
عموم ـا ً علــى أن االســتقالة مــن الحكومــة فــي العــام  2013والتحالــف مــع حــزب نــداء تونــس بعــد انتخابــات
 ،2014كان خطــوة أساســية لحمايــة الحركــة والتجربــة الديمقراطيــة التونســية خــال مرحلــة كانــت علــى وجــه
الخصــوص غيــر مالئمــة لإلســام السياســي .لكــن التوتــرات فــي الحــزب طفــت علــى الســطح حيــال عــدم قدرتــه
علــى الدفــع نحــو تحقيــق تغييــرات ملموســة ،ســواء فــي مجــال اإلصالحــات االجتماعيــة -االقتصاديــة أو فــي
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جهــود مكافحــة الفســاد.
أضــف إلــى كل ذلــك أن النكســات فــي عمليــة العدالــة االنتقاليــة فاقمــت خيبــة األمــل لــدى أعضــاء الحركــة الذيــن
كانــوا ضحايــا نظامــي بورقيبــة وبــن علــي .وجــاء فشــل البرلمــان فــي تشــكيل المحكمــة الدســتورية التــي طــال
انتظارهــا ليُعــزز المخــاوف مــن أن عمليــة االنتقــال إلــى الديمقراطيــة فــي تونــس التــزال موضــع شــك ،او حتــى
أنهــا ربمــا تنتكــس ،وأنهــا ال توفّــر ضمانــات أساســية ضــد مخاطــر عــودة الســلطوية أو الســيناريوهات شــبه
الســلطوية 54.مثــل هــذه المخاطــر زادت الضغــوط علــى قــادة النهضــة الذيــن اختــاروا التخ ّ
صــص ،خاصــة وأنــه
مــن غيــر المحتمــل أن تدعــم قواعــد الحــزب توافقــات تفشــل فــي ضمــان بقــاء الحركــة ،وتفشــل فــي حمايــة أمــن
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أعضائهــا ،أو تعزيــز الحريــات.
لقــد فَقَـ َد حــزب النهضــة قدرتــه علــى الدفــاع عــن برنامــج لمكافحــة الفســاد بســبب تحالفاتــه فــي الحكــم مــع ممثلي
النظــام األســبق الذيــن هــم رمــوز الفســاد والمحســوبيات فــي البــاد .وهــذا التطـ ّور ســيبدو مذهـاً حيــن نتذ ّكــر
أنــه لعقــود عــدة كانــت الحركــة تهــدف إلــى تمثيــل االحتجــاج االجتماعــي والسياســي وتعبئــة ال ُمضطّهَديــن.
فخــال الثمانينيــات ،تطلّعــت النهضــة إلــى األحــزاب اليســارية لتســتلهم منهــا ،ال بــل تبنّــى العديــد مــن قــادة
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النهضــة النشــاط السياســي علــى إثــر احتكاكهــم مــع المجموعــات اليســارية حيــن كانــوا فــي الجامعــة .وعلــى
عكــس العديــد مــن الحــركات اإلســامية فــي العالــم اإلســامي التــي تميــل إلــى اليميــن الوســط فــي الشــؤون
االقتصاديــة ،كانــت النهضــة تعتبــر أن التقدمييــن واليســاريين جديــرون بــأن ينســج المــرء علــى منوالهــم وأن
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يســتقي منهــم إيديولوجيتهــم وتجاربهــم التنظيميــة.
فــي حيــن كانــت حركــة النهضــة مســتعدة إلبــرام التســويات بهــدف ضمــان موقعهــا فــي عمليــة ديمقراطيــة
غامضــة وبيئــة إقليميــة غيــر مســتقرة ،كان ممثلــو النظــام الســابق يســتخدمون الوفــاق لتحييــد حركــة االحتجــاج
وتدجيــن الغضــب االجتماعــي حتــى وهــم يُحكمــون قبضتهــم علــى الســلطة .مثــل هــذا «الوفــاق العفِــن» يوضــح
كل مــن الخطــوات الوئيــدة لعمليــة االنتقــال واالســتقرار الهــش الــذي عاشــته تونــس 57.وقــد أدى تحييــد
أســباب ٍ
الهــدف التاريخــي للنهضــة فــي إحــداث التغييــر االجتماعــي -االقتصــادي إلــى تنفيــر جــزء مــن قواعدهــا وزاد
مــن خيبــة األمــل فــي أوســاط الشــعب التونســي ،وأســبغ مصداقيــة علــى الفكــرة بــأن كل السياســيين هــم مــن
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طينــة واحــدة «وال يرغبــون ســوى باقتســام الكعكــة بيــن بعضهــم البعــض».
حظــي االعتقــاد بأنــه قــد جــرى اســتلحاق النهضــة مــن قِبَــل النخــب التقليديــة فــي البــاد وأنهــا وضعــت نفســها
فــي خدمــة األمــر الواقــع ،مقابــل رغبتهــا فــي الحصــول علــى مزي ـ ٍد مــن القبــول فــي أوســاط الطبقتيــن الدنيــا
والوســطى .فعلــى رغــم نفوذهــا فــي البرلمــان ،إال أن النهضــة لــم تعمــل علــى تحقيــق اإلصالحــات الماليــة
والزراعيــة الضروريــة ،بســبب عــدم اســتعدادها الســتعداء القــوى االجتماعيــة واالقتصاديــة النافــذة 59.المثــل
الفاقــع هنــا عــن التقاطــع المتنامــي للحــزب مــع هــذه النخــب بــرز العــام  2015حيــن ص ـ ّوت نــواب الحركــة
لتقليــص الضرائــب علــى المشــروبات الكحوليــة المســتوردة .وقــد أثــارت هــذه الخطــوة الهــزء والســخرية ،إذ ال
العدالــة االجتماعيــة وال القيــم الدينيــة للحــزب تب ـرّران هكــذا قــرار.
إلــى ذلــك ،دعــم النهضــة إصالحــات أوصــى بهــا صنــدوق النقــد الدولــي وكانــت علــى طرفــي نقيــض مــع
ـكل مــن قاعــدة الحركــة وناخبــي الطبقــة الوســطى الذيــن كان الحــزب يســعى الجتذابهــم.
المصالــح االقتصاديــة لـ ٍ
وقــد شــملت اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا تجميــد التوظيــف فــي القطــاع العــام ،وخفــض دعــم الوقــود ،ورفــع
أســعار الكهربــاء والبنزيــن 60.هــذا التحـ ّول نحــو النيــو ليبراليــة والنخــب ذات االمتيــازات وضعــت النهضــة فــي
حالــة مــن الحيــرة عكســها علــى نحــو جلــي أحــد قادتهــا حيــن قــال »:وقعنــا فــي فــخ ،وهــا نحــن ننســى النــاس
الذيــن لطالمــا دعمونــا ،ونخــدم النــاس الــذي لطالمــا رفضونــا .ومــن ســخرية القــدر أن هــذا يجعلنــي أف ّكــر بأغنيــة
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المطــرب المصــري محمــد عبــد الوهــاب« :بف ّكــر فــي اللّــي ناســيني ،وبنســى إللّــي فاكرنــي».
إن فشــل النهضــة فــي دعــم وتنفيــذ اإلصالحــات االجتماعيــة -االقتصاديــة يعــود جزئيـا ً إلــى عجــزه عــن إعــادة
صياغــة خطــوط الصــراع السياســي وتجــاوز مســألة الهويــة .فــأن هدفــه هــو تطبيــع صورتــه بيــن النخــب
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وألنــه يتعطّــش بقــوة للحصــول علــى االعتــراف الوطنــي والدولــي بــه ،فقــد امتنــع
عــن إضفــاء الطابــع السياســي علــى الالمســاواة االقتصاديــة والجهويــة أو عــن تبنــي الصراعــات االجتماعيــة.
العكــس كان صحيحــا ،حيــث عمــل الحــزب علــى التخفيــف مــن حــدة الصراعــات االجتماعيــة ،بأمــل اســترضاء
مختلــف المجموعــات المجتمعيــة والمصالــح المتضاربــة.
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بيــد أن الحــزب كان اليــزال قــادراً ،بســبب قاعدتــه التقليديــة ،علــى أن يكــون ممثـاً مالئمـا ً للجهــات والمناطــق
المحرومــة والطبقــات الدنيــا والوســطى ،كمــا دلّــت علــى ذلــك نتائــج االنتخابــات منــذ  62.2011والواقــع أنــه
طيلــة الســنوات الثمانــي الماضيــة أبلــى الحــزب بــاء حســنا ً فــي االنتخابــات البلديــة والوطنيــة .ففــي انتخابــات
 2011للجمعيــة الوطنيــة التأسيســية ،حصــد النهضــة غالبيــة األصــوات .وفــي االنتخابــات البرلمانيــة للعــام
 2014ح ـ ّل النهضــة ثانيــا ونــال  27 ،7بالمئــة مــن األصــوات .وفــي االنتخابــات البلديــة العــام  2018جــاء
النهضــة ثانيـا ً خلــف لوائــح مســتقلة لكــن قبــل أحــزاب سياســية أخــرى ونــال  28،6بالمئــة مــن األصــوات .بيــد
أن هــذه األرقــام توضــح أيضـا ً بــأن قاعــدة النهضــة االنتخابيــة فــي حــال تقلّــص ،وهــذه الظاهــرة ليســت قصــراً
علــى الحركــة بــل هــي تعكــس مزاجـا ً وطنيـا ً ســاخطا ً علــى األحــزاب السياســية .ولــذا ،فــإن تحالــف النهضــة مــع
مســؤولي النظــام الســابق -ورضوخــه لسياســاتها -اليعيــق توســيع القاعــدة االنتخابيــة للحــزب فقــط ،بــل يهــددان
كذلــك بإثبــاط شــطر كبيــر مــن قاعــدة دعمــه التــي تشــعر أن اســتراتيجيته السياســية لــم تحصــد النتائــج المرجــوة
ال االقتصاديــة وال حتــى الرمزيــة.
تتطلّــب الظــروف االجتماعيــة -االقتصاديــة فــي تونــس مــن النهضــة اعــادة تعريــف موقعــه الراهــن وتطويــر
رؤيــة اســتراتيجية اقتصاديــة وسياســية تتجــاوز الحســابات والمنــاورات السياســية قصيــرة األمــد الهادفــة إلــى
ضمــان بقــاء الحركــة أو مشــاركتها فــي عمليــة تقاســم الســلطة 63.لكــن هــذا قــد يكــون صعــب المنــال بالنســبة إلــى
النهضــة بســبب نفــور الشــعب وخيبــة األمــل العامــة مــن الديمقراطيــة التمثيليــة التــي عجــزت عــن تحقيــق تقـ ّدم
ملمــوس علــى الجبهــات االجتماعيــة واالقتصاديــة.
ّ
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أدرك النهضــة أن األســلمة ليســت هــي الحــل للتحديــات االجتماعيــة -االقتصاديــة ،وأختــار أن ير ّكــز علــى
تطويــر سياســات عموميــة بــدالً مــن اإليديولوجيــا .وقــد اعتبــرت قيــادة الحــزب أن تــرؤس ائتــاف حاكــم
فــي الفتــرة بيــن  2011و 2013واالشــتراك فــي حكومــات وحــدة وطنيــة منــذ العــام  ،2015أمــاط اللثــام عــن
حاجتيــن أساســيتين إثنتيــن :األولــى ،أهميــة بنــاء مصداقيــة الحــزب كالعــب سياســي يمكــن لــه أن يتطلّــع علــى
كل مــن االعتــراف المحلــي والدولــي بــه.
نحــو شــرعي إلــى حكــم البــاد .والثانيــة ،الحاجــة الحاســمة إلــى ٍ
ولتحقيــق هذيــن الهدفيــن ،ســعى النهضــة إلــى توســيع قاعــدة عضويتــه فــي مــا يتجــاوز القاعــدة التقليديــة بحيــث
تشــمل المزيــد مــن أصحــاب الكفــاءات والسياســيين المحترفيــن .لكــن هــذا التو ّســع أجبــر الحــزب أيض ـا ً علــى
الموازنــة بيــن متطلبــات األعضــاء القدمــاء والجــدد الذيــن لديهــم دومـا ً مفاهيــم متباينــة حــول النهضــة كحــزب،
وحــول كيفيــة صياغــة سياســته العامــة ،وطبيعــة القضايــا التــي يجــب أن يناصرهــا ويدافــع عنهــا.
وبالنســبة إلــى حركــة أمضــت عقــوداً وهــي منخرطــة فــي النشــاطات الدينيــة فــي إطــار عمــل ســري وفــي
المنفــى ،فــإن المشــاركة فــي السياســات الوطنيــة د ّشــن بدايــة مرحلــة جديــدة فــي تاريخهــا .وكمــا قــال مســؤول
فيهــا« :فــي العــام  ،2011تركنــا اإلســام السياســي المتمــرّد لنخــوض غمــار التنافــس االنتخابــي .كان هــذا
تغييــراً ضخمــا .ونحــن نشــارك فــي كل حكومــات مابعــد  ،2011عــدا حكومــة التكنوقــراط العــام  .2014ويجــب
أن أقــول إنــه اليــزال ثمــة الكثيــر لنتعلّمــه حــول العمــل السياســي والتنافــس االنتخابــي 64.ومــن خــال التركيــز
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علــى اإلجــراءات العمليــة لفهــم كيفيــة التح ـ ّول إلــى حــزب سياســي وممارســة الســلطة بفعاليــة ،أدركــت قيــادة
النهضــة األهميــة الجوهريــة الكبــرى لوجــود سياســة عامــة متّســقة.
مــن التحديــات المهمــة التــي يواجههــا النهضــة منــذ العــام  2011تعلُّــم كيفيــة ممارســة الحكــم وتســيير شــؤون
مؤسســات الدولــة .يُعلّــق قيــاد ٌّ
ي فــي الحــزب« :قبــل العــام  ،2011لــم نكــن نعلــم فــي النهضــة ،بصــورة أساســية،
كيفيــة اشــتغال الدولــة .لقــد عارضناهــا طــوال أربعيــن عام ـاً .وعانينــا مــن القمــع العنيــف والظلــم واإلقصــاء
علــى يدهــا .وعندمــا تســلّمنا مقاليــد الحكــم فــي العــام  ،2011كنــا نفتقــر إلــى المــوارد والشــبكات .وكنــا نفهــم
النــذر اليســير فــي اإلدارة والبيروقراطيــة ،فلــم نتم ّكــن مــن الحكــم بفاعليــة» 65.وفــي الحكومــة ،اكتســب النهضــة
اطالع ـا ً قيّم ـا ً علــى عالقــات النفــوذ التــي تشــتمل علــى شــبكات راســخة مــن االمتيــازات والمصالــح ،وعلــى
الطبيعــة العمليــة للعمــل السياســي ،والحاجــة إلــى الخبــرات والدرايــة التكنوقراطية ،وأهميــة البرامــج االقتصادية
الج ّديــة والمتطــورة .كمــا أن العمــل داخــل أروقــة الســلطة فت ـ َح عيــون النهضــة علــى حجــم مقاومــة اإلصــاح
مــن جانــب مجموعــات اللوبــي ،ومجموعــات المصالــح المترســخة ،وممثّلــي النظــام القديــم.
ولقّنــت المشــاركة فــي الحكومــة أيضـا ً النهضــة بعــض الــدروس عــن عجــز المرجعيــة اإلســامية فــي مجالَــي
إعــداد السياســات العامــة وإدارة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنمائيــة فــي تونــس .وبحلــول العــام
 ،2016كانــت الحركــة قــد باتــت تــدرك ،بعــد تجربــة مؤلمــة ،مــدى صعوبــة إرســاء تــوازن بيــن العمــل علــى
تطبيــق اإلصــاح ،وتطويــر سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة جديــدة ،والتعامــل مــع التركــة الثقيلــة للنظــام
الديكتاتــوري الســابق .وفــي هــذا الصــدد ،علّــق مســؤول فــي الحركــة« :إذا أرادت حركــة النهضــة أن تنخــرط
فــي كل شــيء ،أي السياســة والدعــوة والتعليــم والثقافــة ،فســيكون ذلــك تبجّحـا ً مــن جانبهــا .هــذا مســتحيل بــكل
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بســاطة».
فــي ضــوء هــذه التحديــات ،أعطــت قيــادة النهضــة األولويــة لتخصيــص المــوارد للسياســة الحزبيــة واالســتعانة
ب حاكــم شــرعي قــادر
بكفــاءات وتكنوقــراط .وتُعتبَــر هــذه الخطــوات حيويــة لتعزيــز صــورة النهضــة كحــز ٍ
علــى تحقيــق اإلصــاح فــي تونــس ومعالجــة المشــكالت االقتصاديــة المتعــددة .اليــوم ،يتعيّــن علــى األفرقــاء
السياســيين فــي تونــس العمــل بطريقــة مــا علــى إصــاح منظومــة الرعايــة ونُظــم الدعــم الحكومــي ،وقطاعــات
التربيــة والصحــة والنقــل .ويعتقــد النهضــة أيض ـا ً أن خصخصــة الشــركات المملوكــة مــن الدولــة وإصالحــات
القطــاع العــام ســتؤ ّدي إلــى ظهــور معارضــة شــعبية ،والس ـيّما فــي صفــوف االتحــاد العــام التونســي للشــغل
ذي النفــوذ الواســع .وعلــى األرجــح أن تطبيــق اإلجــراءات الضروريــة ســيتطلب خفــض الدعــم الحكومــي فــي
مجموعــة واســعة مــن الخدمــات ،وإعــادة النظــر فــي البرامــج التقاعديــة المطبّقــة راهنـاً ،والحــد مــن االمتيــازات
االقتصاديــة التــي يتمتــع بهــا بعــض أعضــاء النخــب الذيــن أفــادوا مــن رأســمالية المحاســيب طــوال عقــود مــن
الزمــن.
دفعــت اســتراتيجية التخ ّ
صــص ومانجــم عنهــا مــن تخصيــص للمــوارد البشــرية والماليــة ألغــراض المنافســة
االنتخابيــة ،بحركــة النهضــة إلــى إعــادة النظــر فــي اآلليــة التــي تعتمدهــا فــي قبــول األعضــاء .وقــد ألغــى
المؤتمــر العــام الــذي ُعقِــد فــي عــام  ،2016رســمياً ،فتــرة االختبــار التــي يخضــع إليها الشــخص لمــدة عا َمين قبل
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حصولــه علــى العضويــة الكاملــة فــي الحــزب .وعكســت هــذه التعديــات فــي شــروط العضويــة رغبــة النهضــة
67
فــي اســتقطاب أعضــاء جــدد مــن خــارج الدوائــر اإلســامية قــد يكونــون أكثــر اهتمامـا ً بالنشــاط السياســي.
كذلــك دفعــت المنافســة االنتخابيــة بحــزب النهضــة إلــى تطبيــق «اســتراتيجية االنفتــاح» الهادفــة إلــى توســيع
قاعــدة الحــزب الناخبــة والداعمــة 68.وفــي االنتخابــات البلديــة فــي أيار/مايــو  ،2018أتــاح الحــزب لمرشــحين
مســتقلين االنضمــام إلــى قوائمــه االنتخابيــة .وكان الهــدف مــن هــذا التكتيــك زيادة قــدرة النهضة على االســتقطاب
فــي صفــوف المجموعــات المحافظــة اجتماعيـا ً واألفــراد الذيــن لــم يكونــوا يشــاطرون اإليديولوجيــا اإلســامية
لقاعدتهــا الناخبــة األساســية ولكنهــم كانــوا يحبّــذون تح ـ ّول الحــزب نحــو الوســط وقــد يكونــون مهتميــن ببنــاء
مســيرة سياســية تحــت مظلتــه .فــي نهايــة المطــاف ،ســاهمت هــذه االســتراتيجية فــي اختيــار النهضــة مرشــحين
لالنتخابــات البلديــة مــن ذوي خلفيــات متنوعــة ،وفــي اســتقطاب ممثليــن جــدد عــن الطبقــة الوســطى العليــا.
اســتند خيــار النهضــة لمر ّشــحيها فــي االنتخابــات إلــى الكفــاءة ور ّكــز علــى مؤهالتهــم فــي العمــل وعلــى
المســتوى االجتماعــي ،مــن خــال اســتهداف أصحــاب الكفــاءات تحديــداً ،مثــل المهندســين والمحاميــن واألســاتذة
واألطبــاء .ويشــرح أحــد قياديــي النهضــة هــذه المقاربــة قائـاً« :حاولنــا اســتقطاب أشــخاص يتمتعــون بالمهارات
والخبــرات فــي إدارة الشــؤون المحليــة .كان بعضهــم فــي التجمــع الدســتوري الديمقراطــي ،أي الحــزب الحاكــم
خــال العهــد الديكتاتــوري .وهــذه كانــت أيضــا ً محاولــة للقــول إننــا لســنا ضــد هــؤالء األشــخاص ،وبأننــا
منفتحــون علــى األشــخاص الذيــن كانــوا فــي خدمــة النظــام الســابق .نحــن ضــد النظــام القمعــي الــذي كانــوا فــي
خدمتــه لكننــا لســنا ضدهــم» 69.وإلــى جانــب تشــجيع الشــخصيات والوجاهــات المحليــة واالســتثمار فــي خبراتهــم
وشــبكاتهم المحليــة ،ســعى النهضــة أيض ـا ً إلــى التكيّــف مــع واقعيــة السياســة المحليــة عبــر طــرح مرشــحين
أقــل اصطفاف ـا ً علــى المســتوى العقائــدي .وبهــذا المعنــى ،أتاحــت االنتخابــات المحليــة فرصــة إلعــادة ضبــط
أوجــه التركيــز لــدى الحــزب والتخفيــف مــن اإلشــارات الدينيــة .وعلــى صعيــد أكثــر براغماتيــة ،كانــت هــذه
االســتراتيجية محاولــة لتكييــف التنظيــم وممثّليــه مــع المنافســة السياســية علــى المســتوى المحلــي ،حيــث يفــوز
المرشــحون باألصــوات عبــر بنــاء صورتهــم وتعبئــة الشــبكات االجتماعيــة.
تق ـ ّد َم نحــو  4000مرشــح مســتقل علــى لوائــح النهضــة االنتخابيــة فــي االنتخابــات البلديــة للعــام  .2018وقــد
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احتـ ّل النهضــة المرتبــة الثانيــة ،بعــد اللوائــح المســتقلة ،حاصــداً  30فــي المئــة مــن مقاعــد المجالــس البلديــة.
ومــن أصــل  2139منصبــا ً فــاز بهــا النهضــة فــي المجالــس البلديــة ،كان النصــف مــن نصيــب مرشــحين
مســتقلين لــم يكونــوا ينتمــون رســميا ً إلــى الحــزب.
غيــر أن اســتراتيجية االنفتــاح أثــارت تســاؤالت .فقــد علّــق أحــد قياديــي الحــزب الذيــن أبــدوا شــكوكهم بشــأن
إدراج مرشــحين مســتقلين علــى لوائــح النهضــة« :اليمكننــا القــول إن هــذه االســتراتيجية ســاهمت فــي توســيع
قاعدتنــا الناخبــة .يمثّــل عــدد كبيــر مــن الشــخصيات ذات المؤهــات الالفتــة الحــزب فــي الوقــت الراهــن .هــذا
صحيــح! ولكــن مــن الغلــو القــول إن هــذا األمــر ســاهم فــي زيــادة قــدرة النهضــة علــى اســتمالة ناخبيــن جــدد.
71
لقــد أ ّدى بصــورة أساســية إلــى اســتقطاب أفــراد».
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ال مــراء أن مــد اليــد إلــى المســتقلين وغيــر اإلســاميين ســاهم فــي زيــادة تع ّدديــة ممثّلــي الحــزب عبــر المــزج
بيــن أصحــاب الكفــاءات والمنتســبين القدامــى ،لكــن ذلــك لــم يمــ ّر مــن دون إثــارة تشــنّجات .ويكمــن عامــل
االنقســام األساســي بيــن المجموعتَيــن فــي اختــاف نظرتهمــا إلــى االنخــراط السياســي ودوافعهمــا فــي هــذا
الصــدد .فبالنســبة إلــى األعضــاء األكبــر ســناً ،التفانــي فــي ســبيل الحركــة هــو الــذي يحفّــز انتماءهــم السياســي
للنهضــة .فهــم يتذكــرون المرحلــة التــي كانــت فيهــا العضويــة فــي الحركــة خطــوة محفوفــة بالمخاطــر ،وقــد
ســاهمت تجاربهــم مــع القمــع فــي ظــل نظــام بــن علــي ،فــي بنــاء ذاكــرة مشــتركة مســكونة بــآالم الصدمــات
والمقاومــة .لقــد تح ّولــت التضحيــات التــي بذلهــا الجيــل األكبــر ســنا ً مأثــرةً يُحتفــى بهــا فــي تاريــخ الحركــة.
ويســاهم هــذا اإلرث فــي إضفــاء شــرعية علــى القيــادة الحاليــة ،فــي حيــن أنــه يشـ ّكل أيضـا ً حاجــزاً خفيـا ً أمــام
ضــم أعضــاء جــدد اليتشــاركون التجــارب نفســها.
أمــا أصحــاب الكفــاءات ،فيؤ ّمــن لهــم انتماؤهــم إلــى النهضــة أداة لبنــاء خبراتهــم السياســية ،ومهاراتهــم
الشــخصية ،ودرايتهــم التكنوقراطيــة ،وروابطهــم االجتماعيــة .وتتيــح لهــم المشــاركة فــي الحكومــة أيضـا ً تحقيــق
منافــع ما ّديــة ورمزيــة أخــرى (منهــا الحظــوات واالمتيــازات والوجاهــة والرواتــب والتأثيــر وتوســيع الشــبكات
الشــخصية) 72.ويجلــب هــؤالء األفــراد معهــم فهمـا ً جديــداً للنشــاط السياســي ومقاربــات مســتحدَثة فــي السياســة
تتّصــف بأنهــا أقــل أيديولوجيــة وغالب ـا ً ماتكــون مناوئــة لألعضــاء التقليدييــن فــي النهضــة .وقــد تس ـبّب هــذا
التبايــن فــي اآلراء واألولويــات فــي ظهــور تش ـنّجات بيــن المجموعتَيــن .ويُبــدي األعضــاء القدامــى انزعاج ـا ً
أكبــر مــن أصحــاب الكفــاءات الذيــن كانــوا جــزءاً مــن النظــام الســابق.
َّ
تتبــن مــن جديــد اســتراتيجية االنفتــاح فــي اختيــار المرشــحين
الالفــت هــو أن النهضــة لــم يُعــد الكــرّة ولــم
لالنتخابــات البرلمانيــة المزمــع إجراؤهــا فــي تشــرين األول/أكتوبــر المقبــل .بــدالً مــن ذلــك ،أجــرى الحــزب
انتخابــات داخليــة الختيــار ممثّليــه .والتراجــع عــن هــذه السياســة التــي كان الهــدف منهــا إضفــاء تن ـ ّوع علــى
مرشــحي النهضــة ،هــو مؤش ـ ٌر علــى أن الجنــاح األكثــر تش ـ ّدداً تغلّــب علــى األرجــح علــى البراغماتييــن فــي
مجــال تحديــد اتجــاه الحــزب مســتقبال.
علــى الرغــم مــن اتخــاذ النهضــة قــراراً بالتخصــص وانتهاجهــا اســتراتيجية االنفتــاح فــي العــام  ،2018التــزال
بنيتهــا الداخليــة تش ـ ّكل عائق ـا ً أمــام تو ّســعها .وقــد تح ّولــت ،علــى مــر العقــود ،إلــى مجموعــة هرميــة مغلقــة
ومتالحمــة مــن خــال روابــط العقيــدة إنمــا أيضـا ً شــبكات العالقــات الشــخصية والعائليــة ،إلــى جانــب الشــعور
القــوي بالــوالء للتنظيــم .صحيــح أن هــذه الخصائــص هــي مصــدر للتضامــن والتماســك ،لكنهــا تطــرح أيض ـا ً
تح ّدي ـا ً أمــام انفتــاح الحــزب علــى أعضــاء وممثليــن جــدد اليتشــاركون المعتقــدات والتجــارب النضاليــة نفســها
لألعضــاء القدامــى .وتبعــا ً لذلــك ،فــإن االســتراتيجيات الهادفــة إلــى بنــاء قــدرات الحــزب وتنويــع ممثّليــه
ـتجد فــي صفوفــه،
وأعضائــه وقاعدتــه الناخبــة تتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى قــدرة قيادتــه علــى إدارة التنافــر المسـ ِ
وإعــادة بنــاء هويــة تحظــى باستحســان األعضــاء الحالييــن وتســتقطب فــي الوقــت نفســه أعضــاء جــدداً .وعلــى
وجــه الخصــوص ،يتعيّــن علــى النهضــة تخطّــي النظــرة التــي تعتبــر أن الحــزب هــو بمثابــة فرقــة مغلقــة إذا
كانــت تريــد حقـا ً التحـ ّول إلــى العــب سياســي فــي يميــن الوســط يلقــى استحســانا ً لــدى القاعــدة الناخبــة الواســعة.
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خاتمة :النهضة ،إلى أين؟

كان البــد للنهضــة مــن أن تواجــه أزمــة لــدى خروجهــا مــن اإلســام السياســي .وقــد أثــار قرارهــا اإليديولوجــي
والتنظيمــي بالتخصــص فــي العمــل السياســي ،االلتبــاس بشــأن هويتهــا وأهدافهــا.
وإذا مــا اســتمرت النهضــة فــي التقــدم باتجــاه تبنّــي نهــج المحافظــة فــي يميــن الوســط ،غالــب الظــن أنهــا ســتمنح
اإلســام حيّــزاً فــي ســرديتها .ويمكــن أن يوجِّ ــه اإلســام ،بوصفــه أداةً لسياســة الهويــة ،بعــض المقترحــات فــي
السياســات العامــة ،إنمــا يجــب أن يتــم ذلــك فــي ســياق ديمقراطــي لطمأنــة القــوى السياســية العلمانيــة التــي
التــزال تش ـ ّكك بالتــزام النهضــة بالديمقراطيــة .ولكــن يجــب أال تدفــع معــارك الهويــة بالحــزب إلــى التراجــع
عــن سياســته التخصصيــة .ومــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن النجــاح فــي هــذا التحـ ّول ،يجــب اعتمــاد مقاربــة شــاملة
و ُم َعـ ّدة بعنايــة تنســجم مــع التديّــن بمختلــف أشــكاله ودرجاتــه ،بــدءاً مــن التونســيين المتديّنيــن وشــديدي التقــوى،
وصــوالً إلــى المســلمين غيــر الممارســين لشــعائرهم الدينيــة إنمــا الملتزميــن بالقيَــم المحافظــة.
مــع اختفــاء الركائــز األيديولوجيــة األساســية للحــزب ،فقــد حــزب النهضــة جــزءاً مــن قاعدتــه الناخبــة .فبعدمــا
توقّــف عــن التركيــز علــى الدعــوة الدينيــة ،وتحالــف مــع نظــام كان يعارضــه فــي الســابق ،واســتثمر فــي
السياســة االنتخابيــة ،ازداد االلتبــاس بشــأن هويتــه .فمــا الــذي يتبنــاه الحــزب تحديــداً؟ هــل تعطــي النهضــة
األولويــة للمنافســة االنتخابيــة فــوق أي اعتبــار آخــر ،حتــى علــى حســاب اإلصــاح االقتصــادي واالجتماعــي
المحتمــل الــذي قــد يكــون بإمكانهــا المســاهمة فــي تحقيقــه؟ فــي نظــر البعــض فــي قيــادة النهضــة وقاعدتهــا ،ليــس
الفــوز فــي االنتخابــات هدفـا ً بحــد ذاتــه إذا لــم يــؤ ِّد إلــى تحقيــق عدالــة اجتماعيــة أكبــر وإعــادة توزيــع الســلطات
والثــروات فــي البــاد .إذا كان حــزب النهضــة يُقـدِّم الفــوز االنتخابــي علــى أي أمــر آخــر ،فهــذا يعنــي ضمنـا ً أنــه
انخــرط فــي منظومــة المصالــح المســتح ِكمة التــي تطبــع تقاســم الســلطات والثــروات فــي تونــس والتــي عارضهــا
علــى امتــداد عقــود مــن الزمــن .يوافــق قــادة النهضــة وقاعدتــه الناخبــة علــى أهميــة الحفــاظ علــى المؤسســات
الديمقراطيــة وعلــى الركيــزة األساســية للمنظومــة السياســية الديمقراطيــة ،لكــن الفريقَيــن يختلفــان فــي الــرأي
بشــأن دور الحــزب داخــل هــذه المنظومــة .وســوف تكــون قــدرة النهضــة علــى إبقــاء األمــل بالتغييــر حيّـا ً فيمــا
تعمــل علــى تبنّــي مقاربــة انتخابيــة حديثــة ،أساســية لبقائهــا كحــزب.
فــي المجمــل ،االلتبــاس الراهــن بشــأن هويــة الحــزب نابــع مــن تــر ُّدد النهضــة فــي حســم قــراره بشــأن طبيعــة
الحــزب الــذي تريــد أن تكــون عليــه ،وماهيــة قاعدتــه القابلــة للتحديــد .فوقــف الدعــوة الدينيــة يعنــي انتهــاء
الحركــة وظيفيـا ً ال رســمياً .ولكــن المشــاركة السياســية فــي ديمقراطيـ ٍة متقلقلــة فضـاً عــن القيــود االقتصاديــة
واالجتماعيــة التــي يواجههــا النهضــة فــي عملــه ،تجعــل مــن الصعــب تمييــز الشــكل الــذي ســيتخذه هــذا الحــزب
تحديــداً وماســتكون عليــه مهمتــه .فهــل ســيكون حزبــا ً تخصصيــا ً يُر ّكــز علــى المنافســة االنتخابيــة واإلدارة
الكفــوءة للدولــة ،مســتغالً تمثيلــه علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة مــن أجــل الوصــول إلــى المــوارد الماليــة
والسياســية؟ بعبــارة أخــرى ،هــل ســيصبح الحــزب آلــة انتخابيــة حيــث يُطمــس الخــط الفاصــل بيــن األعضــاء
وغيــر األعضــاء؟ أم هــل ســيكون حزبـا ً يعطــي األولويــة لتوســيع قاعدتــه الناخبــة ،ووضــع برنامــج إيديولوجــي
وأجنــدة فــي السياســات ،وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة فيمــا يحافــظ علــى مرجعيتــه اإلســامية.
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قــد تســاهم محاولــة إرســاء تــوازن بيــن هذيــن المســا َرين المختلفيــن فــي الحفــاظ علــى وحــدة النهضــة لبرهــة
مــن الزمــن ،ولكنهــا ســتتح ّول علــى األرجــح إلــى مصــدر لالنقســام فــي نهايــة المطــاف .لقــد اســتدعت مشــاركة
الحــزب المتزايــدة فــي المنافســة السياســية تغييــرات مثيــرة للجــدل فــي أســلوبه فــي تجنيــد األعضــاء وفــي
هيكلياتــه التنظيميــة ،علــى غــرار اســتراتيجية االنفتــاح التــي انتهجهــا فــي العــام  .2018وتُعتبَــر المســائل
التنظيميــة أساســية للحفــاظ علــى تماســك التيــارات اإلســامية ووحدتهــا .ففــي الحاالت النــادرة التي انقســمت فيها
73
التيــارات اإلســامية ،كان الســبب عــادةً الخــاف حــول التنظيــم وأســلوب التحــرك ،ال العقيــدة أو اإليديولوجيــا.
يُوفّــر التحـ ّول الــذي يشــهده النهضــة إضــاءات أساســية علــى المســار الــذي ينتهجه تيــا ٌر إســامي في بيئــة تع ّددية
وديمقراطيــة .ولعــل األهــم مــن ذلــك هــو أن التطبيــع غيــر المكتمــل الــذي ينكشــف للعيــان ،يُســلّط الضــوء علــى
ثنائيــة النجــاح االنتخابــي والفشــل العقائــدي داخــل التيــارات اإلســامية 74.يمكــن اســتخدام التشــدد اإلســامي
بطريقــة فاعلــة لتعبئــة الجماهيــر ولكــن اليمكــن اســتخدامه لحكمهــم .واقــع الحــال هــو أن تحـ ّول النهضــة نحــو
البراغماتيــة علــى حســاب إيديولوجيتهــا التأسيســية يُقـ ّدم البرهــان علــى أن الســردية اإلســامية ،وعلــى الرغــم
مــن أنهــا قــد تتم ّكــن مــن الفــوز فــي االنتخابــات ،تفشــل دائمــا ً فــي تلبيــة توقّعــات ناخبيهــا المختلفــة 75.وقــد
يُثبــت تح ـ ّول النهضــة غيــر المكتمــل أنــه بإمــكان تيــار إســامي التكيّــف مــع ســياق ديمقراطــي والفــوز فــي
االنتخابــات عبــر إجــراء تح ـ ّول فــي عقيدتــه وأســلوبه التنظيمــي ،وتوســيع قاعدتــه الناخبــة أبعــد مــن دائــرة
أنصــاره التقليدييــن .وممــا الشــك فيــه أن آفــاق تجربــة النهضــة ســوف تتــرك بصماتهــا علــى المحــاوالت
التــي تبذلهــا تيــارات إســامية أخــرى الكتســاب الشــرعية ورفــع التحديــات فــي أجــواء سياســية تعدديــة فــي
76
المســتقبل.
ّ
المؤلف
نبذة عن

حمــزة المــؤ ّدب باحــث غيــر مقيــم فــي مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط ،وأســتاذ مســاعد فــي جامعــة جنــوب
المتوســط .تتر ّكــز أبحاثــه علــى حــول تقاطــع االقتصــاد السياســي ،والدراســات األمنيــة ،والعالقــات بيــن المجتمع
والدولــة فــي تونــس وشــمال أفريقيــا.
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