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المتابعة الصحفية واالذاعيّة
 اهت ّمت جميع الصحف الصادرة هذا اليوم باشغال المؤتمر العاشر للنهضة فكتب الشروق
ان هذه االشغال كانت مساحة لكشف التوازنات داخل الحركة وفق معطيات احصائية
اثبتها التصويت ورجّحت كفّة الغنوشي اضافة الى الحسم في ملف السياسي عن الدعوي
في الحركة وتضيف الصحيفة ان خمس ساعات من النقاشات في مضمون النظام االساسي
للحركة خرج على اثرها المؤتمرون ليؤكدوا ان الخالف يذكر وان التوافق كان خيارا
اساسيا .
 تحدث سرحان الشيخاوي اليوم في الشروق عن اهم مالمح النظام االساسي لحركة النهضة
وهو النص القانوني الذي يسيّر هياكل الحركة ويح ّدد اليات تشكيلها ونفوذها حيث ذكر ان
النقاش حوله شهد مناقشات ساخنة ومواجهة بين تيارين وكان الوقت المخصص لمناقشته
اكثر االزمنة توترا في اشغال المؤتمر .
 عادل العوني في الشروق كتب في قراءة للمؤتمر ان ما عاينناه هو قدرة كبير على التنظيم
ومكتب اعالمي ضخم العدد وعلى درجة عالية من الحرفيّة فيما تفتقر بعض االحزاب في
مجلس النواب الى مكلف واحد باالعالم ....ويضيف قوله هو نوع من االستعراض المادي
نجحت فيه النهضة بامتياز ما أثار غيرة البعض من خصومها وحيرة البعض االخر .
 عادل العوني عرج على بعض السلبيات في قراءة للمؤتمر حيث اعتبر ان الحركة خسرت
في مؤتمرها االخير معركة التشبيب فالوجوه لم تتغيّر كما خسرت ايضا معركة التناصف
فالنهضة مهما تغيرت وتجملت تبقى حركة ذكورية .
 معز زيود في افتتاحية الشارع المغاربي كتب ليقول ان الفرصة متاحة اليوم امام النهضة
لتحقيق تلك القفزة النزعية التي سيكون لها انعكاسها االيجابي عليها وعلى البالد اذا
صدقت العزم وحولت الفصل من شعارات الى استراتيجية منزلة على ارض الواقع وهي
كلك مسؤولية باقي المكونات السياسية التي عليها المساعدة في انجاح هذا االنتقال اذا
صدقت مساعيه .
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 تحت عنوان الحاكم بأمره كتبت الشارع المغاربي اليوم هكذا اذن وضع المؤتمر العاشر
للنهضة اوزاره لينبئ اساسا على الفعل السياسي ...مراجعات عميقة طوت معها الحركة
صفحة تاريخية افل نجمها وجعلتها حزبا تونسيّا السمات والتوجهات ..واقع غير مسبوق
اثبت مجددا ان زعيم النهضة يبقى ال فقط المحرك الرئيس لما شهدته الحركة من تحوالت
وانما ايضا الحاكم بامره والقادر على اصتياد اللحظة التاريخية للتربع على علرش النهضة
من دون منازع ولو الى حين .
 كتب صالح الحاجة اليوم في بطاقته في الصريح ّ
ان اه ّم درس تعلمته النهضة هو انها
ادركت في الوقت المناسب انها لن تستطيع ان تستمر وتتواصل اال اذا استوعبت ما بلغته
تونس من تطور في كل المجاالت واهمما مجال الحداثة ...لقد استوعبت ذلك بذكاء ..بل
بدهاء ولذلك استطاعت الصمود وبلغت غايتها وعقدت مؤتمرها ووتعايشت مع الجميع
بمن فيهم خصومها ...ويختم بالقول عليكم ان تتوقعوا بروز النهضة وعلى امتداد سنوات
طويلة قادمة كأقوى حزب في تونس ...وكأقوى قاعدة شعبية ..وكأقوى طرف في الحكم .
 كريم االندلسي في المشهد السياسي بالصريح كتب ليقول عملت النهضة على ان يكون
مؤتمرها تاريخيا بكل المقاييس ..التعبئة الجماهيرية المكثفة والتنظيم المحكم والرساءل
العلنية والمشفرة لالستهالك الداخلي والخارجي فكان كل شيئ مع ّد بدقّة لتصل الرسالة
العامة للجميع اال وهي ان النهضة تغيرت تماما بعد ان قطعت مع االسالم السياسي
واندرجت في النشاط الحزبي المدني الوطني الديمقراطي وتضيف الصحيفة بالقول بقي ان
هذه التحوالت العميقة على جديتها الظاهرة ليست بالسهولة التطبيقية التي يتصورها
البعض فجيوب اللمعارضة لهذا التمشي االصالحي مازالت عديدة وفاعلة ومتمكنة من
القواعد كما ان ردود فعل القوى االقليمية والدولية يشوبها حذر كبير ويكبلها االحتراس
الشديد لذلك يبقى طريق االقناع الكامل مازالت طويلة ومحفوفة بالمخاطر .
 تساءل خليل الحناشي اليوم في الصابح االسبوعي "بعد اختتام مؤتمرها العاشر ..هل
نجحت النهضة في تغيير جلبابها القديم ؟ فكتب ليقول ان هناك سؤال مركزي تداولته
االوساط السياسية هل ستحافظ النهضة على تماسكها الداخلي بعد التغييرات الحاصلة على
مستوى الهيكلة وطبيعة الحزب .
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 لطفي الماكني في البيان كتب ليقول ان هناك الكثير من الجهد حتى تتجاوز النهضة مرحلة
الشكوك التي تحوم حول صدقية تحولها الى حزب مدني وطني كبير فاالمر يستدعي
صبرا وممارسة ستاتي احداث تؤكد او تدحض ذلك التغيّر االّ ّ
ان االمر يستدعي من
االطراف السياسية التي لم ترتح لهذا التغير هامشا من الوقت مع مبدا حسن النية في
توجهها الجديد ومساعدتها على القطع مع مرجعيتها لسابقة حتى ال تصدم الحركة برفض
قد يغلب في داخلها الطرف الرافض الي تغيروبالتالي تظل حيث هي ممارسة وخطابا .
عناوين للصحف االجنبية
 العرب اللندنيّة :
 بقلم الجمعي القاسمي "مؤتمر النهضة ..ترويض أفاع تحسّبا من لدغات
سياسية ...مقايضة خلع الحجاب الدني على الحركة االسالمية التونسية
بتقليص صالحيات زعيمها راشد الغنوشي "
 النهضة التونسيّة ..اعادة تقسيم االدوار بمناورة فصل الدعوي عن السياسي
بقلم همام طه
 اعادة انتخاب الغنوشي ؤرئيسا للنهضة
 الشرق االوسط :
 حركة النهضة تق ّر الفصل بين نشاطاتها الدعوية والسياسية
 دعوات لقيادة مشتركة للحزب وتقليص الصالحيات المطلقة للغنوشي
" الغنوشي وفصل الدين عن السياسة "بقلم رئيس تحرير سابق للشرق االوسط
عبد الرحمان راشد
 الحياة اللندنية  :اعادة انتخاب الغنوشي للنهضة التونسيّة
 موقع ميدل ايست اونالين :
 النهضة تقر التحول الى حزب وطني بمرجعية اسالمية
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 خالفات بين مقرّبين من الغنوشي ومعارضين لتوجّهاته
 الخبر الجزائرية :
 مؤتمر النهضة يحسم الخيار ّ
بات التحول الى حزب مدني ....النهضة والغنوشي
..نهاية مرحلة
 رئيس حمس عبد الرزاق مقري ..خطوة النهضة ال يعني تحولها الى حزب
علماني

المتابعات االذاعيّة
الحدث اليوم في االذاعات الذي هيمن على المضامين االعالمية هو اختتام المؤتمر العاشر
لحركة النهضة وللحديث عن نتائج المؤتمر ودالالتها ومستقبل حركة النهضة ما بعد
المؤتمر العاشر استدعت اكسبراس اليوم القيادي عبد الحميد الجالصي واسامة الضغير
وعبد الطيف المكي فيما استدعت شمس ليوم عبد اللطيف المكي واسامة الصغير كما
تحاورت صراحة مع القيادي السيد الفرجاني كما استضافت موزاييك واكسبراس اليوم
القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجالصي في اكسبراس
النهضة تنتقل االن في مسالة تنظيم االحتفاليات والفاعليات من الهواية الى االحتراف والتوانسة
يريدون المظاهر االحتفالية في السياسة ويريدون ان يروا مؤشرات لالستقرار
البالد ال تحكم في العشر السنوات القادمة االّ بالتوافق ونحن مع توسيع التحالفات السياسيّة
واالجتماعيّة
في مناخ الديمقراطية ال يجب ان تكون الجمعيات احزابا سياسية متنكرة
 النقاش حول القضايا الهيكليّة وطرق تسيير شؤون الحركة كان مه ّم جداوصريح جدا وهناتفاعل بين اكثر من مقترح انطالقا من البحث في كيفية تحقيق الشفافية والديمقراطية والتسيير

الحديث لالحزاب وقد عبرت عن رؤيتي للهيكلة ووجهة نظري بصراحة ووضوح انا ومن
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شاركوني الرؤية وخالصة ما وصل اليه المؤتمر هو التوازن بين فضاءين الفضاء التنفيذي
ويحكمه االنسجام والنجاعة والفضاء الشوري هناك تعزيز كبير لدوره في رسم السياسات و
في المتابعة والمراقبة من خالل احداث هيئات رقابية مناسبة .
 الشيخ راشد الغنوشي شخصية وطنية ودولية واصبح احد ضمانات المسار االنتقالي بالبالد.ومن الجانب القانوني والدستوري فبامكان الشيخ راشد الترشح لرئاسة الحركة وفقا لمقتضيات
القانون االساسي ومن الناحية السياسية فان للشيخ راشد عالقات اقليمية ودوليّة مهمة ليس
للنهضة فقط بل تستفيد منها البالد وهذا ال يعني ان النهضة ال تزخر بالكفاءات والقيادات التي
تحتاج بعض الوقت لتكون في منصب قيادة الحركة
 المؤتمرات فرصة لالحزاب واالشخاص العادة النظر في مواقعها وادوارها وانا كنت منذالثمانينات مستغرقا في المؤسسات التنفيذية للحركة  .وكنت قد صرحت منذ نوفمبر الفارط ا ّني
قد ابتعد عن المواقع التنفيذيّة داخل الحركة واالن ارى بعد ان ساهمت قدر جهدي في ان نحقق
التطويرات المضمونينة والسياسية والتنظيمية للحركة وبعد نجاح المؤتمر ارى انّ الوقت
مناسب العطاء الفرصة لغيري في هذه المواقع وسأساهم بفاعلية من خالل عضويتي في
مجلس الشورى وساكون على ذمة اخواني في قيادة الحركة انطالقا من هذا الخيار.

عبد الكريم الهاروني
أه ّم المحاور التي اثيرت في الحوارات االذاعيّة :
 دالالت نتائج التصويت في المؤتمر (رئيس الحركة فرض سيطرته على الحركة )
 مخرجات المؤتمر وكيفيّة تنزيلها على ارض الواقع (مسالة التخصص)
 التغييرات المنتظرة في المشهد السياسي بعد المؤتمر العاشر للنهضة
 دعم سلطة رئاسة الحركة والدعم القو ّ
ي الذي لقيه خطّه السياسي
 التوازن بين السلطات ومؤسسات الحركة (الشورى والتنفيذي ورئاسة الحركة )
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اسامة الصغير في اكسبراس
هناك ديمقراطية حقيقية داخل النهضة بدليل ان كل الخيارات طرحت للنقاش الذي كان راقيا
ويدل على نضج لدى ابناء الحركة
الشباب لم يصل بعد الى ما يطمح اليه داخل الحركة ووضعنا متقدم بالمقارنة مع بقية االحزاب
عملنا على تنظيم الهياكل داخل الحركة وادراجه ضمن القانون االساسي الذي اصبح يتضمن
 631فصل بدل 02فقط وقد ادرجنا باب كامال ينظم عالقة الكتلة بمؤسسات الحركة ورئيسها
وطريقة اخذ القرار داخلها وكذلك عالقتها مع الدولة واالحزاب
بعد نقاشات مطولة عملنا خطوات كبيرة وهناك تطور كبير داخل الحركة والتجددد يحتاج الى
وقت
نسبة التصويت المرتفعة على رئاسة الحركة هي دليل على نضج الخيارات التي سلكته قيادة
الحركة التي تقوم بخطوات ثابتة ورصينة
الخالفات الكبيرة والعميقة في النقاشات هي صحيّة ومطلوبة في االحزاب الديمقراطية
االختالفات في الرؤى ستبفال ولكن الحرص غلى وحدة وتماسك الحركة هو دور الجميع
نعمل على مزيد من التوافق وحوار وطنني حول القضايا الكبيرة واهمها التي تهم االقتصاد
والتنمية والعيش الكريم للشعب التونسي .

عبد اللطيف المكي اكسبراس وشمس
يجب على االحزاب عدم جعل اولوياتها اديولوجية وعليها ان تنتج حلوال للبالد ال تنظيرات
اديولوجية التي اليجب ان تكون حاجزا للتعاون من اجل خدمة البالد
التقري المالي سينشر للراي العام ونحن حريصون على الشفافية وموارد النهضة هي ابنائها
والمؤتمر احدث حركية اقتصادية
االختالف في وجهات النظر هو في طريقة ممارسة سلطة القيادة وجاء نتيجة االستجابة لواقع
جديد
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ادافع عن االصالح داخل الحركة لتصبح حركة تشاركية

عبد الكريم الهاروني في اكسبراس
تمت مراجعة الرؤية الفكرية للحركة وجاوبنا على عديد االسئلة بوضوح ووضحنا مشروعنا
وخطنا السياسي وبينا موقع الحركة السياسي اين سيكون كما وضحنا رؤيتنا االقتصادية
واالجتماعية كما تطرقنا الى المسالة االمنية ووحربنا على االرهاب
التقرير االدبي والمالي حظي بتصويت علي وهو دليل على ان هناك قدر من الرضا على ما
حققته القيادة في السنوت الماضية
بعد نتائج التصويت رئيس حركة النهضة خرج قويّ من هذا المؤتمر ودعم انتخابي قوي ودعم
من الحركة على خطه السياسي دون ان الننسى اننا عملنا على التوازن بين السلطات فمجلس
الشورى سيراقب ويتابع السلطة التنفيذية في الحركة كما انه سيسهّل مهمّته وال ّ
يعطله
ّ
التطور الهام في فكر وتجربة حركة النهضة هو اننا نسعى ان نؤسس حزبا بالمعايير العالمية
لالحزاب وفق الدستور التونسي .
 --زياد كريشان اليوم ّعلق على نتائج مؤتمر النهضة تحت عنوان "ال مضامين وال لوائح
..القبضة الحقيقيّة لراشد الغنوشي "
 ---ناجي الزعيري في موزاييك يتحدث عن مؤتمر النهضة تحت عنوان :طالق نهائي ..اممجرّ د جراحة تجمليّة
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