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بسم هللا الرحمن الرحيم

 تعقد حركة النهضة ندوة صحفية الختتام المؤتمر العاشر للحركة ،وذلك اليوم
االربعاء انطالقا من الساعة العاشرة صباحا بنزل افريكا بتونس.
 الشيخ راشد الغنوشي للصريح:
 لم يحصل تهديد باالنسحاب لكن وجهت رسائل قوية وقدمت آراء واضحة
تعلقت بالمكتب التنفيذي الذي يعمل مع رئيس الحركة  ،وكان االقتراح هو
اختيار الرئيس ألعضاء المكتب التنفيذي لنعمل لما فيه الخير لمصلحة
الحركة وتونس ،ثم إن الحركة لديها مجلس شورى سيضم كل اآلراء ،وفي
مجلس الشورى يطبخ الرأي أما المكتب التنفيذي فهو جهاز للتنفيذ وكل
المواقف كان تصب لمصلحة الحركة
 لم تكن هناك محاوالت انقالب داخل المؤتمر ألنه كان واضحا وشفافا
واالختيارات حصلت بطريقة ديمقراطية باالعتماد على االنتخاب أما فيما
تعلق بالنقاشات الحاصلة على هامش المؤتمر حول بعض النقاط فهي أمر
عادي وسليم في إطار الديمقراطية ،وهناك تنوع في اٍءا وهذا أمر طبيعي
 نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجالصي على موجات إذاعة الشباب:
 داخل المؤتمر كانت هناك مراحل نقاش هادئة واخرى متوترة ومنفعلة ،ولكن
داخل الحركة تبرز قوتنا في أننا نعترف باالختالف وننضبط للخيارات التي

1

حركة النهضة
2016-05-52

مكتب إلاعالم والاتصال
قسم املتابعة إلاعالمية

تعبر عنها األغلبية ،واالختالف ال يمس العالقات بيننا وال يمس بأي حال من
الحوال من وحدة الحركة.
 صورة العناق التي جمعتني بالشيخ راشد الغنوشي نهاية أشغال المؤتمر تقول
نعم أننا نختلف في وجهات النظر ولكننا في األخير نحافظ على وحدتنا
ونحافظ على عمق عالقتنا اإلنسانية والمحبة بيننا.
 رسالتنا للتونسيين أن في النهضة اختالفات ولكن في األخير لن نسمح
ألنفسنا أن نزيد المشهد الحزبي الحالي هشاشة.
 تحصل الشقوق عندما 'يغص' الفرد منا برايه وال يسمع له ولكننا داخل
النهضة نجيد إدارة الحوار والوصول إلى التوافق.
 مسألة انتخاب المكتب التنفيذي قضية جزئية في مضامين المؤتمر وال يجب
أن تضيع عنا الصورة اإلجمالية ،فمؤتمر الحركة عالج الكثير من القضايا
وناقشها ،وابرز اتفاقا حول الرؤية االقتصادية واالجتماعية وكذلك حول ملف
مقاومة االرهاب والرؤية السياسية التي كانت محل اجماع ،وهذا ما يهم
التونسيين
 لم نصل بعد داخل حركة النهضة الى وجود تيارات وحساسيات ،فنحن في
طور التشكل ،واألكيد أننا في مرحلة االنتقال من إدارة الخالفات بالتوافق الى
مرحلة قد تصل بنا الى وجود مثل هذه التيارات والحساسيات ،وبالطبع مع
الحفاظ على وحدة الحركة بل قد يزيد ذلك من تعزيزها.
 ما نحن مجمعون عليه أنه مهما كان شكل إفراز المكتب التنفيذي فإننا جميعا
نبحث عن الديمقراطية والشفافية وما هو أصلح للحركة ،وحتى في القضية
الهيكلية عموما هناك اتفاق حول الكثير من التفصيالت فيها مثل االنفتاح
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وتعدد مداخل االنخراط والدور المحوري للهياكل وأهمية تأهيل المناضلين
والتصرف في الموارد البشرية.
 انا عضو في مجلس شورى الحركة ومن خالل موقعي سأساهم في انجاح
قيادتي وسأكون على ذمة المكتب التنفيذي القادم ضمن موقعي في الشورى.
 أنا راض وسعيد بنجاح المؤتمر العاشر لحركة النهضة وما بعثه من رسائل
بأن النهضة تهتم لشؤون المواطنين وقضاياهم وهو ما عبر عنه المؤتمرون
من خالل مناقشة الالئحة االقتصادية واالجتماعية والئحة مقاومة االرهاب
ويرها من القضايا التي تهم التونسي.
 سعيد بما حصل من حديث ونقاش حول قضية المكتب التنفيذي وقد حسمت
بالديمقراطية وهو ما دأبت عليه حركة النهضة ،وعلينا احترام ما توصلنا
اليه.
 النقاش كان بين رؤيتين وكلتاهما تبحث عن ترسيخ الديمقراطية ولها منطقها
الداخلي ولها شواهد في التجارب الحزبية المقارنة:
 رؤية ترى أن التوازن يكون بين مكتب تنفيذي متجانس وبين مجلس
الشورى يرسم السياسات ويضبط آلية المراقبة والمحاسبة.
 ورؤية ترى أن التوازن يكون أيضا داخل المكتب التنفيذي مع إعطاء
صالحيات كبرى للرئيس لتحقيق معنى التفويض وتمثيل التنوع داخل
الحركة.
 التنوع داخل النهضة لن يصل بنا الى تهديد البيت الداخلي للحزب.
 لست معنيا بأي موقع في المكتب التنفيذي القادم ،وأنا أحترم خيار المؤتمر ،ولن
أكون عامل عرقلة لسير مؤسسات الحركة ،أحب أن أكون متناسقا مع قناعاتي
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ولذلك وبعد أن اتفقنا على الخيارات الفكرية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية
الكبرى يجب أن يعطي فرصة للخيار القيادي الفائز أن ينجح وأن نعينه على ذلك
وباإلمكان أن نجد طاقات جديدة تعزز المشهد القيادي وتساهم في تجسيد خيارات
الحركة.
 سأساهم من موقعي في مجلس الشورى لكل ما يصب في مصلحة الحركة
والبالد ،ولن اسمح لنفسي أن أكون في موقع قد يحدث انسداد ) (blocageداخل
المؤسسات.
 يرى التونسيون أن البالد تعيش مشكل قيادة على مستوى األحزاب والمنظمات
وهم يعبرون عن حاجتهم لوجود أحزاب قوية ،وحركة النهضة حزب قوية
ومسؤول في البالد.
 المطلوب اليوم االنتقال من الحديث عن الديمقراطية والحريات ،الى الحديث عن
القضايا االقتصادية واالجتماعية وسبل مقاومة االرهاب ،وهذا ما عبرنا عنه في
اللوائح التي ناقشها المؤتمر العاشر.
 حربنا على اإلرهاب لن نكسبها دون ان نقدم حلوال اقتصادية واجتماعية تخرج
البالد من وضعها الحالي ،وحركة النهضة تريد أن تطمئن الناس وتمد يدها
لألحزاب والمنظمات للعمل من أجل مصلحة البالد.
 على السياسيين أن يدركوا أن مصداقيتهم ال تكون اال عبر خدمة الشعب والتعبير
عن همومه وتقديم الحلول ،والمطلوب اليوم من األحزاب داخل االئتالف الحاكم
ومن المعارضة ومن المنظمات أن نتفق على برنامج اصالحات اقتصادية تكون
فيها تضحيات نتقاسمها جميعا ،واألكيد أن كل القضايا في وضعنا الحالي تقتضي
اقصى درجات التوافق حولها.
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 أدعو شركاءنا في الحكم الى إيضاح موقعهم والعمل على مزيد استقرار فائتالف
الحاكم ..علينا بالمزيد من الصبر والتعبير عن خطاب مسؤول.
 نحن مع بذل مجهودات كبيرة ليكون اتحاد الشغل شريك معنا وكذلك مع ادماج
اتحاد الفالحين ومنظمة األعراف واألحزاب من اجل حوار اقتصادي يصل بنا
الى توافق حول الخيارات الكبرى.
 المشكل اليوم ليس فقط في البرامج المقدمة وإنما أيضا في توفير الرافعة
واألرضية السياسية التي ستسند خياراتنا االقتصادية واالجتماعية وعلينا
االشتغال على ذلك وتجاوز الوضع الحالي.
 اقولها بكل وضوح لبعض األحزاب أن ما يفعلونه 'لعب' يضر بمصلحة البالد
التي تحتاج توفير أكبر قدر من االستقرار.
 ليس لنا خيار اال دعم السيد الحبيب الصيد ومن موقعنا سنعمل على تذليل كل
الصعوبات التي تواجهه مع األحزاب والمنظمات أو داخل البرلمان ،في مثل هذه
األوضاع رئيس الحكومة يكون مثل مطفئ الحرائق .نحييه على شجاعته
ووطنيته وله منا كل الدعم.
 شهد التصويت على لوائح مؤتمر حركة النهضة العاشر ،والذي دارت أشغاله نهاية
االسبوع الماضي ،توافقا واسعا داخل المؤتمرين عكسته نسب التصويت التي فاقت
الـ  % 07ووصلت في بعضها إلى نسبة  ،% 19وفي هذا السياق أكد رفيق عبد
السالم أن هذه األرقام تعكس وعيا جمعيا وتوجها عاما داخل الحركة في التوجهات
االستراتيجية سواء فيما يتعلق بالتمشي السياسي العام ،خاصة الخيار التوافقي
والخيار الديمقراطي ،مشيرا إلى أنهم على قناعة بأن تونس ال تدار باالنفراد وتحتاج
الى روح الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات السياسية ،مشددا على أن تونس
اكبر من النهضة واكبر من كل المكونات السياسية وهي في حاجة الى التعاون
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والشراكة السياسية لمواجهة تحديات المرحلة ومخاطرها ولتثبيت المشروع
الديمقراطي في تونس .وقال عبد السالم” :الجانب الثاني في قناعاتنا هو التمييز (بين
الدعوي والسياسي) ألن الدستور التونسي يمنع الجمع بين النشاط الجمعياتي والنشاط
الحزبي ،كما أن تونس في المرحلة الجديدة تحتاج إلى تمييز بين ثالثة مجاالت
مختلفة :ما يدخل في نطاق اختصاص الدولة ونحن في حاجة إلى دولة قوية وعادلة
ومن مصلحة تونس ان تثبت مؤسساتها السياسية ،ونحتاج أيضا إلى أحزاب قوية،
ومجتمع مدني حر ومستقل” .وحول الخلط المفاهيمي القائم بين فصل الدعوي عن
السياسي وفصل الدين عن السياسة بين عبد السالم أن الحركة تؤمن بأن السياسة
تعتمد على أرضية أخالقية ،مشيرا إلى أن اإلضافة األساسية لحركة النهضة هي
الجمع بين الهوية (العروبة واإلسالم) وبين مقتضيات العصر والحداثة ،مبينا أن
التحدي في تونس هو كيف يمكن أن نعيش إسالمنا ونعيش عصرنا ،مضيفا أن
النهضة ال تريد أن تعيش اإلسالم بمعزل عن العصر .وأوضح أن تونس اليوم بلد
مفتوح يتوفر على فضاءات حرية .وبالتالي ليس هناك موجب للجمع بين مختلف
المناشط والمجاالت ،مذكرا أن مواجهة النظام الشمولي التحكـمي سابقا فرضت
الجمع بين مختلف هذه المناشط واألبعاد .ولكن المرحلة الجديدة التي تمر بها تونس
اليوم تحتاج ،حسب رأيه ،إلى تمييز بين مختلف هذه المجاالت كي تقوم األحزاب
بدورها كأحزاب والمجتمع المدني يقوم بدوره كمجتمع مدني مستقل عن األحزاب
وعن الدولة ،والدولة أيضا تقوم بدورها .وقال عبد السالم” :ال يوجد فصل الدين عن
السياسة بإطالق ،فحتى األخالق المدنية للمجتمعات تقوم على أرضية دينية.
واإلسالم طاقة روحية وأخالقية مهمة .فروح العمل روح االنضباط روح الصدق
وغيرها كلها لديها أرضية دينية على نحو أو آخر ،ولكن نحن نريد التمييز بين ما
يدخل في مجال النشاط السياسي وما يدخل في مجال النشاط الثقافي أو الدعوي أو
الديني ،فمن يريد ممارسة النشاط الدعوي والديني يمارسه في المساجد في
المؤسسات الدينية بصورة مستقلة عن االحزاب كما تفرض النصوص الدستورية
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ومن يريد ممارسة السياسة فميدانها األحزاب” .وقلل عضو مجلس شورى النهضة
رفيق عبد السالم من أهمية المخاوف حول أن إعادة انتخاب الغنوشي فوتت فرصة
كبيرة على الحركة لتجديد نفسها من خالل فتح الباب للقيادات الشابة فيها ،مشيرا في
اتصال مع الجزيرة نت إلى أن القرار داخل النهضة مؤسساتي وليس فرديا ،وأن
الحركة تدار وفق آليات ديمقراطية يعكسها قانونها األساسي من خالل مؤسسات
قوية وهياكل رقابية .واعتبر رفيق عبد السالم أن عودة الغنوشي على رأس حركة
النهضة كان موضوع تنافس انتخابي مع مرشحين آخرين لكنه بُني على تقدير
سياسي من أغلبية المؤتمرين الذين رأوا أن الغنوشي لعب دورا مهما وحيويا في
تأمين المرحلة السياسية الحرجة التي تمر بها تونس والحركة عبر سياسة التوافق
وبناء عالقات متينة مع الرئيس الباجي قايد السبسي جنبت البالد أزمات كثيرة
محتملة .وقال إن إعادة انتخاب الغنوشي ستكون ضمانة أساسية لنجاح التجربة
الديمقراطية في تونس ونجاح الحركة أيضا.
 عبرت النائب عن كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب هالة عمران عن استنكارها
من منعها من أخذ نقطة نظام بالجلسة العامة أمس لطلب توضيح من كتلة حركة
النهضة حول وضعهم صورة ''محرز بودقة'' الذي حكم عليه باإلعدام لثبوت إدانته
في تفجيرات سوسة والمنستير عام  9190خالل مؤتمر الحركة العاشر .وقالت هالة
عمران '' النهضة مررت من خالل تعليق هذه الصورة رسالة مفادها أن ارهابي
األمس أصبح شهيد اليوم" .سُجلت حالة من التشنج تحت قبة مجلس نواب الشعب اثر
المداخلة .وفي رده على هذا االتهام ،قال القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري
أن محرز بودقة أحيل على محكمة أمن الدولة سنة  9190برئاسة القاضي الهاشمي
الزمال واتهم خالل تلك الفترة بارتكاب أفعال مخالفة للقانون ،داعيا النائب هالة
عمران إلى التثبت من حيثيات الموضوع وتفاصيله .وخاطب البحيري هالة عمران
قائال " أنت تجهلين القاضي الذي تعهد بالقضية ونوع القضية كما تجهلين أن محكمة
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أمن الدولة تم حلها خالل عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وإن كل األحكام
التي صدرت عنها قد ألغيت بموجب العفو التشريعي العام .'..ومن جانبه ،اعتبر
القيادي في الحركة عبد اللطيف المكي أن هذه القضية حساسة ومن األفضل عدم
اإلساءة لبودقة وال ألهالي الضحايا .وأوضح المكي أنه تم في هذه القضية تم تعذيب
مجموعة على أساس أنها من قامت بالتفجير وتم تعذيبهم عذابا شديدا ،وقد تمت
محاكمتهم محاكمة سياسية في محكمة أمن الدولة ولم يتمتعوا بمحاكمة عادلة ،مفيدا
بأنهم آلخر لحظة تمسكوا بأنهم لم يرتكبوا هذه العملية .وأشار إلى أن هذه المجموعة
تتمتع بقرينة البراءة وقد تمت إحالة الملفات إلى العدالة االنتقالية .كما بين المكي أن
هناك شهادات كتبها أحد رجال الحكم مع بورقيبة قال إن تفجيرات المنستير قام بها
بن علي القناع بورقيبة بتسليمه وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة .هذا والحظ المكي
أن هذا التصريح يأتي في إطار التشويش على النجاح الذي حققه مؤتمر النهضة.
 أكد المحلل السياسي صالح الدين الجورشي أن مؤتمر حركة النهضة احتل موقع
الصدارة في الشأن الوطني  .وأضاف الجورشي أن حضور ممثل عن اتحاد الشغل
ليس اشكاال وحضوره ال يعني تزكيته لطرف على اخر والمهم أن حركة النهضة
خرجت من مؤتمرها بأقل ما يمكن من التكاليف وحققت بعض األهداف التي سعت
إليها وحافظت على وحدتها الداخلية وبالتالي استطاعت إما أن تحسم الخالفات أو
أنها نجحت في امتصاص الغضب على حد قوله .وأشار الجورشي إلى أن النهضة
نجحت أيضا في أن تحدث التفافة وضجة اعالمي حولها بمسألة العالقة بين الدعوي
والسياسي ماجعل مؤتمرها يحظى بتغطية اعالمية واسعة النطاق وهذا يحسب لها
من ناحية قدرتها على التكتيك السياسي.
 قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي على موجات راديو كلمة ،إن من
صوتوا لراشد الغنوشي لرئاسة الحركة خالل المؤتمر العاشر لحركة النهضة ،ليسوا
جميعا مقتنعين بأفكاره وتوجهاته .وأوضح المكي قائال "من صوتوا للغنوشي نوعان،
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نوع مقتنع تماما بأفكاره ،ونوع غير مقتنع ويحمله مسؤولية التطوير واالصالح في
الحركة" .وأضاف أن الحركة تشهد حركية داخلها وروافد وتيارات مختلفة ،وهو ما
يؤكده تحصل فتحي العيادي على  52بالمائة من األصوات رغم ترشحه في آخر
لحظة .وشدد في المقابل ،على وجود وفاق سياسي حول رئاسة الغنوشي للحركة في
الفترة القادمة.
 كتبت آمال القرامي في افتتاحية المغرب 'ال مناص من القول أن المشرفين على
إعداد مؤتمر النهضة كانوا حريصين على ابراز المظاهر االحتفالية السائدة في
المؤتمر ،ومسرحة هذا اللقاء التاريخي وليس االعتناء بمظاهر االحتفال اال عالمة
على تعدد مجاالت التصرف في الرسائل الموجهة الى المشاهدين ،ووفق هذا الطرح
كان توظيف فتيات االستقبال معبرا عن شعار التحول الذي تسوق له النهضة .وتختم
بالقول 'ليس توظيف الفتيات الستقبال الضيوف اال رسالة واضحة اللتقاء 'الخطين
المتوازيين' وسير القوة السياسية في البالد بجناحين متكاملين ،وطالما أن المسافة
تقلصت بين أعداء األمس وحلفاء اليوم فال داعي للتذكير بعمليات االستنساخ.
 ركن وجه لوجه في صحيفة الشروق يطرح سؤاال على األمين العام لحزب المسار
سمير بالطيب والقيادي بنداء تونس أسامة الخليفي 'هل تتغير النهضة؟' وأشارت
الصحيفة أن آراء المالحظين والمتابعين للشأن السياسي اختلفت بين من يؤيدون
فكرة تغير الحركة ونجاحها في الفصل في حين يرى آخرون استحالة تغير الحركة
وأن م ترفعه قياداتها مجرد شعارات لإلستهالك .وفي هذا اإلطار ،أكد أسامة
الخليفي أن حركة النهضة ستتغير وأنه خطط خطوة في اتجاه أن تتتونس ،وقد
برهنت النهضة في العديد من المراحل بأنها حزب وطني يمارس بطريقة موضوعية
تجعله يتأقلم مع الواقع التونسي ،وهذه المواقف يجب تشجيعها ألن خيار التوافق
منهج سليم يجب ان نبني عليه مستقبل تونس
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 تحت عنوان "رسالة الى رئيس حركة النهضة" كتبت آسيا العتروس في افتتاحية
الصباح أنه عندما تختلط األمور الى درجة يمكن أن تثير الهواجس والمخاوف في
نفوس شريحة ال يستهان بها من العامة يكون لزام علينا التوقف عند بعض اإلشارات
التي تستوجب التحذير من تداعياتها تجنبا لسيناريوهات كارثية سابقة ارتبطت بنزعة
في تمجيد الزعماء التي بدأت محدودة ولكنها سرعان ما تجاوزت كل الخطوط لتبلغ
درجة المبالغة المخيفة ،وقد وجب اإلشارة أن األمر ال يتعلق بمؤتمر حركة النهضة
وال بما أفرزته نتائج االنتخابات والتي سيبقى الحكم فيها لألفعال والممارسات
والعقليات وليس لألقوال ولكن األمر يتعلق بما هو أهم من كل ذلك وبما بات يتردد
في المجالس الخاصة وحتى العامة بأن الشيخ راشد الغنوشي بات الكلمة السر لكل
من ابتغى أمرا أو تعرض لمظلمة أو أراد قضاء شأن من الشؤون لدى أهم
المسؤولين ،وهي مسألة تبدو غير ذات أهمية ولكن الحقيقة أنها على العكس من
ذلك ،وقد يكون في األمر مبالغة ولكن ذلك ال يمنع من التحذير والتعوة الى االنتباه
من مغبة النفخ في صورة األفراد والقيادات مهما كانت مواقعهم وتوجهاتهم مع أننا
ندرك جيدا أن للشيخ راشد ثقله السياسي وأن من حقه أن يحلم ويطمح بأن يكون
رئيسا لتونس وأن من حقه أن ينتصر لمن يشاء ويجير من يشاء وهو الذي عرف
بين مقربيه بأنه منصت جيد لكل من قصده.
 تساءل محمد عبد المؤمن في الصريح "هل تجهز النهضة الغنوشي للرئاسة
مستقبال؟" فكتب ليقول 'من بين المسائل التي لم يتم التركيز عليها فيما أقره المؤتمر
العاشر هو اعطاء رئيس الحزب مزيدا من الصالحيات وأيضا االقرار بالسماح له
أو هو تحفيز أكثر منه بالترشح في االنتخابات باسم الحركة أي التشريعية والرئاسية،
وهذا األمر مهم جدا ألن رئيس الحركة الحالي والذي تم التمديد له ألربعة سنوات
كان قد التزم سابقا بعدم الترشح ألي منصب سياسي رسمي لكن عمليا هذا االلزام
في نظر الكثيرين من قيادات الحركة وقواعدها انتهى ولم تعد له ضرورة ،لكن
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بغض النظر ان قر الغنوشي الترشح ام ال لمنصب الرئيس فإن النهضة هذه المرة لن
تستطيع عدم الدخول في هذه المنافسة ألن المرة الفارطة جاءت في ظرفية خاصة
وكان القرار استثنائي ال يمكن تكراره
 رصدت صحيفة الصريح مواقف عدد من النواب في مجلس الشعب حول مؤتمر
حركة النهضة ونتائجه ،فكتبت تحت عنوان "النداء يرحب بالفصل وينتظر
المراجعات الهيكلية الشاملة ،آفاق يصمت والجبهة وحركة الشعب تنتقدان .وفي هذا
الصدد ،اشار سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس الى أن ما يهم النداء في التحول
اإليجابي للنهضة هو برنامج الحزب واستراتيجيته كما أن إعادة انتخاب راشد
الغنوشي رئيسا للحركة نقطة ايجابية أخرى وذلك لكونه الضامن الوحيد لتطبيق
سياسة االنفتاح وتحول النهضة الى حزب مدني
 يكتب بشير القوتاني في الصريح مقاله تحت عنوان "هل تبدلت النهضة أم تقاسم
األدوار مع جمعياتها؟" أما الحبيب السالمي في الصريح يكتب مقاله تحت عنوان "م
الفرق بين مؤتمر بورقيبة ومؤتمر الغنوشي؟" ويختم بالقول 'لعلكم سمعتم وبلغكم أن
المؤتمرين في حزب النهضة دفعوا من أموالهم نفقات مشاركتهم وحضورهم ايام
المؤتمر فهل سيكون هذا هو الطريق الذي ستسير فيه مؤتمرات األحزاب التونسية
الكثيرة العدد؟.
 تحت عنوان "النهضة والمستقبل" كتب محمد الفوراتي في افتتاحية الفجر أن ما بعد
المؤتمر هو األهم واألخطر فكيف ستعالج حركة النهضة الكثير من القضايا
واالنتظارات وهل سيرى الراي العام تطورا حقيقيا وملموسا في الخطاب والممارسة
بعد اختتام المؤتمر؟ وهل ستنجح النهضة في تبديد الكثير من الشكوك التي يطلقها
البعض من شركاء الوطن؟ وهل ستساهم النهضة بقدر أكبر في نجاح التجربة
التونسية وترسيخها وإيصالها الى شط األمان؟ هذه األسئلة وغيرها ستبقى رهينة
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الممارسة وحسن تنزيل ما ورد في لوائح المؤتمر وما ستحدثه القيادة الجديدة من
اصالحات تقفز بالحزب قفزات أخرى نحو التطور
 تحت عنوان "حركة النهضة واإلخوان ..من المرجعية القديمة الى بناء مستقبل
مختلف" يخلص فيه صالح الدين الجورشي في الضمير الى القول أن حركة النهضة
قد اتخذت قدرا هاما من المسافة تجاه االخوان المسلمين وغلبت في هذا الشأن
مصالحها السياسية كما أنها أعطت األولوية للخصوصية التونسية وهي مطالبة حلي
خاصة بعد عقد مؤتمرها أن تدعم هذا المسار وأن توضح موقفها المبدئي من حركة
االخوان التي بقدر ما كانت المرجع في مرحلة التسيس بقدر أصبح نقد تجاربها في
الفكر والسياسية شرطا من شروط اكتساب النضج وامتالك القدرة لتجاوز المربع
القديم.
 كتب أبو ذاكر الصفايحي في الضمير مقاله تحت عنوان "مالحظات وخواطر على
هامش مؤتمر النهضة العاشر"
 يقدم نجم الدين غربال رئيس مركز الدراسات التنموية في صفحة الضمير
االقتصادية قراءة في الالئحة االقتصادية االجتماعية لحزب حركة النهضة.
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