
 

 

 السعي حنو التفامهات 

 " االستثنائيةمستقبل األوضاع يف تونس بعد قرارات "سعيد

 أمحد سلطان

 ( ابحث مصري)

 ملخص:  •

تعقد  إىل  الصراع  هذا  وأدى  طويلة،  فرتة  منذ  السلطة،  على  وصراع  ممتدة  سياسية  أزمة  وقع  على  التونسية  اجلمهورية  تعيش 
 ية يف اخلروج ابلبالد من النفق املظلم.األوضاع االقتصادية وإفشال جهود السلطة التنفيذ 

وحركة النهضة، الفرع التونسي جلماعة اإلخوان، أقدم   ،وبعد أشهر طويلة من الشد واجلذب بني الرئيس التونسي قيس سعيد 
لدولة لضمان عدم اهنيار ا  ؛ 2014من الدستور التونسي املقر يف عام   80للفصل الـ ا  على اختاذ إجراءات استثنائية وفق"سعيد" 

 اليت تعاين وطأة تداعيات جائحة كوروان. 

إضافة    التونسي،  الرئيس  قرار  صاحبت  اليت  والدوافع  اخللفيات  الستعراض  احلايل  املوقف  تقدير  استشراف  إىل  ويسعى 
 وهات املستقبلية املتوقعة خالل الفرتة املقبلة. السيناري

 مقدمة:  •

سلسلة من اإلجراءات/    ،أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد   اجلاري،  من يوليو   25عشية االحتفال بعيد اجلمهورية التونسية، يف الـ 
مشلت جتميد جملس نواب الشعب )الربملان( ورفع احلصانة عن   ،1من الدستور التونسي  80لفصل الـ إىل ا ا  استناد بري االستثنائية،االتد 

 
اليب  من الدستور التونسي على: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللها، يتعذر معه السير العادي لدو   80( ينص الفصل الـ 1

ستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعالم رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن  الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة اال
نواب الشعب في حالة انعقاد    التدابير في بيان إلى الشعب، ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب اآلجال، وُيعتبر مجلس 

على    كما ال يجوز تقديم الئحة لوم ضد الحكومة، وبعد مضّي ثالثين يوما    ،ئم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعبدا
عضائه البتُّ في استمرار الحالة االستثنائية  سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثالثين من أ 

عالنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما   بقرارها  المن عدمه.. وتصرح المحكمة  التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس  بتلك  بيانا  .. وُينهى العمل  في ذلك إلى    جمهورية 
 .  https://tinyurl.com/yczdv686الي: طالع على الدستور التونسي عبر الرابط الت، وللمزيد يمكن االالشعب"

https://tinyurl.com/yczdv686


 

 

أعضامج الوزراء  هئيع  رئيس  وإقالة  املشيشي،  موجة    ،هشام  عقب  منصبه،  تونسيةمن  مدن  عدة  شهدهتا  اليت  التظاهرات  ؛  من 
 .2عيشها البالد خالل الفرتة احلالية على األوضاع الصعبة اليت ت  ا  احتجاج

عسك مسؤولني  مع  اجتماع  بعقد  اإلجراءات  هذه  "سعيد"  ابرزينواستبق  وأمنيني  انتهائه،،  وأعلن  ، ريني  رائسة   فور  سيتوىل  أنه 
التنفيذية يف البالد مبساعدة  من   ا  محاية الدولة واجملتمع، حمذر ليت يتحملها توجب عليه  املسؤولية ا  ألن   ؛ وزراء خيتاره  رئيس  السلطة 

ن يطلق رصاصة واحدة ستجاهبه قواتنا املسلحة العسكرية واألمنية بوابل من استعمال العنف حملاولة تعطيل التدابري املعلنة بقوله: "م  
 الرصاص الذي ال يعده إحصاء".

 52مقاعد الربملان التونسي )و ربع  حنحتوز  -  ت الرائسية األخرية موجهة بشكل أساسي ضد حركة النهضة التونسيةوتبدو اإلجراءا
 أن   ا  معترب راشد الغنوشي، أن تلك القرارات مبثابة "انقالب على الثورة"،    اليت أعلن رئيسها ورئيس الربملان و   -(217من أصل    ا  مقعد 

 .3وأن أنصاره سيدافعون عن الثورة، على حد تعبريه   ،ا زالت قائمةماملؤسسات )اجملمدة(  

النهضة أو رموزها   بيد أن تلك اإلجراءات مل تدفع قوات اجليش التونسيني الختاذ أي تدابري خاصة/ استثنائية ضد حركة  واألمن 
م   ؛البارزين ابلقرب  للحركة  مناهضة  تظاهرة  لتفريق  للدموع  املسيل  الغاز  استخدموا  األمن  أفراد  إن  يف   نبل  الرئيس  حي   مقرها 

 .4اجلاري   من يوليو 26مونبليزير )شرق العاصمة تونس(، يف الـ

التونسية  ولعل   الدولة  التونسية مع احملتجني تكشف عدم وجود استعداد كامل لدى أجهزة  اليت تعاملت هبا قوات األمن  الطريقة 
 .5اآلن  للدخول يف صراع صفري مع حركة النهضة أو التضحية هبا بشكل كامل، حىت

قوات اجليش، طو  متصل  وعلى صعيد   الرائسية،قت  القرارات  التونسي  ، عقب إعالن  الربملان  الغنوشي وانئبته    ،مقر  ومنعت راشد 
 ل الرئيس التونسي بشارع احلبيب بورقيبة، ويف نفس الوقت جتو  حركة النهضة من الدخول إليه من نوابآخر  ا  مسرية الشواشي، وعدد

 
  -27، تمت مطالعته بتاريخ  2021  -7  -25،  "بي بي سي عربي"( تونس: الرئيس قيس سعيد يقيل رئيس الوزراء ويجمد البرلمان والغنوشي يتهمه باالنقالب، موقع   2
 .  https://tinyurl.com/35srhdv8الرابط التالي: طالع عليه عبر ، ويمكن اال 2021 -7
طالع  ، ويمكن اال2021  -7  -27، تمت مطالعته بتاريخ  2021  -7  -25،  "روسيا اليوم"( الغنوشي يتهم الرئيس التونسي "باالنقالب على الثورة والدستور"، موقع   3

 .  https://tinyurl.com/kfzzrrb4ي: عليه عبر الرابط التال
4 ) Police using teargas not far from Ennahdha headquarters in Montplaisir, twitter, 26- 7- 2021, available at: 
https://tinyurl.com/y7vjhk26.  

، وللمزيد يمكن  ا  تلك األنباء تم نفيها الحق  غير أن   ،من السفرراشد الغنوشي  ومنع رئيس حركة النهضة    ،( ترددت شائعات عن اعتقال رئيس الوزراء هشام المشيشي  5
 .  https://tinyurl.com/58xn4fz3مطالعة الرابط التالي: 

https://tinyurl.com/35srhdv8
https://tinyurl.com/kfzzrrb4
https://tinyurl.com/y7vjhk26
https://tinyurl.com/58xn4fz3


 

 

حشود املواطنني الذين   والتقى   -2011أحداث االحتجاج على نظام الرئيس األسبق زين العابدين بن علي يف  الذي شهد ذروة  -
 .6توافدوا إىل املنطقة لالحتفال إبقالة احلكومة وجتميد عمل الربملان

 حتركات وحتركات مضادة  •

وحاول حشد   من الدخول إليه،  ملان، بعد منعهيوليو(، دخل رئيس حركة النهضة يف اعتصام أمام مقر الرب   26وخالل اليوم التايل ) 
الربملان  أمام  اضطر    ؛ أنصاره  الكنه  للحشدإىل  حماولته  فشلت  أن  بعد  اليوم  آخر  املطلوبة  النسحاب  مقابل  ابلصورة  د و وج ، يف 

التونسي، يف حني   الرئيس  إدانته    ، التنفيذي للحركةاملكتب  اجتمع  مكثف ألنصار  ل ك  أنه ش  ا  ، مضيفقيس سعيد قرارات  وأعلن 
 .7"جبهة وطنية" ملواجهة الرائسة التونسية 

، كما للتجوال ملدة شهر  حظرا    ني يف عموم البالد، وفرضبتعطيل العمل ملدة يوم    ا  ، أصدر الرئيس التونسي قرار وعلى اجلهة األخرى
الدولة العام، ومدير القضاء العسكري،   وكيلوزير الدفاع ووزيرة العدل و من بينهم:  ؛  صبهممن املسؤولني البارزين من منا  ا  عدد  أعفى

 .8والكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس احلكومة 

تونس شهدهتا  اليت  األحداث  مسار  يف  التدقيق  املاضية،  ، ويكشف  القليلة  األايم  الرئيس    عن  خالل  لقرارات  دعم كبري  وجود 
التونسيةالتونسي،   النهضة  حركة  شعبية  املثال  ؛  وآتكل  سبيل  قيسفعلى  بيان  عرب    حظي  بتفاعل كبري  التواصل  سعيد  موقع 

الـبوك"االجتماعي "فيس ألف   256و  حنمرة، وأُعجب به  مليون    5.1حنو    من الشهر اجلاري(  28، إذ ُشوهد بيان الرئيس )حىت 
سلبية   ألف إعجاب فقط، كما ُلوحظ وجود تعليقات  32، بينما حظيت دعوة راشد الغنوشي ملواجهة قرارات "سعيد" بـ9شخص 

 . 10عديدة على منشوره 

مع وجود إمكانية للتالعب هبا عرب   ا  ؛ خصوصومع أنه ال ميكن اجلزم مبصداقية التفاعالت املوجودة عرب مواقع التواصل االجتماعي
 وجود واليت تشري إىل   ،يف تونس  ا  ستطالعات الرأي اليت ُأجريت مؤخر حد كبري مع اإىل  أتيت متسقة  إال أهنا    اللجان اإللكرتونية،

 
طالع عليه عبر  ، ويمكن اال2021  -7  -27، تمت مطالعته بتاريخ  2021  -7  -26،  "إندبندنت عربية "( الجيش التونسي يطوق البرلمان ويمنع الغنوشي من دخوله،   6

 .  https://tinyurl.com/3cuvc4sdالرابط التالي: 
  -7  -27، تمت مطالعته بتاريخ  "سي إن إن"يذي لحركة النهضة: ما قام به الرئيس قيس سعّيد يمثل انقالبا  على الدستور والمؤسسات، موقع  ( تونس: المكتب التنف 7

 .  https://tinyurl.com/5yfxavf4طالع عليه عبر الرابط التالي: ، ويمكن اال 2021
إقالة ع 8 موقع  (  أوامر رئاسية جديدة،  يصدر  تونس.. سعيد  المسؤولين في  كبار  بتاريخ  2021  -7  -28،  "الحرة"دد من  ، ويمكن  2021  -7  -28، تمت مطالعته 

 .  https://tinyurl.com/b4h5zchsطالع عليه عبر الرابط التالي: اال
يتر  9 الجمهورية  رئيس  اجتماعا  (  موقع    طارئا    أس  على  التونسية  الجمهورية  لرئاسة  الرسمية  الصفحة  واألمنية،  العسكرية  تمت  2021  -7  -25،  "بوكفيس "للقيادات   ،

 . 6xwurrhttps://tinyurl.com/bxطالع عليه عبر الرابط التالي: ، ويمكن اال2021 -7 -28مطالعته بتاريخ 
،  2021 -7 -28، تمت مطالعته بتاريخ 2021  -7 -26، "بوكفيس"( الغنوشي يدعو لالنضمام إلى اعتصامه أمام البرلمان، الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي، موقع  10

 . pjhf2xehttps://tinyurl.com/yطالع عليه عبر الرابط التالي: ويمكن اال

https://tinyurl.com/3cuvc4sd
https://tinyurl.com/5yfxavf4
https://tinyurl.com/b4h5zchs
https://tinyurl.com/bx6xwurr
https://tinyurl.com/ypjhf2xe


 

 

وابلتايل ،  11فقط   %20.4إىل  يف مقابل اخنفاض أتييد حركة النهضة ليصل  ،  %45.2  إىلبنسبة تصل  قيس سعيد  للرئيس  كبري    أتييد  
افرت  االفرتاضيةاض صح ميكن  اإللكرتونية  التفاعالت  جتاه حركة   ؛ كبري  إىل حد     ة  املوجود  السخط  عن حجم  حملة  يعطي  ما  وهو 

هتا يف مجود سياسي داخل البالد، انعكس بدوره على الوضع االقتصادي املتأزم يف فرتة حرجة من عمر االنهضة اليت تسببت ممارس
 اجلمهورية التونسية.

 خالف سياسي جمرد  أبعد من  •

يف   صوصا  خ   ؛ ترتبط األزمة الراهنة يف تونس، بشكل مباشر، حبالة الفشل احلكومي يف إدارة أزمة جائحة كوروان يف البالدإىل ذلك،  
من الشهر اجلاري أعلى معدل لإلصاابت منذ تفشي اجلائحة   26ل الظروف الصعبة اليت عاشتها البالد، إذ سجلت تونس يف الـظ 

حالة وفاة يف غضون يوم   90آالف حالة إصابة جديدة، و  4، وذكرت وزارة الصحة أهنا سجلت  2020مارس    يف البالد، يف 
 .12واحد 

  ، اليت تعيشها البالد واليت مل تفلح معها إجراءات حكومة هشام املشيشيقتصادية  االزمة  األ   من حدة  الوضع الصحي الكارثي  فاقمو 
الن  ثيث للحصول على قرض  احل  هاسعي  إلنعاش االقتصاد، يف ظل     3على  مليارات دوالر    4قد الدويل بقيمة  جديد من صندوق 

ميز   ؛سنوات عجز  اتساع  بعد  املدفوعات،  ميزان  وضع  استقرار  يف  إىل  للمساعدة  اجلارية  املعامالت  احمللي    %7.1ان  الناتج  من 
 .13اإلمجايل العام املاضي 

حدود   إىلمرتفعة وصلت   نسبة بطالة إىل إضافة   ،  %8.8  بلغت نسبته  اقتصاداي  ا  انكماش ( 2020) املاضي عام يف الوسجلت تونس 
.517 %14. 

بل ضاعفت خماوف املقرضني الدوليني من خماطر عدم   ؛ التونسيهم يف رفع حالة الثقة يف االقتصاد  اإلجراءات الرائسية مل تسأن    غري 
أي البالد، والذي من شأنه أن يقوض  الداخلي يف  اقتصادي متوقع، وانعكست تلك املخاوف بشكل   ةاالستقرار  عملية إصالح 

 .15، عقب التطورات األخرية ا  واليت شهدت اخنفاضسريع على السندات الصادرة عن البنك املركزي  
 

طالع  ، ويمكن اال 2021  -7  -28، تمت مطالعته بتاريخ  2021  -4  -15،  "سكاي نيوز عربية"، موقع  ىد وعبير موس تطالع: التونسيون يفضلون قيس سعي( اس 11
 . https://tinyurl.com/r6hespbh عليه عبر الرابط التالي: 

، ويمكن 2021  -7  -28، تمت مطالعته بتاريخ  2021  -7  -27،  "بي بي سي عربي"   ن المسؤول عن تحول تفشي كورونا في البالد إلى "كارثي"؟م    تونس: (   12
 .  https://tinyurl.com/yz942smvطالع عليه عبر الرابط التالي: اال

 
13 ) Tunisia. Government Raises Consumer Prices to “Appease” IMF, Some Claim, nawaat.org, 8- 7- 2021, available at: 
https://tinyurl.com/26vday3.   

طالع  ، ويمكن اال 2021  -7  -27، تمت مطالعته بتاريخ  1202  -7  -26،  "إندبندنت عربية"  ( هل تثير األزمة االقتصادية في تونس مخاوف المقرضين الدوليين؟ 14
 . https://tinyurl.com/ytyhb5yjعليه عبر الرابط التالي: 

https://tinyurl.com/r6hespbh
https://tinyurl.com/yz942smv
https://tinyurl.com/26vday3
https://tinyurl.com/ytyhb5yj


 

 

 مكانة ضمن احملاور اإلقليمية املتناقضة   البحث عن •

األوضاع  أخرى،    ومن جهة   أن  املاضية،  األايم  األحداث، خالل  الذي سلكته  املسار  الصراع   يف يكشف  تتخطى حاجز  تونس 
 أخرى.   وحركة النهضة )اإلخوان( وأنصارها من انحية    ، السياسي الداخلي بني الرئيس التونسي وداعميه من انحية

ة أن الصراع ذلك ال خُيفي حقيق  فإن،  وضع سياسي واقتصادي متأزمو   /مرتبط بشأن داخلي حبت  ،األحداث األخرية  ومع أن سياق 
الدائر حالي لعبة ب  ، مرتبط، يف جوهره  ا  السياسي  البالد إلجياد مكان هلم ضمن حمور إقليمي معني يف  الفرقاء السياسيني يف  سعي 

 ة تشكيل اإلقليم املضطرب. إلعاد  ،ا  الدائر، حالييوسياسي  اجلصراع  ال

خالل الفرتة املاضية اليت شهدت زايرته  صوصا  خ  ؛السعودي -اإلمارايت -محور املصري لل  ا  احنياز ، ا  د، سابقأبدى الرئيس قيس سعي  و 
ا واستقباله  ولقاءه  ،لقاهرةإىل  السيسي،  عبدالفتاح  املصري  فضال    نظريه  السعودي،  اخلارجية  التون  وزير  الرائسة  ثناء  علىعن   سية 

 .16الذي قدمته دولة اإلمارات ملواجهة تداعيات جائحة كوروان   الدعم

فرض هذا   القطري، حماوال   -مع احملور الرتكي لى جذب بالده لتقارب أكرب ع ، راشد الغنوشيومن جانبه، عمل رئيس حركة النهضة 
ارجية، من خالل الزايرات واالتصاالت اخلارجية أبنقرة لدور وزير اخل  االجتاه على أجندة السياسة اخلارجية لبالده عرب لعب دور مواز  

 .17والدوحة وحلفائهم اإلقليميني يف دولة ليبيا اجملاورة 

ويف -  إعالن اإلجراءات الرائسية األخرية، يتبني أن الدول الكربىن، منذ و ها الفواعل الدولياإىل ردود األفعال اليت أبد حتليلية   وبنظرة  
ضرورة احلفاظ   لذا أكدت   ؛ختشى من خروج األوضاع داخل تونس عن السيطرة  -ة ودول االحتاد األوروب الوالايت املتحد   امقدمته

 .18وعدم االنزالق حنو العنف  ،على حالة االستقرار واهلدوء الداخلي

أن طريف   الواضح  مقومن  تفاهم  إىل  للتوصل  منه  واالستفادة  اخلارجي  والتأييد  الدعم  يسعيان حلشد  تونس  األزمة يف  بول جلميع  
غري مضمون النتائج، ورمبا كان هذا الدافع يقف وراء سلسلة االتصاالت اليت أجراها وزير اخلارجية   األطراف، دون السعي لتصعيد  

 
طالع  ، ويمكن اال2021  -7  -27اريخ  ته بت ، تمت مطالع2021  -7  -26،  " العربية. نت"( انخفاض حاد في سندات تونس الخارجية بعد تصعيد األزمة السياسية،   15

 .  https://tinyurl.com/nj6um22kعليه عبر الرابط التالي: 
،  2021  -7  -28ته بتاريخ  ، تمت مطالع2021  -7  -  15،  "العين اإلخبارية"اإلمارات".. احتفاء تونسي بالدعم المقدم من أبوظبي لتجاوز "محنة كورونا"،    ( "شكرا   16

 . https://tinyurl.com/ksrfr9j2طالع عليه عبر الرابط التالي: ويمكن اال
طالع عليه  ، ويمكن اال1202  -7  -28، تمت مطالعته بتاريخ  2021  -5  -  6،  "العين اإلخبارية"( لمدة يومين.. الغنوشي في قطر بصفته "الشخصية والحزبية"،   17

 .  https://tinyurl.com/fkw8wdmcعبر الرابط التالي: 
طالع  ، ويمكن اال2021  -7  -28، تمت مطالعته بتاريخ  2021  -6  -  26،  "دويتشه فيله"موقع    ( ردود الفعل على األزمة في تونس.. بين القلق والترقب واإلدانة! 18
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تركيا اليت إىل  تكليف من الرئيس التونسي مع وزراء خارجية مصر والسعودية والكويت، إضافة    بناء  على  ، السيد عثمان اجلرندي
 .19إلجراءات األخرية اوأعلنت رفضها    ،بداية جلانب حركة النهضةاحنازت منذ ال

 سيناريوهات املستقبل  •

عدة عوامل  فيها  تتداخل  معقدة  أزمة  الراهن  الوقت  يف  تعيش  تونس  أن  السابق،  العرض  من  واقتصادية،    ؛ويتبني  )سياسية، 
لذي سقط على حمك األزمات الكربى اليت تعيشها وهشاشة املشهد النياب ا  ،تعدد اخلصوم السياسيني  يف ظل   ودستورية.. إخل(،  

 البالد.

سعيد  قيس  الرئيس  استغل  حني  واليت    ،ويف  االستثنائية،  إبجراءاته  للتعجيل  السياسيني  اخلصوم  متوقعة انقسام  وقت    كانت   منذ 
حالة حياد إجياب   ظل   ن، يف مل يتمكن من استبعاد خصومه من املشهد أو حسم األمور لصاحله بشكل كامل حىت اآل  فإنه،  20طويل 

أبرزها االحتاد التونسي للشغل، الذي ميثل املركزية النقابية يف البالد، واملؤسسة العسكرية اليت ال   ؛من قوى مؤثرة يف املشهد التونسي
 .21سياسي، كما تشري املواقف السابقة هلا   ترغب يف االضطالع بدور  

 مستقبلية لألزمة احلالية يف تونس:  مسارات   3وبناء  على املعطيات السابقة، ميكن رسم 

 : احلل التوافقي أوالا 

الثالث توافقي   املاضية، ميكن استنتاج أن األمور تتجه حنو حل     ةابلنظر إىل التطورات اليت شهدهتا الساحة التونسية، خالل األايم 
 من مكانتهم احلالية.   ا  قاء السياسيني جزءافقي حيفظ للفر حل تو إىل  تُقدم فيه مجيع األطراف على الرتاجع خطوة للخلف، والتوصل  

من اإلجراءات الرامية لتعظيم   لذا يستبقه بسلسلة    ؛أبن األمور ستؤول يف هناية املطاف إىل هذا احلل  ا  ويبدو الرئيس التونسي مقتنع
رارات اإلقالة اليت مكاسبه إىل أكرب قدر ممكن يف مقابل تقليص مكاسب خصومه من حركة النهضة، ويف هذا اإلطار ميكن فهم ق

البارزين خالل   املسؤولني  لعدد من  املاضيةأصدرها  واملؤيدين حلركة إىل  واليت هتدف  ،  الساعات  له،  املعارضني  املسؤولني  استبعاد 
 النهضة.

 
 -7  -28، تمت مطالعته بتاريخ  2021  -6  -26  "،القدس العربي " ،  الرئاسة والخارجية والبرلمان في تركيا يعتبرون ما جرى في تونس “انقالباً على الدستور”(   19

 . https://tinyurl.com/ynk6bud8 طالع عليه عبر الرابط التالي: مكن اال ، وي2021

ته  ، تمت مطالع2021  -6  -29لألبحاث والدراسات المتقدمة،    ألزمة تونس؟، مركز المستقبل  ( أحمد نظيف، ما قبل االنزالق: هل يمثل تغيير "النظام الهجين" حال   20
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، القادم  ومن بينها حق اختيار رئيس الوزراء  ؛ومن املتوقع أن يتمسك الرئيس التونسي ابملكاسب اليت حققها، خالل األزمة احلالية
اليت حازها، فضال  اوزايدة صالحي أي  ته  أنه سيتمكن من فرض رؤيته وأجندته اخلاصة على  وطين متوقع خالل   مائدة حوار   ة عن 

، 2014الفرتة املقبلة، وكذلك ستكون له اليد العليا يف أي اتفاق مستقبلي لتشكيل احملكمة الدستورية، املنصوص عليها يف دستور  
 جملس القضاء األعلى التونسي خطوة ضمن ترتيبات حالية جتري يف هذا الصدد. لقاءه رئيس    ولعل  

أن قدرهتا على   صوصا  خ  ؛غري حمسوب  حيفظ هلا ماء وجهها، دون التورط يف تصعيد    ستسعى حركة النهضة إىل اتفاق    ،ومن جانبها
وتشتت مشل   ، تقلبات الزمن  جوز يصارعاحلشد، واليت تعول عليها بشكل كبري، انكشفت خالل األزمة، وبدت احلركة كأسد ع 

لذا فإن احلركة ستقبل ابالنتخاابت املبكرة، حال طُرحت كخيار، ولن تسعى لالستئثار أبغلبية يف الربملان املقبل )على   ؛األنصار
ذلك( مبقدورها  خصوص فرض كان  أي  ا  ؛  استغالل  على  احلركة  وستعمل  احلالية،  التجربة  نفوذ  ثغ  ة بعد  لكسب  متاحة  إضايف   رة 

 .مستقبال  

اإل الدول  تلعب  أن  يُتوقع  السياق،  دور ويف هذا  الفاعلة  للتوصل    ا   ابرز ا  قليمية  السعي  إطار  التونسية،  إىل  يف  األطراف  بني  اتفاق 
البالد، ولو يف شكل وسيط وستحاول تركيا ابلتأكيد   النهضة( وإجياد صيغة تسمح هلا بلعب دور أكرب يف  دعم حلفائها )حركة 

  الرئيس والربملان. مرحلي بني

 : بقاء الوضع على ما هو عليه اا اثني

فقد تستمر   ؛جلميع األطراف  رض  مُ   اتفاق  إىل  يف التوصل    ، الدول اإلقليمية  ا ومن خلفه  ،يف حال فشلت األطراف السياسية التونسية
 خلف "احلل التوافقي".  يحا  سيناريو اثين السيناريوهات ترجمن الوقت، ويبدو هذا ال  األزمة احلالية لفرتة  

حىت ال يظهر أي منهم   ؛غري أن الواقع احلايل واملتأزم يف تونس، سيدفع الفرقاء السياسيني إىل العمل على إجياد تسوية عاجلة لألزمة
بل على املستقأن هذا سيهدد خبسارة شعبية ستؤثر بال شك    صوصا  خ  ؛ها الشعب التونسيييف صورة املستثمر يف األزمة اليت يعان

 هم يف استمرار األزمة. السياسي ألي طرف يس

 : تعقد األزمة واالجتاه حنو العسكرة اا اثلث

أن   إىل  عربية  إعالم  وسائل  احلاليةأشارت  األزمة  تعقدت  حال  متوقع، يف  حلالة صدام عسكري  نفسها  تُعد  اإلخوان   22مجاعة 
يف مقدمتهم  -  جبماعة اإلخوان ن  بعد دعوة قادة ابرزيالطرح    ز هذاوتعز  ،  23)حركة النهضة(   ةوفشلت حماوالت إنقاذ ذراعها التونسي

 
تونس،   22 حدود  نحو  تتجه  ليبية  إخوانية  ميليشيات  سعّيد..  قرارات  عقب  عربية"(  نيوز  مط2021  -7  -26،  "سكاي  تمت  بتاريخ  الع،  ويمكن  2021  -7  -28ته   ،
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القيادي حبزب احلرية والعدالة السياسي،  حممد منتصر املتحدث الرمسي السابق ابسم اجلماعة، وأمحد رامي احلويف  ،  ةذراع اإلخوان 
 .-24املنحل يف مصر 

الذي انتهجته عقب اإلطاحة هبا   العنيف  وك مجاعة اإلخوانري املقاربة بينه وبني سلجت، و ا  يلقى بعض الرواج، حالي  السابق  الطرحو 
منها: ،  من األسباب  جلملة  ؛  (، إال أنه يبقى سيناريو غري مرجح وغري متوقع يف احلالة التونسية2013من احلكم يف مصر )يوليو  

القيادية يف   النخبة  العالية لالخنراط يف أي عمل ريهتا اإلخوانية املصرياليت تعترب أكثر برامجاتية من نظ"  النهضة"طبيعة  ة، والتكلفة 
"ليربايل"، وطبيعة املؤسسة العسكرية التونسية اليت  اليت تسعى لتقدمي نفسها يف ثوب   ،وصم احلركة التونسيةإىل واليت ستؤدي ، عنيف

فاعلة يف احلفاظ على كيان عن األوضاع اإلقليمية والدولية ورغبة الدول ال   ن يف الشقاق السياسي احلاصل، فضال  مل تنخرط حىت اآل
 وعدم استعداد أي من األطراف لتحمل كلفة سقوط الدولة يف تلك الفرتة احلرجة.   ، الدولة التونسية من االهنيار

 خامتة:  •

نتج عن حالة من اجلمود السياسي والصراع بني الرائسات الثالث )رائسة اجلمهورية، ورائسة الوزراء،   عسري  مبرحلة خماض    تونسمتر  
هذا مل يعاجل   فإن؛  دستورية استثنائية  اختاذ إجراءات  إىل  عديدة بلجوئه    ا  سعيد فاجأ أطرافمع أن الرئيس قيس  سة الربملان(، و ورائ
الراهنةج األزمة  ألقى حجر   ،ذور  مأل  ا   كبري ا  وإن  اليت  والتعنت  اجلمود  بركة  العقد يف  مدار  على  متدرجة  بصورة  النهضة  هتا حركة 

 املاضي.

وجود ضغط يف الشارع التونسي وأتييد لصاحل قراراته، وهو الضغط الناتج من   ،يز موقف الرئيس التونسي قيس سعيد هم يف تعز أسو 
مما  على  وحالة سخط  اقتصادي صعب  فضال  وضع  اإلخوانية،  النهضة  األمنية   رسات حركة  املؤسسة  من  دعم ضمين  عن وجود 

 التونسية لـ"سعيد". 

األاي النهضة، يف غضون  بشكل  وظهرت حركة  تعاين  وهي  املاضية،  ابلصو   ،واضح  م  اجلماهري  فشلت يف حشد  املطلوبةر كما  ؛ ة 
ابلصورة اليت كانت متوقعة، رغم تراجع مكانتها اليت حازهتا وعملت   ا   عدوانيا   هنجتونسية، غري أهنا مل تبد  للضغط على الرائسة ال

 . 2011يف عام ، يعلى احلفاظ عليها منذ رحيل الرئيس األسبق زين العابدين بن عل
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توافقي    ن املعطيات احلالية ُتشري إىل أن قيس سعيد يسعى حلل   ؛ فإ يف مصلحة حركة النهضة  أن املتغريات امليدانية ال تصب  ورغم  
مؤسسات ممكن، ورمبا كان هذا الدافع الكامن وراء عدم تعامل   قدر   وتقليل املخاطرة إىل أقل   ، يضمن به تعظيم مكاسبه ألكرب قدر  

 بصورة شرسة مع حركة النهضة وممثليها، خالل األايم املاضية.   لسلطة التنفيذية )مبا فيها املؤسسة األمنية(ا

التفاعالت واجلهود احمللية  بينضع يف البالد،  مستقبل الو إىل  ومن املؤكد أن األايم القليلة املقبلة ستكون حامسة ابلنسبة   ما تتسارع 
 من عدم اهنيار اجلمهورية التونسية املأزومة منذ سنوات.يض  لتوصل إىل اتفاق  لواإلقليمية،  

 

 


