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تظاهرات مناوئة
اكتســبت هــذه التظاهــرات أهميــة خاصــة، نظــراً لعــدة 
ــان  ــب إع ــاءت عق ــا ج ــا أنه ــن أبرزه ــية، م ــارات رئيس اعتب
ــة  ــة االنتقالي ــق للمرحل ــة الطري ــن خريط ــعيد ع ــس س الرئي
ــددة  ــراءات مح ــدة إج ــر ع ــك ع ــادم، وذل ــام الق ــال الع خ
ــواد الدســتورية  ــل بعــض امل ــة، أبرزهــا تعدي ــات زمني بتوقيت
يف 25 يوليــو 2022، وانتهــاًء بإجــراء انتخابــات برملانيــة يف 17 
ديســمر 2022. ويف هــذا الســياق خرجــت هــذه التظاهــرات، 

ــة: ــي ميكــن تفســرها يف ضــوء األســباب التالي والت

ــن  ــدد م ــرت ع ــعيد: تظاه ــد س ــوان ض ــرات اإلخ 1- تظاه
األحــزاب السياســية املعارضــة، وعــى رأســها حركــة النهضــة 
)اإلخــوان املســلمني( والحــزب الجمهــوري، للتعبــر عــن 
رفضهــم اســتمرار األوضــاع االســتثنائية التــي فرضهــا الرئيــس 
ــق  ــا تعمي ــا بأنه ــني إياه ــهر، واصف ــة أش ــذ خمس ــعيد من س

لألزمــة السياســية الراهنــة ولــن تــؤدي إىل حلهــا، خاصــة بعــد 
ــمر 2022.  ــى ديس ــتثنايئ حت ــع االس ــد الوض متدي

ــة إىل إســقاط  ــب النهضــة الرامي وجــدد املحتجــون مطال
رئيــس الدولــة، وعــودة نشــاط الرملــان اإلخــواين وإنهــاء 
تعليــق الدســتور ووضــع حكومــة إنقــاذ وطنيــة. كــا أعلــن 
املتظاهــرون تحــت إرشاف مــا يســمى بحركــة “مواطنــون ضد 
ــة التظاهــر واالعتصــام  ــة لإلخــوان، مواصل االنقــاب”، املوالي
بشــارع الحبيــب بورقيبــة حتــى يــوم 14 ينايــر القــادم، وذلــك 
إلســقاط مــا وصفــوه بـــ “االنقــاب” الرئــايس عــى الدســتور 

ــاد. ــة يف الب ــة الدميقراطي والتجرب

وتســعى النهضــة لتوظيــف هــذه االحتجاجــات لتســويق 
فكرتهــا الخاصــة بإســقاط رئيــس الدولــة والعــودة إىل مرحلــة 
ــادة  ــق بإع ــا يتعل ــة في ــايض، خاص ــو امل ــل 25 يولي ــا قب م
ــهد  ــدارة املش ــودة لص ــن الع ــا م ــا ميكنه ــل مب ــان للعم الرمل
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تظاهــرات  المواطنيــن  مــن  اآلالف  تنظيــم   ،2021 ديســمبر   17 فــي  التونســية،  العاصمــة  شــهدت 
واحتجاجــات شــعبية فــي شــارع الحبيــب بورقيبــة، بالتزامــن مــع الذكــرى الســنوية لثــورة الياســمين الشــعبية 
التــي أســقطت النظــام السياســي الســابق، وعزلــت الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي، وذلــك بعدمــا قــرر 
الرئيــس التونســي قيــس ســعيد تغييــر موعــد االحتفــال بهــذه الثــورة إلــى 17 ديســمبر بــداًل مــن 14 ينايــر 

مــن كل عــام.

معارضــة ضعيفــة: مضــي تونــس فــي تنفيــذ خريطــة الطريــق رغــم تظاهــرات النهضــة, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1423، 21 ديســمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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الســيايس مــرة أخــرى، وهــو مــا يرفضــه رئيــس الدولــة 
ــغل. ــام للش ــي الع ــاد التون واالتح

2- تعطيــل االنتقــال الدميقراطــي: يــرى معارضــو اإلجــراءات 
التيــار  حــزب  ومنهــا  ســعيد،  أعلنهــا  التــي  االســتثنائية 
الدميقراطــي )22 مقعــداً يف الرملــان املجمــد( أن اســتمرار 
تطبيقهــا مــن شــانه تعطيــل التجربــة الدميقراطيــة يف البــاد 
ــاه  ــذا االتج ــراً يف ه ــوطاً كب ــت ش ــد أن قطع ــا بع وتراجعه
منــذ إســقاط نظــام ابــن عــي يف 2011، خاصــة مــع مواصلــة 
تعليــق عمــل املؤسســات الدســتورية للدولــة خاصــة الرملــان، 
ــة للســلطات يف يــده بســيطرته عــى  وتكريــس رئيــس الدول
الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة، واتهامــه يف الوقــت نفســه 
بالتدخــل يف عمــل الســلطة القضائيــة منــذ متديــد اإلجــراءات 

ــايض. ــبتمر امل ــتثنائية يف 22 س االس

ــد  ــر العدي ــة: تظاه ــاع االقتصادي ــى األوض ــرات ع 3- تظاه
مــن املواطنــني يف عــدد مــن املــدن التونســية، وعــى رأســها 
مدينــة ســيدي بوزيــد )الواقعــة وســط البــاد( رافعــني 
ــك يف  ــة، وكذل ــة والوطني ــة والكرام ــل والحري ــعارات العم ش
واليــة جندوبــة شــايل البــاد، للتعبــر عــن رفضهــم الســتمرار 
األوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة املرتديــة يف البــاد، خاصــة 
ــع  ــال الرب ــوايل 18.4% خ ــة إىل ح ــبة البطال ــد نس ــع تزاي م
الثالــث مــن 2021، وطالــب املتظاهريــن الرئيــس ســعيد 
ــم  ــش الكري ــم يف العي ــم حقه ــون 38 ومتكينه ــل القان بتفعي
ــة  ــدرة الحكوم ــدم ق ــبب ع ــك بس ــة، وذل ــل والكرام والعم
ــة  ــول فاعل ــع حل ــى وض ــودن ع ــاء ب ــة نج ــة برئاس الحالي

ــاد. ــة يف الب ــة املتفاقم ــة االقتصادي لألزم

دعم داخلي ودولي
عــى الرغــم مــن تظاهــر اآلالف مــن املواطنــني ضــد القــرارات 
بإنهــاء  إيــاه  مطالبــني  ســعيد،  قيــس  للرئيــس  األخــرة 
اإلجــراءات االســتثنائية وإعــادة عمــل الرملــان، وتشــكيل 
حكومــة إنقــاذ وطنــي، فــإن املــؤرشات الراهنــة ترجــح عــدم 
اســتجابة الرئيــس ســعيد لألصــوات املعارضــة لــه، ومواصلتــه 
ــك  ــا، وذل ــن عنه ــي أعل ــتثنائية الت ــراءات االس ــق اإلج تطبي

اســتناداً إىل اآليت:

1- الدعــم الشــعبي والحــزيب لقــرارات ســعيد: خرجــت 
تظاهــرات يف العاصمــة تونــس، شــارك فيهــا اآلالف مــن 
املواطنــني للتظاهــر بغــرض التعبــر عــن تأييدهــم لإلجــراءات 
االســتثنائية التــي أعلنهــا الرئيــس قيــس ســعيد منــذ 25 يوليــو 
املــايض وانتهــاًء بخريطــة الطريــق التــي أعلنها يف 13 ديســمر 

الجــاري، واصفــني تلــك اإلجــراءات بأنهــا الحــل األمثــل لألزمــة 
السياســية التــي تعيشــها البــاد طــوال الســنوات األخــرة، وأن 
هــذه اإلجــراءات نجحــت يف تحقيــق االســتقرار الســيايس يف 

الفــرتة األخــرة.

كــا طالــب املتظاهــرون الرئيــس ســعيد بصياغــة دســتور 
جديــد والعمــل عــى تطهــر القضــاء وحــل املجلــس األعــى 
للقضــاء، رافعــني شــعارات “معــك للنهاية” و”أنتــم تتظاهرون 
ــن  مــن أجــل حــزب ونحــن نتظاهــر مــن أجــل وطــن” و”ل
ندفــع ديــون املنظومــة الفاســدة”، كــا توجــد بعــض األحزاب 
السياســية املؤيــدة إلجــراءات الرئيــس “ســعيد” ومنهــا حــزب 
ــعبي”  ــار الش ــزب التي ــس” و”ح ــل تون ــن أج ــف م “التحال
و”حــزب البعــث التونــي”، وإن كان مــن امللحــوظ أن هــذه 

األحــزاب الثاثــة غــر ممثلــة يف الرملــان املجمــد.

وتــرى هــذه األحــزاب أن قــرارات رئيــس الدولــة تعــر عن 
تطلعــات غالبيــة أبنــاء الشــعب لتحريــر البــاد من الفاســدين 
والعمــاء ممــن تســللوا ملؤسســات الحكــم والدولــة والذيــن 
ثبــت أنــه ال يهمهــم الحكــم إال بقــدر مــا يحقــق لهــم مــن 

امتيــازات ومصالــح خاصــة، يف إشــارة إىل النهضــة. 

2- التنســيق مــع اتحــاد الشــغل: يســتند الرئيــس ســعيد إىل 
التأييــد الــذي يبديــه االتحــاد التونــي العــام للشــغل ملواقــف 
وسياســات الرئيــس الــذي اســتجاب ملطالــب االتحــاد باإلعان 
عــن إجــراءات مرتبطــة مبواعيــد زمنيــة محــددة. فقــد أعلــن 
للمطالــب  اســتجابة  قــرارات ســعيّد جــاءت  االتحــاد أن 
الشــعبية ووفــق الدســتور. كــا ســبق لاتحــاد أن أعلــن 
رفضــه الواضــح للرجــوع ملرحلــة مــا قبــل 25 يوليــو املــايض، 
فضــاً عــن رفــض إرشاك حركــة النهضــة يف أي حــوار ســيايس 

ــاة السياســية يف البــاد.  أو تشــاور بشــأن مســتقبل الحي

ويف هــذا الســياق، يواصــل االتحــاد تنســيقه مــع الحكومــة 
ــة  ــات الحكوم ــق بسياس ــا يتعل ــودن في ــة ب ــة برئاس الحالي
الخاصــة بحايــة موظفــي القطــاع العــام بإجــراءات حائيــة 
ضــد برنامــج اإلصــاح االقتصــادي الــذي فرضــه صنــدوق 
ــع الدعــم  ــه رف ــذي يطــال يف أحــد جوانب ــدويل، وال ــد ال النق
واقتطــاع جــزء مــن رواتــب العاملــني يف القطــاع العــام، وهــو 
ــة  ــول فاعل ــع حل ــة بوض ــة الحكوم ــاد ملطالب ــع االتح ــا دف م

ــة. ــة املتأزم ــة للمشــكات االقتصادي ورسيع

ــة  ــت خريط ــعيد”: الق ــدويل لـ”س ــي وال ــم اإلقليم 3- الدع
الطريــق التــي أعلــن عنهــا الرئيــس ســعيد قبــل أســبوع 
ــل بعــض  ــدويل مــن قب ــداً عــى املســتويني اإلقليمــي وال تأيي
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القــوى املهتمــة بتطــورات األزمــة السياســية التونســية، ومنهــا 
ــا  ــة في ــا، خاص ــاد األورويب وتركي ــدة واالتح ــات املتح الوالي
ــي  ــراءات الت ــة لإلج ــات الزمني ــن التوقيت ــان ع ــق باإلع يتعل

ــة. ــرتة القادم ــال الف ــعيد خ ــس س ــا الرئي ــوف يتخذه س

مهمــة  اإلجــراءات  هــذه  أن  القــوى  هــذه  واعتــرت 
الســتعادة تجربــة العمــل الدميقراطــي وتحقيــق التــوازن 
برملانيــة وتشــكيل ســلطة  انتخابــات  بإجــراء  املؤسســايت 
ــي  ــم اإلقليم ــذا الدع ــإن ه ــم ف ــن ث ــدة. وم ــة جدي ترشيعي
والــدويل يضفــي نوعــاً مــن الرشعيــة عــى قــرارات وإجــراءات 
الرئيــس ســعيد ومتنحــه ضــوءاً أخــر ملواصلــة مــا بــدأه مــن 

ــراءات.  إج

ويف الختــام، فــإن املعطيــات الراهنــة تشــر إىل أن النهضــة 

التــزال تنــاوئ الرئيــس ســعيد، وتســعى لحشــد الشــارع 

التونــي ضــد خريطــة الطريــق التــي أعلــن عنهــا األول، 

غــر أن هــذه الجهــود مل يكتــب لهــا النجــاح، خاصــة يف 

ضــوء وجــود دعــم لهــا مــن جانــب االتحــاد العــام التونــي 

ــق  ــة الطري ــم دويل لخريط ــود دع ــن وج ــاً ع ــغل، فض للش

التــي أعلــن عنهــا الســعيد، وهــو مــا يرجــح محدوديــة فــرص 

التظاهــرات املعارضــة للرئيــس ســعيد يف دفعــه للرتاجــع عــن 

قراراتــه، وهــو مــا يعنــي اتجاهــه لتنفيــذ اإلجــراءات املعلــن 

ــا. ــة املقــررة له ــا وفــق الجــداول الزمني عنه
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