 رئيس لجنة االعداد المضموني للمؤتمر العاشر لحركة النهضة عبد الرؤوف النجار
للصريح:
 المراجعات في النهضة ستكون كبرى وسترون ذلك في المؤتمر كل األحزاب
المعترف بها وخاصة الممثلة في البرلمان سيقع دعوتها للمؤتمر العاشر
 استقال السيد حمادي الجبالي من النهضة لرغبته في الترشح لالنتخابات
الرئاسية واليوم ان كانت له مراجعة في عالقته بالنهضة فالحزب يرحب به
ألنه يمثل جزء من تاريخها وحاضرها ومستقبلها أي ان المسألة مرتبطة به
هو ال بالنهضة
 تتجه النهضة اليوم للفصل بين الجانب السياسي الحزبي والجانب الدعوي
وهو ما نفضل أن نسميه نحن بالعمل في المجتمع المدني بما في ذلك في
الساحة الدينية
 بعد قرار الخروج من الحكومة قدرنا أن النهضة مطالبة بمراجعة جملة من
الخيارات أي االنفتاح أكثر واالستفادة من تجربتها السابقة ،لكن الوضع
الجديد لم يغير من موقفنا فصحيح أننا اصبحنا الكتلة األولى لكن هذا ال يخول
لنا أن نقود البالد
 نحن ال نعرف أنفسنا كحزب اسالمي بل حزب وطني ديمقراطي ذو مرجعية
اسالمية لكن البعض يريد اختصار األمر بقوله
 بناء على مقررات المؤتمر الثامن فقد تم تقنين مسألة التجديد في رئاسة
الحركة وبالتالي فإذا اردنا البناء عليها فالرئيس الحالي الشيخ راشد الغنوشي
لم يتجاوز القانون األساسي ،وكذلك جاء المؤتمر التاسع واعطى للرئيس
األحقية في دورتين ألن ما يحكمنا حاليا هو القانون األساسي الذي قدمناه عند
طلب التأشيرة .ونعتبر من ناحية اخرى أن البالد مازالت في فترة صعبة
وهناك تقدير كون رئيس الحركة دوره مهم على األقل حتى حصول
االستقرار في البالد ونتجاوز المرحلة االنتقالية
 حصور الشيخ راشد على فترة رئاسية أخرى أمر يصعب اإلجابة عنه وهذا
متعلق بصالحيات المؤتمر القادم لكن في تقديري أنه ما زال يحظى بتقدير
واسع داخل النهضة وخارجها لصعوبة األوضاع وبنفس هذه الخلفية وقع
التصويت بشكل واسع للباجي قائد السبسي في الرئاسيات لكن مع هذا فإن
هناك رهانا على الجيل الجديد أي الشباب للعمل على المشروع الوطني

المستقبلي لكن نحن اآلن في مرحلة إدارة االنتقال وعلينا مراعاة ما يتطلبه
الوضع أي الربط بين الجيل القديم والجيل الجديد حتى نؤمن االنتقال بسالسة
 هدفنا األساسي هو تحقيق استقرار البالد وهذا يتطلب صبرا والبناء على
المشترك الذي يجمعنا وبالتالي ال اتصور أن هناك حل لتونس اال بالخروج
من منوال تنموي قديم غير قادر على تحقيق طموحات التونسيين ومن فلسفة
ومقاربة معينة في إدارة شؤون البالد .وال شك ان لكل حزب خلفيته الفكرية
ولكن المحدد في هذه المرحلة االتفاق على االصالحات الكبرى في الملفات
الهامة وعلى رأسها األمن ومقاومة االرهاب والتشغيل ومحاربة الفساد
وغيرها من الملفات بهدف تحقيق تنمية عادلة وشاملة ومستدامة .وهذا األمر
ال يتعلق باألحزاب فقط بل بكل األطراف بما فيها اتحاد الشغل ومنظمة
األعراف والمجتمع المدني اي توفير مناخ سليم وأرضية للعمل وبناء
مشروع نشتغل عليه جميعا وترك الخالفات الثانوية جانبا

