
إصالحتونس..فيجویلیة25حركة
مؤسساتي أم نزعة تسلط؟

الكاتب: حلیم بوعمري
الدولیة من جامعة منتوري قسنطینة وباحثحاصل على شھادة اللیسانس في العلوم السیاسة والعالقات-

في العالقات الدولیة.

فياالستبدادیةاألنظمةوتفكیكالدیمقراطيالتحوللعملیةمسارا2011عامتونسفيالیاسمینثورةأطلقت

ولیبیاوسوریامصرفينظیراتھافشلبعدالعربيالعالمفيالناجحةالوحیدةالتجربةتونسوبقیتالعربي،العالم

والیمن.

وتراكمتالتوترتصاعدبالكامل،الدیمقراطیةقیمفیھاتترسخلمالتيالثورةمنسنوات10مروربعدلكن

الدولة،لمؤسساتالعاديالسیرعلىانعكستوفوضىاضطرابحالةأدخلھاالبالد،فيالسیاسیةالخالفات

الجمھوریةرئیسسعیّدقیساغتنمتونس،فيالمعیشةمستوىعلىانعكسالذياالقتصاديوفاقمھا التدھور

خارجمنباعتبارهللنزاھة،نموذجاومنقذكقائدنفسھیقدمكيذروتھاإلىبالدهتعیشھاالتياألزمةوصولالتونسیة

من قبل.النظام السیاسي ولم یمارس السیاسة

الذيسعیدقیسالرئیساتخذالشعبیة،االحتجاجاتوأرفقتھاتونسفيالدستوریةالسیاسیةاألزمةتصاعدتأنبعد

والتدابیراإلجراءاتحزمة، 2019سنة%70منبأكثرالرئاسةانتخاباتفيالفوزإثرالبالدرئاسةتولى

باتجاهللدفعالحلوبدایةالثورةلمسارتصحیحاكانتإذاماعنالدراسةھذهخاللمننبحثسوفاالستثنائیة،

وإلىالمطلقالفردحكمإلىبھاوترجعتونسفيالیاسمینثورةمكتسباتعلىتقضيأمجدید؟حكمنظام

؟ذلكوما مدى دستوریة؟الدكتاتوریة التي عرفتھا إبان بن علي

النظام السیاسي التونسي ما بعد الثورة:-1
والتنفیذیةالتشریعیةالثالثالسلطاتبینالتوازنانعدامبسببترّسختالتيالدكتاتوریةمنعقودلمدةتونسعانت

استحوذأنبعدرئاسي،نظامشكلفيالسلطاتھذهبكلواحدشخصإلمساكنظرابینھمالرقابةوانعداموالقضائیة

بعدلكن،2011الیاسمینثورةقبللعقودالسلطةعلىعلي،بنالعابدینوزینبورقیبةالحبیبالجمھوریةرئیسي



التونسيالسیاسيالنظاممالمحمحددا2014دستورأفرزهجدیدامنحىتونسفيالحكمنظامأخذالتغییرنجاح

الجدید.

فیھاالسیادةمدنیةدولةإطارفيتشاركي،دیمقراطيجمھورينظامالتونسيالنظام2014دستورفبمقتضى

بینھا،والتوازنالسلطاتبینالفصلمبدأوعلىالحرةاالنتخاباتبواسطةالحكمعلىالسلميالتداولعبرللشعب

فیھوتضمنالسیاسي،التنافسأساسھيالرشیدوالحكماإلدارة،وحیادالتعددیة،علىالقائِمالتنظیمحقُّفیھویكون

بینوالواجباتالحقوقفيوالمساواةالقضاءواستقاللیةاإلنسانوحقوقالحریاتواحترامالقانونعلویةالدولة

جمیع المواطنین والمواطنات والعدل بین الجھات.

غیره،أورئاسیانظامایفضلومنبرلمانیانظامایحبذمنبینالسیاسيالنظامطبیعةحولواختالفاتخالفاتفبعد

بتوزیعویتمیزالدولةعلىالجمھوریةرئیسھیمنةمنیحدتشاركينظاماعتمادعلىالجدیدالدستورفياالتفاقتّم

والحد من ھیمنة رئیس الجمھوریة على السلطة.النفوذ بین رئیسي الجمھوریة والحكومة، لتحقیق التوازن

برلمانيأومزدوجنظامھوبلصرفاًرئاسیاًنظاماًوالصرفابرلمانیانظامالیستونسفيالحاليالنظامفطبیعة 

الوضعفيكماھامةبصالحیاتیحظىوالمباشربشكلالرئیسانتخابیتمالالبرلمانیةاألنظمةفيألنھمعّدل.

الحكومةیقودالعریقةالبرلمانیةاألنظمةأعراففيأنھكماالصالحیات،الحكومةرئیسیقاسموالالتونسي،

منفیُعیّنالرئیسأماالبرلماني،االئتالفأوالحزبذلكزعیمیكونماوعادةالبرلمان،فياألغلبیةالحزب

أوالبرلمانائتالفیختارهحكومةرئیسبتعیینرمزیةأوفخریةالدستوریةصالحیاتھوتكونینتخبھ،أوالبرلمان

إبرام اتفاقات أو بعض الضمانات الدستوریة.

الجدید:توزیع الصالحیات بین طرفي السلطة التنفیذیة في الدستور-1

* صالحیات رئیس الجمھوریة:

الخارجیةوالعالقاتالدفاعمجاالتفيالعامةالسیاساتبضبطویختصالدولة،تمثیلالجمھوریةرئیسیتولّى
رئیساستشارةبعدوذلكوالخارجیةالداخلیةالتھدیداتمنالوطنيوالترابالدولةبحمایةالمتعلقالقوميواألمن

الحكومة.

كما یتولّى:

الستةاألشھرخاللالمجلسحّلیجوزوالالدستور،علیھاینّصالتيالحاالتفيالشعبنوابمجلسحّل-
المدةمناألخیرةالستةاألشھرخاللأوالتشریعیةاالنتخاباتبعدالمجلسثقةحكومةأولنیلتليالتي

الرئاسیة أو المدة النیابیة،
مجلس نواب الشعب،رئاسة مجلس األمن القومي ویُدعى إلیھ رئیس الحكومة ورئیس-
القیادة العلیا للقوات المسلحة،-
قواتوإرسالأعضائھ،أخماسثالثةبأغلبیةالشعبنوابمجلسموافقةبعدالسلموإبرامالحربإعالن-

خاللاألمرفيللبتالمجلسینعقدأنعلىوالحكومة،الشعبنوابمجلسرئیسيبموافقةالخارجإلى
أجل ال یتجاوز ستین یوما من تاریخ قرار إرسال القوات،

،80الفصلطبقعنھاواإلعالناالستثنائیة،الحالةتحتمھاالتيالتدابیراتخاذ-
المصادقة على المعاھدات واإلذن بنشرھا،-

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8030-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


إسناد األوسمة،-
العفو الخاص.-

الدستور.من78المادةحسبالتعییناتسلطةرئاسیةبأوامرالجمھوریةرئیسویتولى*

* صالحیات الحكومة:

ب:الحكومةرئیسیختصالدستورمن92الفصلبمقتضى

وصالحیاتھا بعد مداولة مجلسإحداث وتعدیل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتھا-

الوزراء،

وذلك بالتشاور مع رئیس الجمھوریة إذا تعلقإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البّت في استقالتھ،-

األمر بوزیر الخارجیة أو وزیر الدفاع،

اإلداریة وضبط اختصاصاتھاإحداث أو تعدیل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومیة والمصالح-

إلى رئاسة الجمھوریة فیكون إحداثھا أو تعدیلھاوصالحیاتھا بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة

أو حذفھا باقتراح من رئیس الجمھوریة،

وتضبط الوظائف المدنیة العلیا بقانون. ویعلم رئیسإجراء التعیینات واإلعفاءات في الوظائف المدنیة العلیا.-

اختصاصاتھ المذكورة.الحكومة رئیَس الجمھوریة بالقرارات المتخذة في إطار

ذات الصبغة الفنیة،یتصرف رئیس الحكومة في اإلدارة، ویبرم االتفاقیات الدولیة-

أن یفوض بعض صالحیاتھ للوزراء؛ إذا تعذروتسھر الحكومة على تنفیذ القوانین، ویمكن لرئیس الحكومة-

إلى أحد الوزراء.على رئیس الحكومة ممارسة مھامھ بصفة وقتیة، یفوض سلطاتھ

الدستور:من93الفصلوبمقتضى

- رئیس الحكومة ھو رئیس مجلس الوزراء.

جدول أعمالھ.ینعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئیس الحكومة الذي یضبط

والعالقات الخارجیة، واألمن القومي المتعلقیرأس رئیس الجمھوریة مجلس الوزراء وجوبا في مجاالت الدفاع،

والخارجیة، ولھ أن یحضر ما عداھا من مجالس وزراء. وعندبحمایة الدولة والتراب الوطني من التھدیدات الداخلیة

حضوره یرأس المجلس.

یتم التداول في كل مشاریع القوانین بمجلس الوزراء.

الدستور:من94الفصلوبمقتضى

الوزراءمجلسمداولةبعدیمضیھاالتيالفردیةاألوامرویصدرالعامة،الترتیبیةالسلطةالحكومةرئیسیمارس



وتسمى األوامر الصادرة عن رئیس الحكومة أوامر حكومي.

قبل كل وزیر معني ویتولى رئیس الحكومة تأشیر القراراتیتم اإلمضاء المجاور لألوامر ذات الصبغة الترتیبیة من

الترتیبیة التي یتخذھا الوزراء.

المحكمة الدستوریة:-2

منأرباعھمثالثةالكفاءة،ذويمنعضواعشراثنيمنتترّكبمستقلةقضائیةھیئةالدستوریةالمحكمة

المختصین في القانون الذین ال تقل خبرتھم عن عشرین سنة.

ثالثةیكونأنعلىأعضاءأربعةللقضاء،األعلىوالمجلسالشعب،نوابومجلسالجمھوریة،رئیسمنكلیعیّن

واحدة مدتھا تسع سنوات.أرباعھم من المختصین في القانون. ویكون التعیین لفترة

بالطریقةالمحكمةتركیبةفيالحاصلالشغورویُسّدسنوات،ثالثكّلالدستوریةالمحكمةأعضاءثلثیجّدد

المعتمدة عند تكوینھا مع مراعاة جھة التعیین واالختصاص.

المختصین في القانون.- ینتخب أعضاء المحكمة من بینھم رئیسا ونائبا لھ من

الدستور:من120الفصلوبمقتضى

تختص المحكمة الدستوریة دون سواھا بمراقبة دستوریة:

مجلسأعضاءمنعضواثالثینأوالحكومةرئیسأوالجمھوریةرئیسمنطلبعلىبناءالقوانینمشاریع-

تاریخمنأوالقانونمشروععلىالمجلسمصادقةتاریخمنأیامسبعةأقصاهأجلفيإلیھایُرفعالشعبنواب

رّده من قبل رئیس الجمھوریة.مصادقتھ على مشروع قانون في صیغة معّدلة بعد أن تّم

أو144بالفصلمقررھوحسبماالشعبنوابمجلسرئیسعلیھایعرضھاالتيالدستوریةالقوانینمشاریع-

لمراقبة احترام إجراءات تعدیل الدستور.

مشروع قانون الموافقة علیھا.- المعاھدات التي یعرضھا علیھا رئیس الجمھوریة قبل ختم

وطبقالحاالتفيالخصومأحدمنبطلبالدستوریةبعدمللدفعتبعاالمحاكمعلیھاتحیلھاالتيالقوانین-

اإلجراءات التي یقرھا القانون.

رئیس المجلس.- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي یعرضھ علیھا

كما تتولى المھام األخرى المسندة إلیھا بمقتضى الدستور.

،2014عامالجدیدتونسدستورصدورمنسنةمدةفيتأسیسھایفترضكانالتيالدستوریةالمحكمةلكن

بینمنواحدمرشحإالیحصللمإذالبرلمان،قبلمنأعضائھاثلثانتخابفيالفشلبسببلسنواتوضعھاتأخر

األربعة على أغلبیة الثلثین.

خرقبوجودذلكوتعلیلھالمحكمةلقانونمعدلقانونإمضاءرفضالسلطةإلىسعیدقیسالرئیسوصولومع

للمحكمةالمرشحینلتزكیةالمطلوبةاألغلبیةتخفیضالبرلمانبھتقدمالذيالمعدلالقانونوتضمنللدستور،



أجلمنالبرلمانعلىالمعدلللقانونردهوفيالرئیسولكنأخماس.ثالثةأغلبیةإلىالثلثینأغلبیةمنالدستوریة،

یعد خرقا للدستور الذي حدد مھلة بسنة واحدة فقط.قراءة ثانیة، رأى أن تأسیس المحكمة بعد حوالي ست سنوات

القوى السیاسیة الفاعلة في تونس:-3

فيالتونسیةالحزبیةالخریطةعسیر، وتؤلّفسیاسيمخاضظلفيتونسفيالحالیةالحزبیّةالخریطةتشّكلت

تشكیلمسارتعطّللذلكمشتركةأھدافوالموّحدةرؤیةبینھاتجمعالمتنافرة،فكریةتیاراتمنفسیفساءشكل

و،2019أكتوبر06فيجرتالتيوالثورةبعد الثالثةالتونسیةالتشریعیةاالنتخاباتورسمتالتونسیة.الحكومات

برزت األحزاب الفائزة كما یلي:

:النھضة

جوان6فينفسھاعنرسمیاوأعلنت1972عامتأسستالدیمقراطیة،تتبنىإسالمیةمرجعیةذاتسیاسیةحركة

األحزاب.بتعدد)1987-1957من(حكمبورقیبةالحبیباألسبقالرئیسنظامفیھیسمحیكنلمزمنفي،1981

مع الرئیس األسبق زین العابدین بن علي، األمر الذيواجھت الحركة حمالت قمع النظام بلغت ذروتھا في الصدام

حتفھ جراء التعذیب، في حین تمكن منتسبون آخرونأدى إلى سجن اآلالف من منتسبیھا وأنصارھا، لقي عدد منھم

من مغادرة البالد، بینھم رئیس الحركة راشد الغنوشي.

خسرتأنھاإالالتأسیسيالوطنيالمجلسبانتخاباتوفازتالنشاط،إلىالنھضةعادت،2011جانفيثورةوبعد

علىوحصلتالسبسي،قایدالباجيالراحلالرئیسبقیادةتونس""نداءحركةأمام2014فيالتشریعیةاالنتخابات

.217الـالبرلمانمقاعدبینمنمقعدا69

نتائجلتتصدرتعودأنقبلتراجع،ناخبیھاعددأنإال،2018مايفيالبلدیةباالنتخاباتالحركةوفازت

مناألولىالحركةوحلتوالخارج،تونسفيانتخابیةدائرة33بینمندائرة25في،2019البرلمانیةاالنتخابات

نائبا.52باألصواتعددحیث

قلب تونس:

لالنتخاباتالثانيللدوروالمرشحواألعمالاإلعالمرجلیدعلى2019جوان25تأسس فيلیبراليحزب

تونس.الرئاسیة نبیل القروي، واألخیر كان من قیادات حزب نداء

نبیلالحزبرئیسأنإالوالدیمقراطیةاالجتماعیةوالعدالةاالقتصادیةالمبادرةمبادئعلىالحزبفلسفةتقوم

خلفیتھاعلىموقوفاالسجنفيونصفشھرنحووأمضىالضریبي،والتھرباألموالبتبییضتھماواجھالقروي

مقعدا.38علىحزبھحصلوعنھ،اإلفراجیتمأنقبل

:التیار الدیمقراطي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9


أجلمن"المؤتمرحزبفيالسابقالقیاديعبومحمدیدعلى،2013ماي30فيالدیمقراطيالتیارتأسس

الجمھوریة" الذي كان یقوده آنذاك الرئیس األسبق المنصف المرزوقي.

االجتماعیةالعدالةعلىیقومنظامإلىیدعودیمقراطياجتماعيحزببأنھنفسھالدیمقراطيالتیارویعرف

والتوزیع العادل للثروة بحسب ما رد في وثیقتھ التأسیسیة.

2014أكتوبرتشریعیةفيحققھالذيالرقمعنكبیرةقفزةحقققدالتیاریكوننائبا،22بـكتلةعلىوبحصولھ

فقط.نواب3لھكانحیث

ائتالف الكرامة:

بعدسیاسیةكقوةثوري،وشبابسیاسیةشخصیاتطرفمن2019فیفريفيوانتخابي تأسسسیاسيتحالفھو

منبالمائة4.4بـثامناجاءحیثالفتةنتیجةمخلوف،الدینسیفالمحاميللرئاسیة،األولللدورمرشحھحققأن

الجبھةباسموالناطقالمرزوقيالمنصفاألسبقالرئیسمثلمعروفةسیاسیةشخصیاتعلىمتقدمااألصوات،

الشعبیة حمة الھمامي.

منثوريحزب"نحن:1تونسدائرةعنمقعداحصدالذيمخلوف،الدینسیفاالئتالف،باسمالناطقویقول

على ثرواتھا''.أھدافھ الدفاع عن استقالل القرار الوطني وسیادة الدولة

بدفاعھالمعروفدغیجعمادحزبإلىبعدیتحّوللمالذيالكرامة""ائتالففيالقیادیةالشخصیاتبینومن

الخیاريراشدوالمدّونالجوادي،رضاصفاقس،مدینةمساجدأكبرالسابق،اللخميجامعوإمامالثورة،أھدافعن

والشاعر عبد اللطیف العلوي.

االنتخاباتفيمقعدا21علىإیدیولوجیادونثوريحزبأنھعلىنفسھیعّرفالذيالكرامةائتالفتحصل

المقاعد.التشریعیة، لیكون الكتلة الرابعة بالبرلمان من حیث عدد

الدستوري الحر:

المحامیةحالیاوتقودهالقروي،حامدعليبننظامفياألسبقالوزراءرئیسیدعلى2013عامالحزبتأسس

كماعلي،بنسیاسةعنودفاعھاوالنھضةللثورةالمعاديبخطابھاموسىوتعرف،2016أوتمنذموسيعبیر

.2014دستورتغییرإلىتدعو

البرلمان.فيالخامسةالكتلةلیكونمقعدا،17علىاللیبراليالدستوريالحزبحصل

حركة الشعب:

''بتونسالناصریونالوحدویون"مجموعةإلىالحركةجذورترجع،ناصريتوجھ  ذوتونسيسیاسي حزب

منتصفمنوالتقدم،واالشتراكیةالعربیةاألمةوحدةیتبنىناصريقوميكتیارالتونسیةالجامعةفيونشطت

االعتمادعلىالحركةتحصلت،عليبنالعابدینلزینمعارضا تیاراكانتالتيالتسعیناتبدایةإلىالسبعینات

.2011مارس8في القانوني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3


والیتھالمنتھیةالبرلمانفينوابھاعددكانأنبعدبرلمانیةكتلةسادسلتكونباالقتراع،مقعدا16الحركةحصدت

فقط.3

تحیا تونس:

أخرى.وأحزابتونسنداءفيسابقینقیادیینقبلمن2019جانفي27فيالحزبتأسس

اكتفىحیثالرئاسیة،االنتخاباتفيالثانیةالجولةإلىالعبورمنالشاھد،یوسفللرئاسیةالحزبمرشحیتمكنولم

األصوات.من7.4بنسبةالخامسةبالمرتبة

بالبرلمان.مقعدا14علىالحصولمنالشاھدیقودهالذي(لیبرالي)تونستحیاحزبتمكن

:تـــونسأزمــــــات–2

السیـــــــاسیـــة:-1

ُمتناقضةسیاسیةبقوىالبرلمانإلىجاءتوالتيوالرئاسیة،التشریعیةاالنتخاباتتاریخ،2019العامخریفمنذ

كافةشملتالدائمةاألزمةمنحالةًالبالدعرفتیَحُكم،كيمنھاأليٍّاألغلبیةتُعِطولموالتوجھات،البرامج

بثالثمرتقدنفسھاالبالدلتجد،19كوفید-جائحةواالقتصادي،االجتماعيوْقِعھامنوضاَعَفاألصعدة،

محاورإفرازإلىانتھىالُمتشظِّيالسیاسيالمشھدھذااالنتخابي؛االستحقاقعلىسنةمنأقلبعدحكومات

للصراع تتجلى في:

انقسام سیاسي حاد:*

سیاسيالثنائياالستقطابلحالةقویةعودةشكلتأحزابھ،بینالتونسيالبرلمانیعیشھاالتيالصراعات

الفترةخاللتونسحركة النھضة ونداءبینالسابقفياألمركانمثلماعلماني)،(إسالميوإیدیولوجي

فیماالسیاسي،التنازعھذافيدائمكطرفالنھضةحركةمنكّلھماالستقطابھذاأطراف.2019-2014النیابیة 

البرلمان،داخلللحركةمستمرةمواجھةفيدخلالذيالحرالدستوريالحزبمقدمتھافيأخرى،قوىظھرت

التنمیة،فيالشعببحقوقالمطالبةالمسیراتبتنظیمالشارعإلىالمواجھةانتقلتالحوارقنواتتعطلوبعد

أفرزماالغنوشي،راشدالبرلمانرئیسمنأوالمشیشيھشامالحكومةرئیسمنسواءالمتبعة،السیاساتورفض

انسدادا في المشھد السیاسي التونسي.

صراع على صالحیات السلطة التنفیذیة:*

وراشدالمشیشي،الحكومةورئیسجھةمنسعیّدالرئیسبینسیاسیاًصراعاًتونسفيالدستوریةاألزمةعكست

التنفیذي،الجھازعلىالسیطرةمحورهالحكومة)،لرئیس(داعمالنھضةحركةوزعیمالبرلمانرئیسالغنوشي

وزیرالنھضة،حركةنواتھبرلمانيبحزاممدعوماالحكومةرئیسالمشیشيأقالحینماالخالفبوادربرزت

ماالبرلمانبثقةحظيوزاریةحقیبة11شملوزاريتعدیلعنوإعالنھالجمھوریةرئیسمنالمقربالداخلیة

إلىملمحادستوريغیرالجمھوریةرئیساعتبرهتعدیللھ.الداعمالسیاسيالحزاملدىالحكومةرئیسموقععزز



تقسیمأزمةعمقماأمامھ،الدستوریةالیمینألداءاستدعائھمورفض،المكلفینالوزراءبعضتلحقفسادشبھات

الھندسةسوءعنوأباحوالبرلمان)الحكومةورئاسة(الرئاسةالثالثالحكممراكزبینالتنفیذیةالسلطةصالحیات

لتجنبجديوتدقیقلمراجعةاآللیاتبعضتحتاجلھذااألزمات،إثارةفيودورھاالسلطاتتوزیعفيالدستوریة

تعطیل وعرقلة  العملیة السیاسیة.

ظلفيالتغولمنجھةأيلمنعالحكممراكزبینقوةتوازنأرسىأنھ یؤكدون2014دستورعنالمدافعینلكن

ھذه الضمانات ھذه الفلسفة في النظام السیاسي المختلط،دیمقراطیة مازالت فتیة تحتاج الكثیر من الضمانات، وأحد

بعضھا البعض وإحداث التوازن تجاه بعضھا البعض،وأن ھذا التوزیع ساعد على فرض مراكز الحكم رقابة على

أي تغول أو احتكار للسلطة من جھة ما في الحكم.ما سمح بتعزیز وترسیخ المسار الدیمقراطي، وعدم وجود

وتحلالمشھدتعدلتحكیمیةدستوریةھیئةوجودعدمظلفيتونسفيالسلطةأذرعبینالصراعھذاویتفاقم

القضایا الدستوریة العالقة.

التأثیر األجنبي:*

العالمفيتغییرحدوثأوباماإدارةتحتالمتحدةالوالیاتدعمت،2011عامبدایةفيالعربيالربیعاندالعمنذ

أماذاتھ،الموقفتبنتاعربیةثوریةتیاراتعدةومنالمسلمیناإلخوانمنالمقربتینوقطرتركیاالعربي،

ألنمختلفة)ألسبابوذلكولیبیا،سوریافي(إالالمعاكسالطریقاختارتافقدالمتحدةالعربیةواإلماراتالسعودیة

الدیمقراطیة. الریاض وأبو ظبي تحبذا سیادة النظام واالستقرار على

نتجماواحد.عقدمنأقلفيوفعالة قویةدعمشبكاتتكوین منوالقطریونوالسعودیوناإلماراتیونتمكنوقد

عنھ تأسیس محوران متنافران داخل المشھد السیاسي التونسي.

المحور اإلماراتي السعودي:❖

وشراءاألموالضخطریقعنإجھاضھاعلىوعملواالتونسیة،الثورةأعداءأكبرمنكانتاواإلماراتالسعودیة

السیاسي للدیمقراطیة الذي یھدد أنظمتھم.الذمم وتمویل اإلعالم المناھض للثورة من أجل عرقلة االنتقال

منقطرمنالمدعومةالنھضةحركةضدالعلمانيتونسنداءحزباإلماراتمولت2014و2013عاميبین

السلطةعنوإقصائھا،2014لعامالتشریعیةاالنتخاباتفيالثانیةالمرتبةفيحلتأنھابماالسلطةعنإبعادھاأجل

لالنتقالمعلنإفالسإلىوبالتاليتامبشكلالسیاسیةالشؤونتعطیلإلىوسیؤديالسیاسيلإلسالمضربةسیكون

الثورةمكتسبإلنھاءالمضادةالثورةتغلیبعلىالحرالدستوريالحزبویعملالتونسي.والنموذجالدیمقراطي

تجربةأولوإفشالودیمقراطیتھا،تونساستقرارلضرباإلماراتیةالمخابراتتضعھامخططاتبتنفیذالتونسیة.

الدموي المصري في البالد.دیمقراطیة ناجحة في الوطن العربي، وتكرار السیناریو

المحور القطري التركي:❖

https://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-influence-at-think-tanks.html


التونسیةالسیاسیةالمنظومةمنجزءفيوجدتوتأییدھا،التونسیةالثورةدعمالظاھرفياختارتالتيقطرأما

تونسفياإلخوانيالمشروعأجندة2011عاممنذومولتواستثمارات)مالیةوودائع(دیونابالمالدعمتھحلیفا

مستنقععلىتونسوجعلتداخلیااألمورعقّدتفإنھاالجمھوریة،أجلمنوالمؤتمرالنھضةحركةفيممثال

تونسداخلالسیاسياإلسالممجموعةبدعمتونسفيالقطريالتدخلأنبلالسیاسي،والتناحروالشقاقالمحاور

المشھد التونسي.ھو الذي عّمق في المقابل التدخل اإلماراتي السعودي في

تحتالتونسیةالنھضةوحركةالتركيوالتنمیةالعدالةحزببینواإلیدیولوجيالفكريوالتوافقللتقاربونتاجا

كافةعلىالتركيللنفوذمصراعیھعلىالبابالنھضةحركةفتحتالمسلمین،لإلخوانالعالميالتنظیممظلة

فيالعسكرينفوذھالتعزیزسعیاالتركیةالھیمنةلتكریسوالثقافیة،والعسكریةواالقتصادیةالسیاسیةاألصعدة،

شمال أفریقیا.

مأزق المحكمة اإلداریة:*

بینھامنالمحكمةإنشاءشروطمنعدداً،2014عامفيأعمالھختمالذيالتأسیسيالوطنيالمجلسوضع

لكن،2015عامتتعدىالمھلةفيأيالدستور،ختمبعدالسنةتتجاوزالمحددةآجالفيتركیزھایتمأنضرورة

القانونوأساتذةالسیاسیةاألطرافبینخالفنقاطخلقماتنصیبھاتعطیلإلىأدىأعضاءھاانتخابفشل

تأویلحولوالقضائیةوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطاتبینمتواصلوجدالصراعفيتونسأدخلتالدستوري،

فيالمنازعاتفيتفصلالتيالجھةغیابفيالسیاسیةالطبقةمواجھةفيالرئیسوضعماالدستور،منفصول

عنھا،بدیالًنفسھالرئیسینصبأنیمكنوالالمحكمة،ھذهعنبدیلیوجدالبالتالي،الدستوریة.المحكمةغیاب

وھذا األمر مخالف للدستور.

اخــــتـالالت اقـــتـصـادیــة :-2

لمالسنویةالنمونسبةمتوسطأنذلكیزال،والالثورةتلتالتيالسنواتخاللبمصاعبالتونسياالقتصادمر

ثلثحیث؛2021عاممناألولالثالثيفي%17.8منأقلتنخفضلمالبطالةنسبةوأن%،1.5یتجاوز

العامةاالقتصادیةالموازناتعنأمافتیات.نصفھممنوأكثرالعلیاالشھاداتأصحابمنھمالعملعنالمعطلین

أنكما.2016سنةبنھایةاإلجماليالمحليالناتجمن%6إلى2011سنة%3.2منانزلققدالعموميالعجزفإن

%44.6منالعموميالدَّْیننسبةارتفعتحیثاإلجمالي؛المحليالناتجمن%9نسبةإلىوصلالجاريالعجز

منالدَّینومنھخارجيھوإنماالثلثینیمثِّلالذيمنھاألوفرالنصیبوأن،2016سنة%63إلى2011سنة

اإلفریقيوالبنكالعالميوالبنكالدوليالنقدصندوقمثلالعالمیةالمالیةالمنظماتومنالعالمیةالمالیةاألسواق

وألمانیافرنسامثل:الدول،بعضتجاهاألخرىالثنائیةالدیونبعضعلىعالوةاألوروبي،واالتحادللتنمیة

والجزائر. 

ما بعد الثورة:*



المراحلفيالمؤسسياالقتصادوأدبیاتالمماثلةالتجاربإلىبالرجوعوانتقالیةمرحلةفيتونسدخلت

الدولةتنشئھاالتيالالزمةالمؤسساتبعددتقاسفھيالسنین،منثابتبعددتُقاسأنیمكنالالتياالنتقالیة

الماليالمجالفيالمنشئیةالظروفصعوبةمستقروسیاسياجتماعينظامترسیخنحواالجتماعیونوالفاعلون

التونسياالقتصادفعرف،المجتمعأھدافتحقیقمساریضمناالجتماعیةالمطالبتصاعدظلفيواالقتصادي

الكلیةاالقتصادیةالسیاساتتكنلمكماالوطني،اإلنتاجآلیةفتعطلتالثورةتلتالتيالسنواتخاللتراجعا

واضحة المعالم.

تأثیر اإلرھاب:*

المتغیراتوببعضاالنتقالیةللمرحلةاألمنيبالضعفالمرتبطةالثورةبعدتونسعاشتھاالتياألمنیةالتطورات

مناإلرھابیینمئاتعودةتشھدوالتيتونسمعللحدودالمحاذیةاللیبيالغربمناطقتشھدهمابخاصةاإلقلیمیة،

باردو،متحفعلىالھجومغرارعلىدمویةإرھابیةضرباتأفرزت،تونسإلىتركیاعبروالعراقسوریا

قاسیةضربةوجھ ما2015صیفسوسةفيفندقفيأجنبیاسائحا38تونسيشابقتلحیناإلرھابيواالعتداء

استقراربزعزعةاإلرھابیةاألعمالھذهنجحتالتونسي.لالقتصادالفقريالعمودباعتبارهالسیاحي،للقطاع

كبرىقطاعاتدعموفيلتونس،الخامالمحليالناتجمنالمئةفي10بنسبةمباشرةبصفةالمساھمالسیاحيالقطاع

وغیرمباشربشكلعاململیونعلىیزیدماوتشغیلالتقلیدیة،والصناعاتوالتجارةالغذائیةوالصناعاتالنقلمثل

بعدتونسفيالسیاحیةالعائداتانھیارالجدولھذاویوضحبھا.المرتبطةوالقطاعاتالسیاحيالقطاعفيمباشر

:2016و2015صیففيخاصةاإلرھابیةالضربات

2013201420152016201720182019السنة

العائدات (الوحدة ملیار دوالر
2.863.041.871.711.782.322.68أمریكي)

تونساألمریكي)للدوالرالجاریة(باألسعارإیرادات،الدولیةالسیاحةالدولي،:البنكالمصدر

الفساد:*

یوسفالتونسيالوزراءرئیسأندرجةمھول بشكلالتونسيالدیمقراطيالتحولمرحلةفيالفسادآفةاستفحلت

وعلىرأسيبشكلالثورةقبلمنتشراالفسادوكاناإلرھاب"، مكافحةمنأصعبالفساد"مكافحةاعتبرالشاھد

غیرالموازيواالقتصادالفساداقتصادقیمةوأنمنھ.والمقربینوعائلتھعليبنأيالنظامبرأسمباشرارتباط

اإلجماليالمحليالناتجنصفمنأكثرأي،2016سنةدوالرملیار22حواليإلىوصلتتونسفيالرسمي

اتخاذمراكزإلىالفسادباروناتوصولخاصةالثورة،قبلالثلثمنأقلكانتبعدماالحاضرالوقتفيالتونسي

القرار على أعلى المستویات.

فشل السیاسات االقتصادیة:*



سیاساتعلىقائمةكانتإذواضحة؛معالملھاتكنلم2011عاممنذالمعتمدةالكلیة،االقتصادیةالسیاسةإن

الدولةمیزانیةعلىإضافیًّاعبئًامثَّلتمابقدراالقتصاديالنموعلىإیجابیةتأثیراتلھایكنلماجتماعیةوبرامج

عنللعاطلینشھریًّاراتبًایمنحالذي"أمل"برنامجمثلاآلنحدِّإلىمتواصلةالعمومیةالمالیةعلىانعكاساتھكانت

المحروقات والنقل العمومي والمواد األساسیة.العمل أصحاب الشھادات العلیا، أو الحفاظ على نظام دعم

كورونا وتعمیق األزمة:*

أكثربینمنتونستعتبرحیثاالقتصادي،الفشلمعھاانعكسوكوروناجائحةفاقمتھاتونسفياألزمةوطأة

واحدالیسجل،2020عام%8.8التونسياالقتصادانكماشفيالتأثیرھذابرزاألزمة،منتضرًرااالقتصادیات

الماضي،العقدخاللالمتوسطفيالمئةفي5منالموازنةعجزواتسعالعالم،فياالقتصادیةاالنكماشاتأكبرمن

.2020فياإلجماليالمحليالناتجمن%12نحوإلى

فوصلالفقریتعلق بمستوىفیماأماعمالھا،األجوردفععنعاجزةالتونسیةالشركاتنصفنحو وأصبحت

وخسرتالمئة،في40منأكثرإلىالداخلیةالجھاتفيتصلبینماالوطني،المستوىعلىالمئةفي15حدود

یوضحجدولوھذا،2020سنةمناألولالثالثيخاللأشھرثالثةخاللشغلموطنألف160منأكثرتونس

:19كوفیدكوروناجائحةبدایةمنذتونسفيالبطالةنسبة

السنة
2021األولىالثالثي20192020

النسبة المئویة%
15.1516.6717.8

لإلحصاءالتونسيالوطني:المعھدالمصدر

ركائزأھمأحدالسیاحة،قطاععلىوخیمةعواقبالجائحةتفشيمنللحدالحكومةاتخذتھاالتيللقیودكانتفیما

خطیرة،اجتماعیةبانعكاساتحادةاقتصادیةأزمةفيتدخلالتونسیةالحكومةجعلماوھوالتونسي،االقتصاد

السیاسیة السائدة .أصبحت تھدد كیان الدولة التونسیة بالنظر إلى الفوضى

قرارات قیس سعید قراءات متناقضة:-3

البالدمنمتفرقةمناطقفيعنف،وأعمالومظاھرات،احتجاجات،2021جویلیة25فيتونسشھدت

االحتجاجاتھذهوجاءتالتونسیة،المدنمنعددفيالنھضةحركةمقراتاقتحاممتظاھرونحاولوقدالتونسیة،

إلىباإلضافةالبطالة،حالةمعخصوًصاالبالد،تعیشھالذيوالسیاسياالقتصاديالوضعمناستیاءالبدایةفي

الفشل الحكومي في التصدي لجائحة كورونا.

خطابفيوأعلن2021جویلیة25األحدمساءالعسكریة،بالقیاداتسعیدقیساجتمعالشارعغلیانظّلوفي

واستقاللھاالبالدوأمنالوطنكیان"حفظضرورةرأىأنبعدالدستورمن80الفصلتفعیلعنتلیفزیوني



بسبباالستثنائیةالقراراتمنجملةبذلكواتخذالقانون،نصفيیأتيكماالدولة"لدوالیبالعاديالسیروضمان

الحكومةحلفي:تتمثّلاإلجراءاتھذهأنخطابھفيوجاءوتخریب،عنفأعمالمنالبالدتعیشھاالتياألوضاع

البرلمان،اختصاصاتجمیعتجمیدإلىباإلضافةجدیدة،حكومةتعیینھخاللمنالتنفیذیةالسلطةوتولیھالحالیة

العمومیة.ونزع الحصانة عن جمیع أعضائھ، وتولیھ أیًضا رئاسة النیابة

مسارلتصحیحطریقاقراراتھالتونسيالرئیسمؤیدواعتبربینمادستوریًا،انقالبًاخصومھاعتبرھاإجراءات

اإلجراءاتعنسعیدقیسإعالنوبعدالبالدتشھدھاالتيالمتتالیةاألزماتمعالجةفيالساسةإخفاقظلفيالثورة

ماالتونسیةاألعالمحاملینمدنعدةفيسعید یحتفلونلقیسالمؤیدینالمواطنینمنمجموعةخرجتاالستثنائیة،

جعل الشارع التونسي في حالة انقسام.

األفعال:ردود*

اتسمفقدواالنسجام،الوضوحبنفسوالدولیةالوطنیةواالجتماعیةالسیاسیةالمكوناتمختلفأفعالردودتكنلم

وراوحتحدث،ماتوصیففيوالضبابیةالحذرالزمھشدید،بانقساموالدوليالوطنيالسیاسيالموقف

والقلقالدستوريبـاالنقالبوالوصفالشدیدالرفضبینالتونسیةالسیاسیةاألحزابلجّلوالمواقفالتصریحات

مسارلتصحیحطریقاالرئیسقراراتواعتبارالتامة،المساندةوبینالمطلقالفرديالحكمنظامإلىالعودةمن

الثورة.

المـــواقف الداخلیــــة:✔

بالشراكة الرأيواستطالعاتللبحوثالمستقلكونسلتنغامرودمعھدأجراهرأياستطالعحسبالشعــــبـیـــة:

،سعیدقیسالجمھوریة رئیسقراراتحول2021جویلیة28حتى26منالفترةفيالتونسیة،"التاسعة"قناةمع

تراوحتوقدواألریاف،المدنفیھابمامختلفةتونسیةوالیة24إلىینتمونشخص900منمكونةعینةوشمل

حیثمنالمجتمعأطیافلكلانتمائھمإليباإلضافةفوق،فماسنة18بینمااالستطالعفيالمشاركینأعمار

التركیبة الدیموغرافیة.

سعید،قیسالجمھوریةرئیساتخذھاالتيالقراراتعلىالتونسیین،من%87موافقةعناالستطالعكشف

المتأزم، كما یوضح الجدول التالي:بتجمید البرلمان وإعفاء الحكومة لتغییر المشھد السیاسي

https://akhbarelyom.com/News/Search/1/1?JournalID=1&query=%D9%82%D9%8A%D8%B3+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF


مجموع المعارضونمجموع المساندون

ال رأي

أعارض إلى حد ماأعارض بشدةأساند إلى حد ماأساند بشدة

76%11%02%01%09%

EMRHODكونسلتنغامرودمعھد:المصدر CONSULTING

الحــــزبیـــــة الرافــضــــة:

بھ قیس سعید ھو انقالب على الثورة والدستور وأنصارصرح رئیسھا راشد الغنوشي أن  ما قامحركة النھضة:-

النھضة والشعب التونسي سیدافعون عن الثورة

مطلقا لكل القرارات التي أعلنت عنھا رئاسةالمكتب السیاسي والكتلة البرلمانیة رفضارفضائتالف الكرامة:-

الدستوریة.الجمھوریة معتبرینھا انقالبا خطیرا وفاضحا على الشرعیة

رفضھ لھذه القرارات التي تعد خروجا عن النص: عبر األمین العام للحزب في بیان عنالحزب الجمھوري-

الحكم الفردي المطلق.الدستوري و انقالبا صریحا علیھ و إعالنا عن العودة إلى

الحــــزبیـــــة المســـــانــدة:

ویعتبرھا طریقا لتصحیح مسار الثورة الذي: یساند القرارات التي أصدرھا رئیس الجمھوریةحركة الشعب-

الحاكمة برمتھا.انتھكتھ القوى المضادة لھا وعلى رأسھا حركة النھضة والمنظومة

معللفاسدینالتصديفيوخاصةالشعبإرادةعنتعبرالرئیسقراراتاالشتراكي:الدیمقراطيالوطنيالحزب-

والفئاتالطبقاتلصالحمستعجلةإجراءاتخاللمنالكارثيوالصحياالقتصاديالوضعمعالجةالمطالبة

الشعبیة.

الدستورمن80الفصلبتفعیلقامسعیدقیسالجمھوریةرئیسموسي أنعبیرصرحتالدستوري:الحرالحزب-

والمنخرطینالمركزیةواللجنةالسیاسيوالمكتبالتنفیذيالمكتبمنأعضاءورحبصالحة،رآھاالتيبالطریقة

بوعود الرئیس بتصحیح المسار الدیمقراطي.

العملشریطةیتخذھاقدالتياستثنائیةإجراءاتكلفيالجمھوریةرئیسالحزبیدعمالتونسي:القوميالحزب-

لألمة التونسیة.على تحقیق ھذا المسار دون سواه و ضرب األعداء الحقیقیین



سیاسیاأفقتفتحمھمةخطوةواعتبارھاالجمھوریةرئیساتخذھاالتيللقراراتدعمھعلىیؤكدالشعبي:التیار-

االئتالف الحاكم.أمام شعبنا السترجاع وطنھ وإنقاذ مؤسسات دولتھ من عبث

المــــواقــف الـخـارجـیـة:✔

كل ھذه األحداث استدعت ردود أفعال دولیة متباینة.

القانوندولةاحتراموترجوتونس،فيالسیاسیةالوضعیةتطّورباھتمامتتابعإنھافیھقالتبیانا أصدرت:فرنسا-

والحفاظالعنفتجنّبإلىتونسفياألطرافجمیعدعتكمااآلجال،أقربفيالطبیعیةلعملھاالمؤسساتوعودة

على المكاسب الدیمقراطیة للبالد.

الدیمقراطیةالشرعیةإرساءإلعادةودعتالبرلمان،عملتعلیقجراءالعمیقبقلقھاوصفتھعمافعبرت:تركیا-

قصةتمتلكتونسأنوأضافتالتركیة.الخارجیةلوزارةبیانفيجاءحسبماوقت،بأسرعالدستورأحكامإطارفي

الشعبیة في المنطقة.نجاح نموذجیة من حیث المسار الدیمقراطي في إطار التطلعات

وتجنبالحكمةصوتوتغلیبالشقیقالتونسيالشعبمصلحةإعالءإلىاألزمةأطراف كافةدعتفقد :قطر-

إلىودعتوالدولي،اإلقلیميالمحیطینفياالحترامنالتالتيوتجربتھاتونسمسیرةعلىوتداعیاتھالتصعید

حكم القانون في الجمھوریة التونسیة الشقیقة.الحوار لتجاوز األزمة وتثبیت دعائم دولة المؤسسات وتكریس

معالمفتوحالحوارفيعلى االستمرارحثّھسعیدقیسوالرئیسخارجیتھاوزیربینحوارفي:المتحدةالوالیات-

تُعدالتياإلنسانوحقوقالدیمقراطیةبمبادئضرورة االلتزاموأكدالتونسيوالشعبالسیاسیةاألطرافجمیع

األسس التي یقوم علیھا الحكم في تونس.

نظرهوجھةمنالوزیرفیھالتونسي شرحالخارجیةووزیرالعامأمینھابینھاتفياتصالوفي:العربیةالجامعة-

منالداخليالوضعشھدهماضوءفيالرئاسیةالقراراتلصدورأدتالتيوالتفاعالتبالبالدالسیاسيالوضععن

ترجو سرعة اجتیاز المرحلة المضطربة لتونس.حالة انسداد بحسبھ، وجاء في بیان للجامعة العربیة أنھا

للدستورالصارمباالحتراممتمسكةالمفوضیةأنعنمحمدفقيموسى رئیسھاعبر:األفریقياالتحادمفوضیة-

الحوار السیاسي لحل القضایا المطروحة.التونسي والحفاظ على السالم ورفض كل أشكال العنف، وتعزیز

التونسیــة:األزمــــةاتـجـاھــات–4

وضعتقدالسیاسیةاألزمةھذهفإنالبرلمان،والحكومةورئیسالرئیسبینالقائموالصراعاتعنالنظربغض

األطرافمنحتىللتجاوزوالدعوةوالنقدالمساءلةموضعفيبرمتھ2014دستورأرساهُالذيالسیاسيالنظام

سیاسیةتحوالتوالبعیدالمتوسطالمدىعلىستشھدتونسأنویبدووضعھ،ودعمتصیاغتھفيشاركتالتي

جذریة، یُمِكن حصرھا بین سیناریوھین ھما:

https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/
https://www.mofa.gov.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57979957
https://www.facebook.com/arab.league/posts/4040821912634073
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/935811/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3


إصالح النظام السیاسي:-1

تعیشھاالتياألزمةتعمقأنیمكنكبیرة،مخاطرةتونسفيالحاليالسیاسيالنظامعلىالمحافظةخیارسیكون

یتخللمالدستوريالقانونأستاذأنھوقرطاج،قصردخولھسعیّد بعدقیسمواقففياالھتمامیثیروماالبالد،

باختیاربدءاواسعةبصالحیاتالنوابمجلسفیھیتمتعالذيالبرلمانيشبھالحكمنظامعلى رفضإصرارهعن

عرفلمارفضھعنالتونسيالرئیسعبرماكثیراإذمنحھ الثقة،إلىوصوالالحكومةلرئیسالبرلمانیةالغالبیة

للدولةأنمؤكداالحكومة)رئیسالشعب،نوابمجلسرئیسالجمھوریة،(رئیسالثالثبالرئاساتالبالدفي

یرافقھأنیقترحالذيالرئاسيللنظامسعیّدقیستفضیلعنیعبرموقفوھوالجمھوریة،رئیسھوواحدا""رئیسا

تسلّمھفمنذاآلن،الحالعلیھھوكماوالمستقلةالحزبیةالقوائمعلىولیساألفرادعلىمحلیامنتخبتشریعيمجلس

واالجتماعیةواالقتصادیةالسیاسیةاألزماتمسؤولیةالقائمالنظامسعیدقیسحملالتونسیةللجمھوریةرئیساالحكم
علىالتدخلنجاعةوالقراراتاتخاذبسرعةیتمیزالذيالرئاسيالنظامفعالیةمقابلالقائم،النظاملفشلمرّوجاً

السیاسیة.عكس ما كان یحدث مع البرلمان والحكومة المعطلة والخالفات

صالحباخالص،رئاسينظامنحوالسیاسيالنظامتعدیلسیختارقیسالرئیسأناألرجحالسیناریوسیكونلھذا

منظوروفقالسیاسيالنظامھندسةإعادةعبرجدیدةقوىموازینبناءإعادةبھدفالوظیفیةآلیاتھوالنظامبنیویة

بینسائداًكانالذيالقدیمللنظامالعودةأي،الشعبياالستفتاءیحسمھاانتخابیةمعركةعبروسیكونومغایرجدید

ویراقبھاأولوزیرخاللمنتدارالتيالحكومةرئیسوھوواسعة،سلطاتالدولةلرئیسحیث،2011و1959

في الوالیات المتحدة األمریكیة.البرلمان، لكن داخل األطر الدیمقراطیة كما ھو الحال

الذيفرنسا،فيالدیغولیةالطریقةعلىالرئاسيالنظامإلىاالنتقاللمساربالتأسیسالتونسيالرئیسیقومأنیمكن

فيفرنسافعرفتاالستقرار،عدملخطردرءاالصالحیاتواسعةقویةالتنفیذیةالسلطةتكونأنبوجوبمؤمناكان

المریرةتجربتھبعدأدركقدالفرنسيالشعبوكانحكومة،12عنیقلالماالرابعة)،الجمھوریة(عمرسنة12

دیغولشرحوقدقویة،تنفیذیةبسلطةإالیصلحلنالبالدأمرأنللحكومات،الدّواروالبابالحزبیةاألالعیبمع

والمصیرھا.ویوجھأمورھایبرمالذيالرجلفیھترىأنلألمةیمكنقائدا،رئیسا،الدولة''تحتاجبالقول:ذلك

.الفئویة''المصالحمنتركیبةھوالذيالبرلمانمنیأتيأنقاطبة،األمةخدمةفيأنھبماالرئیس،لھذاینبغي

وتحتكمالیومفرنسابھتحكمالذيھوبالمائة،80بأغلبیةالشعبأیدهالذيھذاالخامسةالجمھوریةدستوریزالوال

بھفحكمرئیساصارلماارتضاهأنھإالدائمانقالببأنھویصفھ1958بدستورینددظلمیترانأنومعروفإلیھ.

كاملة. سنة14

اإلیجابیاتومن،2017أفریل فيإجراؤهاستفتاء تمعقبالرئاسيالنظامإلىالبرلمانيالنظاممنتركیاانتقلتكما

الوزراءرئیسمكتببحاجزالمروردونمناتخاذه،وسرعةالقرارمركزیةتركیا،فيالجدیدالرئاسيالنظامعن

باتتالجدیدالرئاسيالنظام"بفضلبالدهإنیقولأردوغانطیبرجبالتركيالرئیسقالجعلماالبرلمان،و

.اإلقلیمیة والعالمیة"قادرة على التجاوب الفعال والسریع والشامل مع األزمات

السیاسيالنظامبإصالحفاشلة،لسلطةأوحدكبدیلالحاسمةاللحظةفينفسھلفرضبذلكیسعىسعیدفقیس

مالیینقبلمنمباشرةمنتخباًلكونھفقطالرئیسإمرةتحتالمنظومةتكونبحیثرئاسيلنظامإقراروالتونسي



البرلمانیقتصروالقانون.فیماالدستورینظمھاكبیرةتنفیذیةصالحیاتلدیھتكونأنفالطبیعيالشعب،أبناءمن

في البالد. بھدف تثبیت االستقرار السیاسيعلى مراقبة عمل الحكومة

: األوتوقراطیةعودة-2

Middle(آيإیست"میدلموقعنشر East Eye( مسربةإنھاقالللغایة""سریةبأنھا وصفتوثیقةالبریطاني

خطةتفاصیلتعرض-2021ماي13إلىتاریخھایعود-عكاشةنادیةالتونسيالرئاسيالدیوانمدیرةمكتبمن

ولكنسلطة،أیةعزلیفترضالأنھبماالدقیقبالمعنىعسكریاانقالبالیس،تونسفيدستوریةلـدكتاتوریةإلقامة

السیرمعھیتعّذرداھم،خطرمواجھةعندالسلطاتكلالدولةلرئیسیمنحالذيالدستورمن80الفصلتفعیلبغایة

إلیھااللجوءیمكنالتيالدستوریةالمحكمةأنإلىبالنظرالمجھولإلىقفزةیعتبرماوھوالدولةلدوالیبالعادي

غیر موجودة اآلن.خالل ثالثین یوما للتأكد من مدى صحة الظروف االستثنائیة

الحكومةمنالبلدعلىالسیطرةانتزاععلىسعیدقیسالتونسيالرئیسالمستشارینكبارحثفقدالوثیقة،وبحسب

لھمالسماحعدممعبوجودھم،الخطةعنواإلعالنالرئاسيالقصرإلىالسیاسیینالرئیسخصومدعوةوالمنتخبة

لھسیسمحمااألعمالورجالاآلخرینالسیاسیینكبارمنعددعلىالقبضإلقاءسیتمذاتھالوقتوفيبالمغادرة،

ببسط سیطرة كاملة على الدولة.

الحكمنحوبتونسینزلقأنیخشىدستوريانقالبمنالتونسیینمخاوف2021جویلیة25إحداثأثارتلھذا

بیدالسیاسیةللسلطةالتامالتركیزبتحقیقوذلكالفردي،للنظامتجسیدتعنيوالتيالدستوریةالدكتاتوریةأوالفردي

أوالخارجيللخطرالدولةتعرضحالفيوالتشریعیةالتنفیذیةاالختصاصاتجمیعیدیھبینیجمعواحدشخص

أوبرلمانيقانونوفقأوالدستورفيقانونخاللمنتقرزمنیةبفترةالتركیزھذاویحددالداخلیة،األزمة

سلطاتتمارسالتيالحكومةأشكالأحدھيالدستوریةفالدكتاتوریةاألخطار،تلكبنھایةحكومي، وتنتھي

بزوالأولھالمحددةالمدةبنھایةینتھيفھومؤقتالنظامھذاأنالواضحومنالطوارئ،حالةأثناءفيدكتاتوریة

الظروف التي استدعت قیامھ .

تتصدىحقیقةدیمقراطیةطریقفيالدفعواإلصالحتجھض قراراتھأنسعیدقیسالرئیسمعارضویخشلھذا

االنقالباتطریقعنإالللتغییرمجالھناكیكونالحیثالتسلطي،الحكمإلىبتونستنحدرإنماولالستبداد،

الناسمقدراتعلىغلبتھبفضلویستمرالغلبة،مبدأعلىیقومحكموتأسیسبالقوة،وإزاحتھالحكمعلىوالتآمر

إلى أن یأتي من یغلبھ بالقوة والعنف.

الرئاسيالنظاممندرجةأعلىأياستبدادیة،الحاليالوضعفيقراراتھأنالسعیدقیسمعارضوویحاجج

استخدامفيبالغوأنھالبرلمان،باستمراریسمحلمأنھعنناھیكیده،فيالسلطاتكلیجمعفالرئیسالمحض،

األحزابدوروضعفالحصانةورفعالبرلمانوعلّقالحكومةفحّلنفسھ،80المادةھوأصبححتى80المادة

سلطةوھيیدیھ،بینالسلطاتجمیعتركیزخاللمنواألمنیةالعسكریةالمؤسستینعلىوسیطروالنقابات،

https://drive.google.com/file/d/1o3e9B-0QeHxduPJvIG-cwOZYr5MALZ1u/view


كل،وفیھحرةوالصحافةمستقالًالقضاءویكونالسلطات،بینیفصلالذيالرئاسيالنظاممنأعلىدیكتاتوریة

ویعرضبالخطرینذرماالقانوندولةبناءمسارضماناتویغیبالسیاسيالنظاملتجدیدطریقخطةأيیضعولم

السائدالعامباإلحباطھذاتوجھھفيالتونسيالرئیسویستعیناالنھیار،لخطرالعربيالعالمفيالوحیدةالدیمقراطیة

ارتباكعنفضًالوالمعیشیة،االجتماعیةاألوضاعتدھورومناألخیرة،السنواتخاللالسیاسیة،القوىأداءمن

تتفاقم داخل بعضھا.المعارضة وتشتتھا وضعف أدائھا والصراعات الداخلیة التي

كما تم التنظیر لھ من كارل شمیت وجورجیونظام الحكم الحالي في تونس ھو نظام الحالة االستثنائیة،

معھیتعطلماخطر،فيالدولةكیانأنأيالضرورة،وضعیةوتحكمھلھ،دستوریةقواعدالنظامفھوأغامبین،

نفسھمنحالذيالرئیسمازالجویلیة،25إجراءاتعلىأسابیعثالثةمرورفبعدالدولة،سلطاتلكلالعاديالسیر

الداخلیةالمطالباتمنالرغمعلىالمقبلة،للمرحلةطریقخریطةأيعنبعد،یفصحلممطلقةشبھصالحیات

أنالتونسیونینتظرالدستوري.المسارإلىوالعودةاالستثنائيالوضعمنالخروجبسرعةالمنادیةوالخارجیة

یفصح سعیّد عن نوایاه، وعن كیفیة تنفیذ توجھاتھ.

بعضانتزاعأجلمناستثنائیةبإجراءاتیواجھھاأنالرئیسحاولدستوریة،أزمةجوھرھافيھيتونسفأزمة

الصالحیات المتعارف علیھا في النظم الرئاسیة الدیمقراطیة.
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