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ــذ  ــه قدمــاً يف تنفي وأعــرب الرئيــس ســعيد للوفــد عــن مضي
اإلصالحــات الدســتورية التــي أعلــن عنهــا، خاصــة فيــا 
ومراجعــة  الحــايل،  بالدســتور  العمــل  بتوقيــف  يتعلــق 
منظومــة الحكــم وإقــرار نظــام ســيايس مختلــف، وهــو مــا مل 
يتــم إال مــن خــالل االســتغناء عــن الربملــان الحــايل والتوجــه 

ــرة. ــة مبك ــات برملاني ــو انتخاب نح

مواصلة اإلجراءات االستثنائية
ــدد  ــياق ع ــي يف س ــرس األمري ــد الكونج ــارة وف ــاءت زي ج
مــن التطــورات واملتغــرات السياســية املهمــة التــي تشــهدها 

البــالد، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

وفــد  زيــارة  جــاءت  االســتثنائية:  اإلجــراءات  متديــد   -1
الكونجــرس األمريــي عقــب إصــدار الرئيــس ســعيد قــراراً يف 
25 أغســطس املــايض يقــي بتمديــد اإلجــراءات االســتثنائية، 
ــة  ــع الحصان ــان ورف ــل الربمل ــد عم ــتمرار تجمي ــا اس ــا فيه مب
عــن نوابــه ألجــل غــر مســمى، وتأخــر اإلعــالن عــن خريطــة 
طريــق واضحــة املعــامل بشــأن مرحلــة مــا بعــد انتهــاء هــذه 

ــراءات. اإلج

2- تأكيــد احــرام الحقــوق والحريــات: اجتمــع الرئيــس 
ــات  ــع ممثــي بعــض التنظي ــل ســبتمرب، م ســعيد يف أوائ
النقابيــة واملجتمــع املــدين التونــي، وتحديــداً الهيئــة الوطنية 
للمحامــن، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
واالتحــاد التونــي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، 
وذلــك للتأكيــد عــى التزامــه مبواصلــة نهــج اإلصــالح وعــدم 
املســاس بحقــوق اإلنســان واحــرام الحريــات، مبــا فيهــا حرية 

التعبــر والتظاهــر، ورفــض أي تجــاوز للقانــون. 

ــد: تباينــت مواقــف  3- انقســام حــزيب ونقــايب حــول التمدي
األحــزاب التونســية بــن فريقــن، أحدهــا رافــض الســتمرار 
اإلجــراءات االســتثنائية. وعــرّب عــن هــذا املوقــف بعــض 
ــدين  ــوى املجتمعيــة ومنظــات املجتمــع امل األحــزاب والق
ــغل،  ــام للش ــي الع ــاد التون ــها االتح ــى رأس ــية، وع التونس
ــة  ــن خريط ــالن ع ــعيد باإلع ــرون رضورة إرساع س ــن ي والذي
يؤيــد  االســتثنائية، يف حــن  اإلجــراءات  وإنهــاء  الطريــق 
ــب  ــل ويطال ــتثنائية، ب ــة االس ــتمرار الحال ــر اس ــق اآلخ الفري
ــار  ــزب التي ــل ح ــاً، وميث ــان نهائي ــل الربمل ــعيد بح ــس س الرئي

ــف. ــذا املوق ــعبي ه الش
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اســتقبل الرئيــس التونســي، قيــس ســعيد، وفــدًا أمريكيــًا ممثــًا للكونجــرس األمريكــي برئاســة كل مــن 
الســيناتور كريــس ميرفــي وجــون أوســوف، والــذي زار البــاد يومــي 4 و5 ســبتمبر 2021. والتقــى الوفــد 
الرئيــس التونســي فــي قصــر قرطــاج، كمــا التقــى ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي التونســية، وأعضــاء 

مــن مجلــس نــواب الشــعب.

تدخالت متزايدة:
هل تتجه واشنطن للضغط على الرئيس التونسي إلعادة الربملان؟ 

ــرات المســتقبل, العــدد 1332، 08  ــدة: هــل تتجــه واشــنطن للضغــط علــى الرئيــس التونســي إلعــادة البرلمــان؟، تقدي تدخــات متزاي
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح ســبتمبر 2021، أبوظب
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دالالت أمريكية مهمة
تكتســب هــذه الزيــارة أهميــة خاصــة نظــراً ملــا تحملــه مــن 
دالالت سياســية مهمــة تعــرب عــن طبيعــة املوقــف األمريــي 
ــة السياســية يف  ــاً بتطــورات األزم ــر اهتام ــح أك ــذي أصب ال

تونــس، وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:

1- اهتــام أمريــي متصاعــد: تعــد زيــارة وفــد الكونجــرس 
ــة  ــارة الثاني األمريــي لتونــس يف التوقيــت الراهــن هــي الزي
مــن نوعهــا التــي يقــوم بهــا عــدد مــن املســؤولن األمريكيــن 
منــذ إعــالن الرئيــس ســعيد اإلجــراءات االســتثنائية يف 25 
ــارة األوىل يف 13 أغســطس  ــو املــايض، حيــث كانــت الزي يولي
املــايض عندمــا قــام جــون فايــر، النائــب األول ملستشــار 
أيضــاً  تونــس ولقائــه  بزيــارة  القومــي األمريــي،  األمــن 

ــعيد. ــس س الرئي

وتعــرب هــذه اللقــاءات املتواتــرة واملتقاربــة عــن اهتــام 
اإلدارة األمريكيــة الحاليــة برئاســة جــو بايــدن، وقلقهــا تجــاه 
تطــورات األزمــة السياســية يف تونــس، بشــكل دفعهــا ملواصلــة 
إرســال مســؤوليها الرســمين وغــر الرســمين ملتابعــة هــذه 

التطــورات عــن كثــب.

ــاب  ــي باصطح ــد األمري ــة الوف ــر إعالمي ــت تقاري واتهم
ــا  ــس ســعيد، وهــو م ــل شــخصية الرئي ــب نفــي لتحلي طبي
ــس لتوضيحــه يف 3 ســبتمرب  ــة بتون ســعت الســفارة األمريكي
2021، عــرب التأكيــد بــأن الوفــد الرســمي الــذي التقى بســعيد 
يــوم 13 أغســطس املــايض، تكــّون مــن مســؤولن أمريكيــن 
ووزارة  األبيــض  البيــت  عــن  ممثلــن  املســتوى  رفيعــي 
الخارجيــة األمريكيــة، مــن دون نفــي إمكانيــة وجــود طبيــب 
ــة  ــة اإلدارة األمريكي ــا يعكــس محاول ــم، وهــو م نفــي بينه
ــتقبلية.  ــه املس ــترشاف توجهات ــعيد، واس ــخصية س ــة ش دراس

2- التواصــل مــع حركــة النهضــة: قــام أعضــاء الوفــد األمريــي 
بعقــد لقــاءات مــع عــدد مــن نــواب الربملــان وممثــي 
األحــزاب السياســية مبقــر الســفارة األمريكيــة بالعاصمــة 
ــك عــى  ــة النهضــة، وذل ــن حرك ــون ع ــم ممثل ــس، ومنه تون
ــع  ــاع م ــى االجت ــرت ع ــي اقت ــارة األوىل الت ــس الزي عك

ــط.  ــعيد فق ــس س الرئي

ويحمــل ذلــك املوقــف داللــة مهمــة، وهــي أن واشــنطن 
ــي  ــب األمري ــعيد، وأن الجان ــس س ــم الرئي ــي بدع ــن تكتف ل
ســوف يتجــه خــالل الفــرة املقبلــة لتفهــم وجهــة نظــر 
اإلخــوان املســلمن، كــا أن لقاء املســؤولن األمريكيــن بنواب 
ــنطن  ــاه واش ــة اتج ــن إمكاني ــف ع ــد” يكش ــان “املجم الربمل
ــد  ــة للضغــط عــى ســعيد لوقــف تجمي خــالل الفــرة املقبل
الربملــان، وإعادتــه للعمــل مــن جديــد، خاصــة إذا مل يســع إىل 

تقديــم خريطــة طريــق واضحــة املعــامل، ويقــدم عــى إجــراء 
ــات مبكــرة.  انتخاب

ــل إعــالن  ــة عــى هــذا التحلي ولعــل مــا يضفــي مصداقي
الســفارة األمريكيــة عــن لقــاء وفــد الكونجــرس ببعــض نــواب 
الربملــان مــن دون اســتخدام املصطلــح الــدارج يف وســائل 
ــان املجمــد، فضــالً عــن تكــرار  ــه الربمل اإلعــالم التونســية بأن
واشــنطن مطالبتهــا الرئيــس ســعيد بــرورة العــودة الرسيعة 

ــة. ــة برملاني إىل مســار تونــس كدميقراطي

3- تأكيــد حيــاد واشــنطن: ســعت الواليــات املتحــدة للتأكيــد 
ــح يف  ــا وض ــو م ــية، وه ــة التونس ــن األزم ــا م ــى حياده ع
تريحــات كريــس مــريف، والتــي قــال فيهــا: “نحــن ال نفضــل 
ــا بدفــع أجنــدة إصــالح  أي طــرف عــى آخــر وال مصلحــة لن
عــى أخــرى. هــذه املســائل مروكــة للتونســين التخــاذ 
ــات عــن واشــنطن  ــدرء االتهام ــة ل ــك يف محاول ــرار”، وذل الق
بأنهــا تســعى لدعــم حركــة النهضــة تحديــداً مــن دون غرهــا 

مــن القــوى السياســية. 

مواقف تونسية متباينة 
تبنــى الرئيــس التونــي والقــوى السياســية التونســية عــدداً 

مــن املواقــف، والتــي ميكــن توضيحهــا يف التــايل: 

أثــارت مواقــف  الضغــوط األمريكيــة:  1- رفــض ســعيد 
الــذي أعلــن خــالل  الرئيــس ســعيد،  واشــنطن حفيظــة 
مقابلتــه وفــد الكونجــرس األمريــي أن اإلجــراءات االســتثنائية 
التــي اتخذهــا تتــاىش مــع نــص الفصــل “80” مــن الدســتور 
وتنــدرج تحــت إطــار االحــرام الكامــل للدســتور، وأن هــذه 
ــن  ــية م ــة التونس ــة الدول ــرض حاي ــا بغ ــراءات اتخذه اإلج
ــي  ــات الت ــة االتهام ــك يف مواجه ــا، وذل ــث به محــاوالت العب
وجهتهــا إليــه حركــة النهضــة بــأن هــذه اإلجــراءات انقالبيــة، 
وهــو مــا ميثــل رفضــاً ضمنيــاً مــن جانــب ســعيد لالتهامــات 

ــة.  األمريكي

األحــزاب  بعــض  أعلنــت  األمريــي:  التدخــل  إدانــة   -2
ــة التونســية عــن رفضهــا التحــاور  السياســية والقــوى النقابي
مــع الطــرف األمريــي حــول مــا يجــري يف تونــس، واعتــربت 
ــهم  ــى رأس ــي، وع ــي الداخ ــأن التون ــالً يف الش ــك تدخ ذل
االتحــاد التونــي العــام للشــغل، وحركــة الشــعب والحــزب 
ــة  ــفارة األمريكي ــوة الس ــت دع ــي رفض ــر الت ــتوري الح الدس
بتونــس ملقابلــة هــذا الوفــد. كــا نظــم حــزب العــال 
اليســاري تظاهــرة وســط العاصمــة تونــس للتعبــر عــن 

ــالد. ــؤون الب ــة يف ش ــالت األمريكي ــه التدخ رفض

ــا إىل أن كالً مــن الحــزب الدســتوري  وتجــدر اإلشــارة هن
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هل تتجه واشنطن للضغط على الرئيس التونسي إلعادة البرلمان؟ 

الحــر، واالتحــاد العــام التونــي للشــغل، وإن طالبــا الرئيــس 
ســعيد بضبــط الجــدول الزمنــي لإلجــراءات االســتثنائية، 
فإنهــا رفضــا لقــاء الوفــد األمريــي، وهــو مــا ميثــل انكشــافاً 
للموقــف األمريــي، والــذي ســعى لتأكيــد أن تدخلــه ال 

ــر.  ــاب آخ ــى حس ــرف ع ــم ط ــدف لدع يه

3- اســتقواء النهضــة بواشــنطن: اجتمــع الوفــد األمريــي 
مــع بعــض ممثــي حركــة النهضــة مبقــر الســفارة األمريكيــة 
بتونــس، وهــو مــا دفــع القــوى املعارضــة للنهضــة التهامهــا 
باالســتقواء بواشــنطن مــن أجــل الضغــط عــى الرئيس ســعيد 
إلنهــاء اإلجــراءات االســتثنائية والعــودة ملرحلــة مــا قبــل 25 

يوليــو املــايض. 

ــك االتهامــات  ــة النهضــة لنفــي تل ــادات حرك وســعت قي
عــرب توجيــه اتهامــات مضــادة للرئيــس ســعيد برفضــه إجــراء 
ــتمرار  ــأن اس ــا ب ــة، وادعائه ــة النهض ــع حرك ــي م ــوار وطن ح

الرئيــس التونــي يف اتبــاع هــذا النهج ســوف يــؤدي إىل زيادة 
حــدة التدخــالت الخارجيــة يف الشــؤون الداخليــة للبــالد، 
وهــو مــا يكشــف عــن إرصار النهضــة عــى توظيــف التدخــل 
ــية،  ــية التونس ــة السياس ــاً يف املعادل ــودة طرف ــي للع األمري

ــإلرادة الشــعبية.  ــة ل وباملخالف

ــي  ــرس األمري ــد الكونج ــارة وف ــس زي ــام، تعك ويف الخت
التأكيــد عــى أهميــة دور واشــنطن يف حــل األزمــة السياســية 
الراهنــة بتونــس، ويف الوقــت نفســه الحفــاظ عــى نفوذهــا 
ــة.  ــة عام ــريب بصف ــرب الع ــا واملغ ــال أفريقي ــة ش يف منطق
ــاء  ــرورة إنه ــعيد ب ــس س ــاع الرئي ــنطن إلقن ــعى واش وتس
خريطــة  يف  قدمــاً  واملــي  الراهنــة،  االســتثنائية  الحالــة 
الطريــق، وهــو مــا القــى اســتهجاناً مــن جانــب بعــض 
ــاً يف  ــالً رصيح ــاره تدخ ــية باعتب ــية التونس ــزاب السياس األح

ــة.   ــؤون الداخلي الش
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