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مقدمة
مــا زالــت األزمــة السياســية مســتمرة يف تونــس ،بعــد الق ـرارات االســتثنائية التــي اتخذهــا الرئيــس قيــس
ســعيد يف  25يوليــو  ،2021وأهمهــا إعفــاء رئيــس الحكومــة هشــام املشــييش مــن منصبــه ،وتجميــد عمــل
واختصاصــات الربملــان ملــدة  30يومـاً ،ورفــع الحصانــة الربملانيــة عــن كل أعضــاء الربملــان ،وإعفــاء عــدد مــن
الــوزراء ،أبرزهــم وزراء الداخليــة والعــدل والدفــاع ،وتعطيــل العمــل بعــدة مؤسســات يف الدولــة ،فض ـاً
عــن إعــان حظــر التجــول الليــي يف جميــع أنحــاء البــاد ملــدة شــهر.
وجــاءت هــذه الق ـرارات االســتثنائية اســتنادا ً إىل الفصــل  80مــن الدســتور التونــي ،ونتيجــة لحالــة
الغضــب يف الشــارع التونــي بســبب تــردي األوضــاع املعيشــية واالقتصاديــة ،فضـاً عــن انهيــار املنظومــة
الصحيــة وعجزهــا عــن الحــد مــن تفــي وبــاء كورونــا وتأخــر حمــات التطعيــم ضــد الفــروس ،وفشــل
الطبقــة السياســية يف حــل هــذه األزمــات ،خاصــة مــع تــأزم العالقــة بــن الرئاســات الثــاث (الجمهوريــة،
الحكومــة ،الربملــان).
وبالتــايل حظيــت تلــك القـرارات بتأييــد واســع لــدى التونســيني ،الذيــن ح ّملــوا حركــة النهضــة اإلخوانيــة
مســؤولية مــا آلــت إليــه البــاد مــن أوضــاع متدهــورة يف العديــد مــن القطاعــات ،ويف الوقــت نفســه فإنهــم
يعولــون عــى وجــود خارطــة طريــق واضحــة تنقــذ تونــس مــن األزمــة الراهنــة.
وعــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل ،جــاءت مواقــف غالبيــة الــدول محايــدة اتجــاه ق ـرارات الرئيــس
ســعيد ،وركــزت يف مجملهــا عــى رضورة الحــوار بــن األطــراف السياســية يف تونــس ،والعــودة للعمــل
بالدســتور وتشــكيل حكومــة كفــاءات جديــدة ،مــع أهميــة االلتـزام بضبــط النفــس وتجنــب االنــزالق إىل
العنــف ،خاصــة أنــه كانــت هنــاك مخــاوف مــن احتامليــة لجــوء أنصــار النهضــة إىل الشــارع والصــدام مــع
املعارضــن لهــم.
وعــى الرغــم مــن اقـراب انتهــاء مــدة الـــ  30يومـاً التــي حددهــا الرئيــس ســعيد يف  25يوليــو املــايض،
فإنــه مل يتــم حتــى اآلن اتخــاذ أي قـرارات تتعلــق بتكليــف رئيــس وزراء جديــد بتشــكيل الحكومــة ،فضـاً
عــن غمــوض مصــر الربملــان ،الســيام يف ظــل االتهامــات املوجهــة لعــرات النــواب بالتــورط يف قضايــا
الفســاد ،وهــو مــا يجعــل حــل الربملــان أحــد الســيناريوهات املطروحــة يف حــال ثبــوت فســاد هــؤالء
النــواب.
وانطالق ـاً مــا ســبق ،يتضمــن هــذا امللــف عــددا ً مــن التحليــات والتقدي ـرات املنشــورة عــى املوقــع
اإللكــروين ملركــز «املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة» يف أبوظبــي ،عــن ســياقات ومســارات
األزمــة التونســية مــا بعــد ق ـرارات  25يوليــو املــايض ،حيــث يناقــش امللــف األزمــة مــن زوايــا متنوعــة،
ومنهــا األســباب التــي دفعــت الرئيــس قيــس ســعيد إلصــدار قراراتــه االســتثنائية ،وأبعــاد هــذه القـرارات،
وتأثرياتهــا عــى االقتصــاد التونــي ،وردود الفعــل عليهــا داخليـاً وإقليميـاً ودوليـاً ،وموقــف حركــة النهضــة
واالنقســامات املوجــودة فيهــا ،واملحــددات الحاكمــة لســلوك اإلخــوان يف تونــس واإلقليــم عمومـاً ،وصــوالً
إىل تســليط الضــوء عــى موقــف اإلدارة األمريكيــة برئاســة جــو بايــدن مــن تطــورات األوضــاع يف تونــس،
ومحاولــة النهضــة تغيــر موقــف واشــنطن عــر الضغــط عليهــا مــن خــال التعاقــد مــع رشكات عالقــات
عامــة.
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المرجح:
السيناريو ُ

ماذا يحدث في تونس بعد القرارات االستثنائية للرئيس سعيد؟
أحمد نظيف
باحث تونسي

يف الذكــرى الرابعــة والســتني إلعــان الجمهوريــة التونســية ،اختــار
الرئيــس قيــس ســعيد أن يعلــن «حالــة الخطــر الداهــم» يف البــاد،
كــا ينظمهــا الدســتور الــذي صاغتــه حركــة النهضــة اإلســامية،
حيــث اتخــذ ،يــوم  25يوليــو الجــاري ،عــددا ً مــن القــرارات
االســتثنائية ،ومــن بينهــا إقالــة حكومــة هشــام املشــييش ،وتجميــد
أعــال الربملــان ورفــع الحصانــة عــن أعضائــه ،وهــي التدابــر التــي
اعتربهــا الرئيــس التونــي رضوريــة مــن أجــل إنقــاذ البــاد .فيــا
كل حســب موقعــه
تباينــت مواقــف القــوى السياســية إزاءهــاٌ ،
داخــل الســلطة أو قربــه وبعــده الســيايس مــن الرئيــس ســعيد.
السياق والدوافع:

جــاءت التدابــر االســتثنائية التــي أعلنهــا الرئيــس قيــس ســعيد
يف ســياق صعــب وعســر تعيشــه تونــس منــذ نحــو عــام ،حيــث
تعمقــت األزمــة االقتصاديــة واالجتامعيــة بشــكل غــر مســبوق،
بســبب عــدم االســتقرار الســيايس وتــأزم العالقــة بــن الرئاســات
الثــاث يف البــاد .وقــد تجلــت هــذه األزمــات يف تنامــي موجــات
الهجــرة غــر الرشعيــة ،والفقــر ،والبطالــة ،والركــود االقتصــادي،
وســط انتشــار كاريث لوبــاء كوفيــد  19 -وارتفــاع أعــداد الوفيــات
بســبب الفــروس يف ظــل انهيــار املنظومــة الصحيــة.
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ويف إطــار إعالنــه تفعيــل «حالــة الخطــر الداهــم» ومــا رافقهــا
مــن إجـراءات ،قــدم الرئيــس التونــي عــددا ً مــن األســباب دفعتــه
لإلقــدام عــى هــذه القـرارات االســتثنائية ،ويتمثل أبرزهــا يف اآليت:
 -1تراجــع أداء حكومــة املشــييش :أكــد الرئيــس قيــس ســعيد
أن ضعــف ســلطة الدولــة وعجــز املرافــق العموميــة عــن تقديــم
الخدمــات للمواطنــن ميثــل أحــد األســباب التــي دفعتــه إىل اتخــاذ
الق ـرارات األخــرة .ووصــف الرئيــس ذلــك بالقــول« :هنــاك مــن
يســعى لتفجــر الدولــة مــن الداخــل» ،فيــا أشــار إىل تحويــل
الدولــة إىل غنيمــة واقتســام الســلطة مــن خــال «الســطو عــى
إرادة الشــعب» وعــر تحويــل آليــة التعيينــات يف املناصــب العامة
عــى قاعــدة الــوالء لألح ـزاب واللوبيــات.
 -2اســترشاء الفســاد يف قطاعــات حيويــة :كشــفت التقاريــر
التــي نرشتهــا محكمــة املحاســبات ،أعــى جهــة قضائيــة رقابيــة
يف تونــس ،عــن تفــي الفســاد يف القطاعــات الرئيســية وداخــل
الطبقــة السياســية ،وحتــى ضمــن العمليــة االنتخابيــة .كــا أشــار
الرئيــس ســعيد إىل الفســاد داخــل مؤسســة القضــاء ووجــود
ملفــات قضائيــة مرتوكــة لعــدة ســنوات مــن دون حســم بســبب
الوســاطات والنفــوذ الــذي تتمتــع بهــا الطبقــة الحاكمــة ،واصفـاً
الوضــع بـــ «أنهــم لصــوص يحتمــون بالنصــوص التــي وضعوهــا

ملفات المستقبل

عــى مقاســهم» ،يف إشــارة إىل القوانــن
التــي يتــم متريرهــا يف الربملــان.
 -3تزايــد الغضــب الشــعبي :تنامــت
الحــركات االحتجاجيــة يف تونــس
بســبب انهيــار الوضــع املعيــي
ألغلــب قطاعــات الشــعب ،خاصــة
الطبقــات الفقــرة يف ظــل الوضــع
الوبــايئ الــكاريث الــذي تعيشــه البــاد،
بعــد أن ســجلت أعــى نســبة وفيــات
بفــروس كورونــا خــال األســابيع
املاضيــة؛ بســبب التأخــر يف حمــات
التطعيــم وضعــف املرافــق الصحيــة.
ويبــدو أن االحتجاجــات التــي
اندلعــت بشــكل واســع يــوم 25
يوليــو الجــاري ،وذلــك قبــل ســاعات
مــن إعــان الرئيــس ســعيد «حالــة
الخطــر الداهــم» ،واســتهداف مقـرات
األحـزاب الحاكمــة ،ومــن بينهــا حركــة
النهضــة ،قــد شــجعته عــى إعــان
هــذه القــرارات االســتثنائية.
 -4اســتقطاب حــاد داخــل الربملــان:
ســادت الفــوىض داخــل املؤسســة
النيابيــة ،والتــي أصبحــت ســاحة
للعنــف والشــتائم بــن نــواب االئتالف
الثــايث الحاكــم ،ونــواب املعارضــة.
وتحــول الربملــان التونــي ،يف ظــل هــذا الوضــع ،إىل ســاحة
لتصفيــة الحســابات وليــس مكانــاً للترشيــع.
أبعاد القرارات الرئاسية:

اســتند الرئيــس قيــس ســعيد يف قراراتــه االســتثنائية إىل الفصــل 80
مــن الدســتور التونــي ،والــذي ينــص عــى أن «لرئيــس الجمهورية
يف حــال الخطــر الداهــم الــذي يهــدد كيــان الوطــن وأمــن البــاد
واســتقاللها ،ويتعــذر معــه الســر العــادي لدواليــب الدولــة ،أن
يتخــذ التدابــر التــي تحتمهــا الحالــة االســتثنائية ،وذلــك بعــد
استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس ومجلــس نــواب الشــعب
وإعــام رئيــس املحكمــة الدســتورية ،ويعلــن الرئيــس عــن التدابــر
يف بيــان إىل الشــعب» .كــا ينــص عــى أنــه «يجــب أن تهــدف
هــذه التدابــر إىل تأمــن عــودة الســر العــادي لدواليــب الدولــة
يف أقــرب اآلجــال ،ويعتــر مجلــس نــواب الشــعب يف حالــة انعقــاد
دائــم طيلــة هــذه الفــرة ،ويف هــذه الحالــة ال يجــوز لرئيــس
الجمهوريــة حــل مجلــس نــواب الشــعب ،كــا ال يجــوز تقديــم
الئحــة لــوم ضــد الحكومــة»« .وبعــد مــي  30يومـاً عــى رسيــان
هــذه التدابــر ،ويف كل وقــت بعــد ذلــك ،يعهــد إىل املحكمــة
الدســتورية بطلــب مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب أو  30مــن
أعضائــه البــت يف اســتمرار الحالــة االســتثنائية مــن عدمــه .وتــرح
املحكمــة بقرارهــا عالنيــة مــن أجــل أقصــاه  15يوم ـاً».

وبحســب بيــان رســمي للرئاســة التونســية ،فقــد استشــار
الرئيــس ســعيد رئيــس الحكومــة ،املشــييش ،ورئيــس الربملــان،
راشــد الغنــويش ،بشــأن تفعيــل هــذا الفصــل ،بيــد أن األخــر قــد
أكــد يف ترصيحــات إعالميــة ذلــك ،ثــم عــاد ونفــى استشــارته يف
بيــان رســمي .وبنــا ًء عــى هــذا الفصــل املثــر للجــدل والــذي
وضعتــه حركــة النهضــة يف عــام  2014فقــد قــرر الرئيــس ســعيد
مــا يــي:
• إعفاء رئيس الحكومة هشــام املشييش.
• تجميــد عمــل واختصاصات املجلس النيايب ملدة  30يوماً.
• رفــع الحصانــة الربملانيــة عــن كل أعضــاء مجلــس نــواب
الشــعب (الربملــان).
• تــويل رئيــس الجمهوريــة الســلطة التنفيذيــة مبســاعدة حكومــة
يرأســها رئيــس حكومــة ويع ّينــه رئيــس الجمهوريــة.
• إعفــاء وزراء الداخلية والعدل والدفاع.
• تعطيل العمل بعدة مؤسســات يف الدولة.
• إعالن حظر التجول اللييل يف جميع أنحاء البالد ملدة شــهر.
وقــد يبــدو مــن خــال هــذه القــرارات أن الرئيــس ســعيد
تجــاوز الفصــل  80يف التطبيــق ،والــذي يشــر إىل بقــاء الربملــان
يف حالــة انعقــاد ،وجمــع بيــد واحــدة الســلطات الثــاث ،خاصــة
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يف ظــل عــدم االتفــاق عــى تشــكيل املحكمــة الدســتورية حتــى
اآلن .وبــرر ســعيد موقفــه ذلــك عىل أســاس وجــود حالــة «الخطر
الداهــم» التــي تحيــق بالبــاد اقتصاديــاً وسياســياً وصحيــاً ،وأن
مــدة هــذه اإلج ـراءات لــن تتجــاوز الشــهر ،متعهــدا ً بـــ «حاميــة
املســار الدميقراطــي والحقــوق والحريــات».
ويف ظــل غيــاب مؤسســة املحكمــة الدســتورية ،صــار الرئيــس
ســعيد وحــده املخــول بتأويــل فصــول الدســتور ،وهــي مــن
الثغــرات التــي تركتهــا األغلبيــة الحاكمــة بــن  2011و2014
بقيــادة حركــة النهضــة ووقّعــت يف رشاكهــا اليــوم .فقــد تعــرض
مســار تشــكيل املحكمــة الدســتورية للكثــر مــن العراقيــل بســبب
رغبــة حركــة النهضــة يف االســتئثار بهــذه املؤسســة القضائيــة
القامئــة عــى حصــص موزعــة بــن الرئاســة ،واملجلــس األعــى
للقضــاء ،والربملــان.

الطبقــة السياســية الســائدة يف تونــس ،ولذلــك فــإن الصــورة
الت ـزال غــر واضحــة ملــا ســيحدث يف األيــام القادمــة .ويف ضــوء
ذلــك ،ميكــن توقــع عــدد مــن الســيناريوهات بشــأن األحــداث
الجاريــة يف تونــس ،وهــي اآليت:
 -1الســيناريو األول ( ُمــي الرئيــس ســعيد ُقدم ـاً يف إجراءاتــه):
ميكــن للرئيــس التونــي خــال فــرة الـــ  30يومــاً للتدابــر
االســتثنائية أن يعيــد ترتيــب املشــهد يف الداخــل ،كــا يريــد،
بجمعــه عــددا ً واســعاً مــن الصالحيــات ،مــن خــال فتــح امللفــات
القضائيــة املهملــة منــذ ســنوات ،وإيقــاف النــواب املتهمــن
بالفســاد ،وتعيــن رئيــس وزراء جديــد وحكومــة جديــدة،
وتعيينــات يف املناصــب الســامية للدولــة .وبالتــايل يعيــد وضــع
األمــور يف نصابهــا ،ثــم ميكــن للربملــان أن يســتأنف أعاملــه .وهــذا
املســار مرجــح ،وميكــن أن تعقبــه تغيــرات جذريــة عــى بنيــة
النظــام الســيايس يف تونــس.

بــدا واضح ـاً حجــم التأييــد الــذي حظيــت بــه ق ـرارات الرئيــس
ســعيد محلي ـاً مــن خــال االحتفــاالت الشــعبية ،وكذلــك بيانــات
مســاندة مــن عــدد مــن أح ـزاب املعارضــة القوميــة واليســارية،
ودعــم مــروط بضامنــات دســتورية مــن االتحــاد العــام التونــي
للشــغل.
ويف املقابــل ،خاضــت قيــادات حركــة النهضــة وحليفيهــا يف
الســلطة ،حــزب قلــب تونــس وائتــاف الكرامــة ،معارضــة كالميــة،
واصفــن مــا حــدث بـــ «االنقــاب عــى الرشعيــة» عــى حــد
ادعائهــم ،غــر أنهــا مل ترتجــم هــذه الترصيحــات عــى األرض يف
مسـرات أو تجمعــات ،باســتثناء تجمــع أمــام الربملــان مــا لبــث أن
انفــض رسيعـاً ،وهــو مــا يكشــف عــن تــآكل الحاضنــة االجتامعيــة
لحركــة النهضــة وضعــف التعبئــة وخــوف قطاعــات واســعة مــن
الشــعب مــن أن يتحــول األمــر إىل صدامــات شــبيهة مبــا حــدث يف
دول أخــرى باملنطقــة.
كــا أبــدت القــوى اإلســامية يف عــدد مــن دول اإلقليــم
(ليبيــا ،واملغــرب ،والجزائــر) ،فض ـاً عــن الحكومــة الرتكيــة ،أحــد
أبــرز حلفــاء النهضــة ،اســتنكارها ملــا حــدث ،واصفــة إج ـراءات
الرئيــس التونــي بـــ «االنقالب».
ويف املقابــل ،بــدت أغلــب
املواقــف الدوليــة دبلوماســية
وغــر منحــازة ،ودعــت أغلبهــا
للحــوار ،وعــى رأســها موقــف
االتحــاد األورويب والواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،وهــا
القوتــان اللتــان كانــت تراهــن
عليهــا حركــة النهضــة إلح ـراج
الرئيــس ســعيد والضغــط عليــه.
مسارات ُمحتملة:
مــن الصعــب معرفــة مــا يــدور
يف رأس الرئيــس قيــس ســعيد،
باعتبــار أن الرجــل مــن خــارج

 -2الســيناريو الثــاين (العــودة إىل الحــوار الوطنــي) :ميكــن أن
يتــم الســر نحــو حــوار وطنــي واســع يضــم القــوى السياســية
كافــة لتغيــر النظــام الســيايس «الهجــن» ،واالنتقــال إىل نظــام
رئــايس أو برملــاين ،وتغيــر النظــام االنتخــايب ،ثــم املــرور نحــو
انتخابــات ترشيعيــة مبكــرة .وهــذا الســيناريو كان الرئيــس
ســعيد مــن داعميــه خــال الشــهور املاضيــة مقابــل رفــض حركــة
النهضــة ،لكــن اليــوم مــع تبــدل موازيــن القــوى ال ميكــن الجــزم
بحدوثــه.

ردود الفعل:
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 -3الســيناريو الثالــث (تبنــي النهضــة خيــار الشــارع) :يُتوقــع
وفــق هــذا الســيناريو رفــض حركــة النهضــة وحلفائهــا اإلجـراءات
االســتثنائية للرئيــس ســعيد ،والتوجــه نحــو خيــار املواجهــة
يف الشــارع مــن خــال التظاهــرات وكــر حظــر التجــول
والتجمعــات ،وهــو ســيناريو ميكــن أن يكــون كارثيــاً عــى
النهضــة وتونــس عموم ـاً .لذلــك يبــدو غــر مرجــح ،خاصــة أن
قيــادة حركــة النهضــة تــدرك مخاطــره وتداعياتــه غــر املحســوبة،
كــا أنهــا تخــى تكـرار ســيناريو جامعــة اإلخــوان وســقوطها يف
مــر.

إقصاء النهضة:

هل تسهم قرارات قيس سعيد في حل األزمة التونسية؟
 lمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

دعــت مجموعــة أطلقــت عــى نفســها «حركــة  25يوليــو» إىل
احتجاجــات واســعة ،وانطلقــت بالفعــل مــن العاصمــة تونــس مــن
ميــدان «بــاردو» القريــب مــن الربملــان ،ثــم انتقلــت إىل بعــض
املحافظــات األخــرى ،مثــل محافظــة سوســة الســاحلية ،وصفاقــس
(جنــوب) والــكاف (شــال غــرب) ،وذلــك بالتزامــن مــع ذكــرى
عيــد الجمهوريــة الرابــع والســتني.
وكاســتجابة لهــذه التظاه ـرات ،أعلــن الرئيــس التونــي قيــس
ســعيد ،يف  25يوليــو  ،2021إعفــاء رئيــس الحكومــة هشــام
املشــييش مــن منصبــه ،ومــن ثــم إقالــة حكومتــه املكونــة مــن 25
وزارة ،عــى أن يتــوىل الرئيــس ســعيد الســلطة التنفيذيــة مبســاعدة
أحــد األشــخاص الــذي ســيقوم باختيــاره وتكليفــه بتشــكيل حكومة
جديــدة ،كــا أعلــن تجميــد الربملــان الحــايل ورفــع الحصانــة عــن
كل أعضائــه ،كــا أنــه ســيقوم بإصــدار مراســيم خاصــة عوضـاً عــن
القوانــن التــي ســيصدرها الربملــان.
جــاء اإلعــان عــن هــذه الق ـرارات عقــب االجتــاع الطــارئ
الــذي ترأســه رئيــس الدولــة قيــس ســعيد مــع عــدد مــن القيــادات
العســكرية واألمنيــة يف اليــوم نفســه الــذي اندلعــت فيــه
االحتجاجــات الشــعبية يف عــدد مــن املــدن والواليــات التونســية
صبــاح يــوم  25يوليــو  2021تحــت مســمى «مس ـرات الحســم».
وطالــب املحتجــون خاللهــا بتحســن األوضــاع االقتصاديــة
ومكافحــة الفســاد واإلرهــاب ،وإقالــة حكومــة «املشــييش» وحــل
الربملــان الــذي يرتأســه راشــد الغنــويش ،األمــن العــام لحركــة
النهضــة ،وطالبــوا بإســقاط منظومــة اإلخــوان املســلمني وفتــح
تحقيقــات مــع راشــد الغنــويش بســبب تورطــه يف جرائــم فســاد
مــايل وإداري إىل جانــب تورطــه يف قضايــا متويــل اإلرهــاب وتنفيــذ
عمليــات إرهابيــة.

أسباب االحتجاجات:

ميكــن تفســر انــدالع االحتجاجــات الشــعبية بالرجــوع إىل بعــض
العوامــل واألســباب ،ومــن أهمهــا مــا يــي:
 -1احتــدام أزمــة الرئاســات الثــاث :دخلــت تونــس منــذ شــهر
ينايــر املــايض يف أزمــة سياســية ودســتورية كبــرة بعــد رفــض
رئيــس الدولــة قيــس ســعيد التعديــات الوزاريــة التــي أجراهــا
املشــييش وإرصار ســعيد عــى عــدم إرشاك بعــض الشــخصيات
التــي تطالهــا اتهامــات بالفســاد املــايل واإلداري يف الحكومــة.
ويف املقابــل متســك رئيــس الحكومــة مبوقفــه وأيــده يف
ذلــك حركــة النهضــة وحزبــا قلــب تونــس وإئتــاف الكرامــة،
وتصاعــدت أزمــة الرئاســات الثــاث (الدولــة – الحكومــة –
الربملــان) منــذ ذلــك الحــن وحتــى الوقــت الراهــن ،باإلضافــة إىل
مــا شــهده الربملــان مــن خالفــات ورصاعــات بــن الكتــل النيابيــة
بداخلــه يف ظــل عجــز رئيــس الربملــان الغنــويش عــن إدارة الربملــان
بشــكل تســتقيم معــه الحيــاة السياســية ومســاعدة الحكومــة
عــى تنفيــذ مهامهــا يف إدارة شــئون البــاد .كــا أخفقــت كافــة
املبــادرات الوطنيــة التــي طُرحــت خــال الشــهور املاضيــة لنــزع
فتيــل األزمــة السياســية بالبــاد ،مــا زادهــا تعقيــدا ً وأثــرت ســلباً
عــى حالــة االســتقرار الســيايس ،بشــكل دفــع املواطنــن للخــروج
يف هــذه االحتجاجــات والتعبــر عــن رفضهــم الســتمرار هــذه
األزمــة دون حــل.
 -2تــردي األداء الحكومــي :يعــد مــن ضمــن األســباب الرئيســية
التــي ســاهمت يف انــدالع االحتجاجــات الشــعبية التــي شــهدتها
البــاد يــوم  25يوليــو الجــاري ،ضعــف أداء حكومــة املشــييش
وعــدم قدرتهــا عــى حــل املشــكالت التــي يعانيهــا املواطنــون،
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خاصــة عــى املســتويني االقتصــادي والصحــي ،وهــو مــا ميكــن
توضيحــه كــا يــي:
أ -تفاقــم األزمــة االقتصاديــة :أصبحــت البــاد تعــاين أزمــة
اقتصاديــة متفاقمــة بســبب غيــاب السياســات والحلــول الالزمــة
لتحســن األوضــاع االقتصاديــة ومــن ثــم املعيشــية للمواطنــن،
حيــث ارتفعــت معــدالت البطالــة والفقــر يف ظــل تراجــع إيـرادات
الدولــة يف العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة املهمــة ،الســيام
الســياحة بعــد أن تراجــع النشــاط الســياحي يف تونــس بنســبة
 %80يف يوليــو  2021مقارنــة بالفــرة نفســها مــن العــام املــايض.
وجــاء ذلــك كأحــد تداعيــات أزمــة كورونــا التــي تســببت يف
مزيــد مــن تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة للمواطنــن،
خاصــة الفئــات الفقــرة ،واألكــر فقــرا ً داخــل املجتمــع ،ومــع
انشــغال رئيــس الحكومــة برصاعاتــه السياســية مــع رئيــس الدولــة
وانشــغال الربملــان بخالفاتــه بني كتلــه النيابية ،تأثــر اآلداء الحكومي
ســلباً عــى املســتوى االقتصــادي .ومــن املــؤرشات الدالــة عــى
ذلــك تخفيــض املؤسســات االقتصاديــة الدوليــة للتصنيــف االئتامين
للبــاد ،والتحذيــر مــن إمكانيــة إعــان الدولــة التونســية إفالســها
بســبب عــدم القــدرة عــى ســداد الديــون وعــدم قــدرة الحكومــة
عــى تنفيــذ برنامــج اإلصــاح االقتصــادي تحــت إرشاف صنــدوق
النقــد الــدويل ،الــذي رفــض منــح البــاد قرضـاً بقيمــة  4مليــارات
دوالر خــال الفــرة األخــرة بســبب عــدم التـزام الحكومــة بربنامــج
اإلصــاح االقتصــادي ،مــا ســاهم يف تعقيــد األزمــة االقتصاديــة
بالبــاد.
ب -تدهــور أزمــة كورونــا :ظهــر العجــز الحكومــي كذلــك يف أزمــة
كورونــا التــي شــهدت تدهــورا ً بالــغ الخطورة خــال الفــرة القصرية
املاضيــة ،حيــث ارتفــع عــدد املصابــن إىل حــوايل  569ألــف مصاب
مــع تزايــد أعــداد املصابــن املســجلني بشــكل يومــي.
ومل تفلــح السياســات واإلج ـراءات االحرتازيــة والوقائيــة التــي
اتخذتهــا وزارة الصحــة يف حكومــة املشــييش يف الحــد مــن انتشــار
الوبــاء .ودفعــت القـرارات غــر املدروســة مــن قبــل وزيــر الصحــة
فــوزي املهــدي بفتــح املجــال أمــام املواطنــن ممــن تجــاوزوا 18
عامــاً لتلقــي لقــاح كورونــا يف ازدحــام مراكــز التلقيــح ،يف ظــل
عــدم توافــر اللقاحــات بشــكل يغطــي هــذه األعــداد ،فقــد حصــل
 %8فقــط مــن الســكان البالــغ تعدادهــم حــوايل  12مليــون
نســمة ،عــى اللقــاح .ويضــاف إىل مــا ســبق تدهــور القطــاع
الطبــي وتراجــع مســتوى الخدمــات الطبيــة ونقــص األكســجني يف
املستشــفيات ،األمــر الــذي ســاهم يف توجيــه مزيــد مــن االنتقادات
لحكومــة املشــييش ،ودفــع املواطنــن للخــروج يف هــذه التظاهـرات
مطالبــن بإســقاطها.
ج -متــدد نفــوذ حركــة النهضــة :جــاءت االحتجاجــات لتعــر عــن
رفــض املواطنــن للمخططــات التي تســعى قيــادات حركــة النهضة،
الــذراع السياســية لإلخــوان املســلمني ،تنفيذهــا داخــل البــاد،
واملتمثلــة يف فــرض الهيمنــة اإلخوانيــة عــى مؤسســات الدولــة
كافــة .واتضــح ذلــك يف الدعــوات التــي أطلقتهــا حركــة النهضــة
مؤخ ـرا ً لتغيــر حكومــة التكنوق ـراط برئاســة املشــييش وتشــكيل
حكومــة سياســية جديــدة تضمــن متثي ـاً مناســباً لقيــادات حركــة
النهضــة واألحـزاب املتحالفــة معهــا داخــل الربملــان (قلــب تونــس
– ائتــاف الكرامــة).
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ويف الوقــت نفســه ،رفضــت الحركــة تخفيــف حــدة خالفاتهــا
ورصاعاتهــا مــع رئيــس الدولــة ،بشــكل أدى إىل تعقــد األزمــة
السياســية يف البــاد ،وقــد عــرت عمليــات اقتحــام مقـرات حركــة
النهضــة وإح ـراق بعضهــا عــن مــدى الغضــب الشــعبي الكامــن
تجــاه حركــة النهضــة يف ظــل تحميلهــا مســؤولية تدهــور األوضــاع
السياســية واالقتصاديــة يف البــاد طــوال الســنوات التــي شــاركت
فيهــا الحركــة يف الحكومــات املتعاقبــة.

سيناريوهات محتملة:

ترجــح املعطيــات الراهنــة بعــض الســيناريوهات الخاصة مبســتقبل
األوضــاع السياســية يف البــاد خــال الفــرة القادمــة ،ومــن ذلــك مــا
ييل :
 -1نجــاح قيــس ســعيد يف تحقيــق االســتقرار :يرجــح هــذا
الســيناريو نجــاح قيــس ســعيد يف إعــادة هيكلــة النظــام الســيايس
مــن دون معارضــة مــن حركــة النهضــة ،والتــي قــد تتجــه للتكيــف
مــع إجــراءات ســعيد تجنبــاً ملالقــاة مصــر اإلخــوان املســلمني
املرصيــة نفســه .ويف هــذا االطــار فقــد يتــم اللجــوء إىل أحــد
الحلــول اآلتيــة ،أولهــا اختيــار شــخصية سياســية غــر حزبيــة
وتكليفهــا بتشــكيل حكومــة جديــدة إلدارة شــؤون البــاد التــي
تعــاين أزمــات اقتصاديــة وصحيــة خانقــة ،وثانيهــا الدعــوة إلجـراء
انتخابــات ترشيعيــة مبكــرة تفــرز قــوى سياســية جديــدة ،وقــد
يســبق ذلــك صياغــة دســتور جديــد للبــاد يتضمــن تغيــر النظــام
الســيايس ،وفقـاً لرؤيــة رئيــس الدولــة قيــس ســعيد ،والتــي يؤيــده
فيهــا العديــد مــن األحزاب السياســية ،الســيام الليرباليــة والعلامنية،
إال أنــه مــن املســتبعد أن توافــق عليــه حركــة النهضــة ،وســيمثل
ذلــك التحــدي الرئيــي أمــام تحقــق هــذا الســيناريو.
 -2انــزالق البــاد يف حالــة الفــوىض :يســتند هــذا الســيناريو إىل
احتــال اتجــاه قيــادات حركــة النهضــة بالــرد عــى اقتحــام بعــض
مقراتهــم وإحراقهــا يف محافظــات تــوزر وســيدي بوزيــد والقريوان،
وسوســة ،حيــث هــددت بعــض قيــادات الحركــة رئيــس الدولــة
قيــس ســعيد واتهامــه بالتخطيــط لهــذه التظاهـرات بالتعــاون مــع
أنصــاره .كــا اتهــم راشــد الغنــويش رئيــس الدولــة باإلنقــاب عــى
الثــورة والدســتور ،وأن أنصــار النهضــة ســيدافعون عــن الثــورة مــن
خــال النــزول إىل الشــوارع رفضـاً لقـرارات الرئيــس ســعيد ،خاصــة
أن تغيــر النظــام الســيايس لنظــام رئــايس ،كــا يســعى الســعيد
لــن يكفــل لهــم تصــدر املشــهد الســيايس .ومــن ثــم فســوف
يحاولــون إعــادة ترتيــب صفوفهــم ومحاولــة االنخ ـراط يف الحيــاة
السياســية بشــتى الطــرق .وقــد يلجــؤون إىل االغتيــاالت السياســية
إلثبــات قدرتهــم عــى البقــاء والتأثــر ،األمــر الــذي تتزايــد معــه
احتــاالت عــدم االســتقرار خــال الفــرة القادمــة والســيام عــى
املــدى القصــر.
ويف الختــام ،ووفق ـاً للمعطيــات الراهنــة ،فــإن مالمــح املشــهد
الســيايس الحــايل توحــي بتمكــن الرئيــس التونــي قيــس ســعيد يف
املــي قدم ـاً يف تحقيــق اإلصالحــات السياســية الالزمــة للخــروج
مــن حالــة الجمــود الســيايس ،وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة،
والتــي عانتهــا البــاد يف الفــرة األخــرة.

ً
ثانيا :مواقف حركة النهضة
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تصحيح المسار:

هل تؤدي انشقاقات النهضة إلى انهيارها في تونس؟
 lمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

أصــدر  130عضــوا ً مــن أعضــاء حركــة النهضــة مــن بينهــم  5نــواب
وأعضــاء مــن املكتــب التنفيــذي للحركــة وأعضــاء مــن مجلــس
الشــورى وأعضــاء مكاتــب مركزيــة وجهويــة ومحليــة وأعضــاء
مجالــس بلديــة ،يف  31يوليــو  ،2021بيانـاً تحــت عنــوان «تصحيــح
املســار» طالبــوا فيــه رئيــس الحركــة راشــد الغنــويش بتغليــب
مصلحــة البــاد واتخــاذ مــا يجــب مــن إج ـراءات لتأمــن عــودة
الربملــان إىل عملــه الطبيعــي ،هــذا إىل جانــب إعــان أحــد قيــادات
الحركــة محمــد النــوري اســتقالته مــن مكتــب شــورى الحركــة.
كــا دعــا املوقعــون عــى هــذا البيــان ،قيــادة الحركــة إىل
تحمــل املســؤولية كاملــة عــن التقصــر يف تحقيق مطالب الشــعب
التونــي ،وتفهــم حالــة االحتقــان والغليــان ،معتربيــن أن سياســات
الحركــة مل تكــن ناجحــة يف االســتجابة ملطالــب واحتياجــات
املواطنــن الذيــن يعانــون أوضاع ـاً اقتصاديــة واجتامعيــة صعبــة
يف ظــل ارتفــاع األســعار وتراجــع القــدرة الرشائيــة ،باإلضافــة إىل
ارتفــاع البطالــة وتداعيــات أزمــة جائحــة كورونــا.

تطورات سياسية مهمة:

يــأيت تصاعــد االنشــقاقات داخــل حركــة النهضــة كأحــد التداعيــات
املبــارشة للقـرارات االســتثنائية التــي أصدرهــا الرئيس ســعيد يف 25
يوليــو املــايض ،وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:
 -1اســتمرار الرئيــس يف اإلصالحــات :واصــل الرئيــس ســعيد إصــدار
القـرارات االســتثنائية ،ومنهــا إعفــاء وزيــري املاليــة عــي الكعــي،
وتكنولوجيــا االتصــال محمــد الفاضــل مــن مهامهــا ،لينضــا إىل
وزراء العــدل والداخليــة والدفــاع الذيــن متــت إقالتهــم ســابقاً.
وتوضــح هــذه اإلجــراءات أن الرئيــس التونــي لــن يرتاجــع
عــن قراراتــه ،خاصــة أن هــذه القـرارات تحظــى بالدعــم الشــعبي،
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بــل والقــت كذلــك تفهــاً دوليــاً ،خاصــة مــن جانــب الواليــات
املتحــدة وفرنســا.
 -2زيــادة الدعــم الشــعبي :اتســع نطــاق التأييــد الحــزيب داخــل
البــاد لقـرارات رئيــس الدولــة ،وكان آخرهــا إعــان التيــار الشــعبي
تأييــده لهــذه القـرارات ،حيــث اعتــر الحــزب أن قـرارات الرئيــس
مل تكــن خروجـاً عــن الرشعيــة ،بــل هــي إنقــاذ للبــاد مــن النخبــة
السياســية الفاســدة ،كــا طالــب الحــزب الرئيــس بعــدم االســتجابة
لدعــوات الحــوار تجنبـاً إلعــادة هيكلــة منظومــة الفســاد واإلرهاب
يف البــاد مــرة أخــرى.
عوامل داخلية:

ميكــن إرجــاع إصــدار أعضــاء الحركــة الـــ  130هــذا البيــان ،يف هــذا
التوقيــت ،إىل العوامــل التاليــة:
 -1تأثــر االنقســامات الســابقة :تعــاين النهضــة منــذ أكــر مــن عــام
أزمــات داخليــة وضحــت يف مطالبــة بعــض أجنحــة النهضــة راشــد
الغنــويش باالســتقالة .ونتيجــة لهــذه الخالفــات ،قــدم عــدد مــن
قيــادات وأعضــاء الحركــة اســتقالتهم يف الســابق.
وكان أبرزهــا اســتقالة األمــن العــام الســابق للحركــة زيــاد
العــذاري يف نوفمــر  ،2019وعــدد آخــر مــن القيــادات التــي كان
لهــا ثقــل داخــل الحركــة مثــل عبدالحميــد الجــايص ومحمــد بــن
ســامل وعبداللطيــف املــي؛ بســبب اتهامهــم مجلس شــورى النهضة
بعــدم القــدرة عــى مواجهــة التحديــات السياســية والعجــز عــن
التعاطــي مــع املتغ ـرات السياســية التــي تشــهدها البــاد.
 -2دعــوة الغنــويش للعنــف :مثلــت دعــوة الغنــويش بالنــزول إىل
الشــارع والتهديــد باســتخدام العنــف ،عامــاً رئيســياً يف إصــدار

ملفات المستقبل

البيــان الســابق ،حيــث رأى األعضــاء الـــ  130أن دعــوات الغنــويش،
وكذلــك تــورط عــدد مــن قيــادات الحركــة يف التحريــض عــى
العنــف ،متثــل دعــوة رصيحــة إلعــادة اإلرهــاب بشــكل يهــدد
االســتقرار األمنــي والســيايس يف البــاد.
وترافــق حديــث النهضــة عــن العنــف مــع تــداول أخبــار عــن
وجــود تنســيق بــن تنظيــم اإلخــوان املســلمني يف ليبيــا وتنظيــم
داعــش اإلرهــايب ملســاعدة  90عن ـرا ً مــن داعــش عــى التســلل
عــر الحــدود الليبيــة إىل الداخــل التونــي لدعم اإلخوان املســلمني
يف تونــس ضــد قـرارات رئيــس الدولــة االســتثنائية.
 -3مســؤولية قيــادة النهضــة عــن األزمــة الحاليــة :اعــرف بعــض
قــادة الحركــة مبســؤولية مــا اتخذتــه الحركــة مــن سياســات
وإجــراءات طــوال الســنوات املاضيــة ،وعــن تســببها يف فشــل
الحكومــات املتعاقبــة يف التعاطــي مــع األزمــات الداخليــة التــي
تشــهدها البــاد عــى املســتويات كافــة .ويبــدو أن هــذا العامــل
دفــع أعضــاء مــن الحركــة إىل إعــان البيــان الســابق ،خاصــة مــع
إدراكهــم رفــض راشــد الغنــويش تغيــر سياســاته.
 -4الســخط مــن دكتاتوريــة الق ـرارات :أرجــع القيــادي املســتقيل
مــن مكتــب شــورى حركــة النهضــة ،محمــد النــوري ،اســتقالته إىل
ترصفــات رئيــس املكتــب ،عبدالكريــم الهــاروين ،والتــي تتســم
بالهيمنــة عــى عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار وتجاهــل وجهــات
نظــر باقــي األعضــاء ،هــذا إىل جانــب اتهــام الهــاروين بــإرصاره
عــى تحويــل مكتــب املجلــس إىل لجنــة وظيفيــة تابعــة للقيــادة
التنفيذيــة ومنصاعــة ألوامرهــا ،وهــو مــا ترتــب عليــه تزايــد
اعرتاضــات األعضــاء عــى بعــض الق ـرارات التــي اتخذتهــا الحركــة
خــال الفــرة املاضيــة.
 -5التــورط يف قضايــا اإلرهــاب والتجســس :شــهدت الفــرة األخــرة
توجيــه اتهامــات للجهــاز الــري لحركــة النهضــة بالتــورط يف
التجســس عــى شــخصيات سياســية وصحفيــن وأجانــب يف تونــس،
ويف عــدد آخــر مــن الــدول مــن بينهــا الجزائــر.
هــذا إىل جانــب االتهامــات املوجهــة للحركــة بالتــورط يف
اغتيــال الصحفيــن والنشــطاء السياســيني داخــل البــاد ،مثــل
السياســيني التونســيني شــكري بلعيــد ومحمــد الرباهمــي ،وتورطهــا
كذلــك يف جرائــم إرهابيــة ،وغريهــا مــن العمليــات ،التــي كانــت
تهــدف مــن خاللهــا لزعزعــة االســتقرار الســيايس واألمنــي يف البــاد
طــوال الســنوات املاضيــة ،وذلــك بهــدف ضــان بقائهــا يف املشــهد
الســيايس والوصــول للحكــم.

دالالت سياسية:

تحمــل اســتقالة بعــض أعضــاء حركــة النهضــة وانشــقاق البعــض
اآلخــر عنهــا ،يف طياتهــا عــددا ً مــن الــدالالت السياســية املهمــة،
ومــن أبرزهــا مــا يــي:
 -1انقســامات جيليــة :تكشــف هــذه االســتقاالت عــن تصاعد حدة
الخالفــات داخــل الحركــة بــن القيــادات الكبــرة وجيــل الشــباب
الحــايل ،الــذي ميتلــك رؤيــة مغايــرة لتلــك التــي ميتلكهــا الغنــويش.
 -2شــلل مؤســي :أصــدر الغنــويش قــرارا ً بتأجيــل اجتــاع كان
مقــررا ً ملجلــس شــورى الحركــة ملناقشــة ق ـرارات الرئيــس ســعيد،
وذلــك بعــد اســتقالة النــوري ،وإصــدار عــدد آخــر مــن األعضــاء
البيــان املشــار إليــه ،األمــر الــذي يؤكــد عــى وجــود حالــة مــن

االســتقطاب والخــاف داخــل النهضــة بــن تيــار محســوب عــى
الغنــويش ،وتيــار آخــر يضــم باقــي قيــادات وأعضــاء الحركــة.
 -3إقالــة الغنــويش :رمبا تســفر تزايد حــدة الخالفات واالنقســامات
الحاليــة داخــل حركــة النهضــة عــن تزايــد عــدد املعارضــن لفكــر
وسياســات الغنــويش ،والتــي قــد تضغــط عليــه لدفعــه لالســتقالة
مــن رئاســة الحركــة ،وإفســاح املجــال أمــام جيــل جديــد مــن
القــادة لتــويل رئاســة الحركــة.
ومــن املــؤرشات الدالــة عــى ذلــك أن الفــرة الســابقة عــى
إصــدار قيــس ســعيد اإلج ـراءات والق ـرارات االســتثنائية شــهدت
النهضــة تزايــدا ً يف أصــوات املطالبــن لرئيســها الغنــويش بالخــروج
مــن املشــهد الســيايس املتــأزم ،وذلــك بســبب تزايــد االنتقــادات
املوجهــة لــه ،وتســببه يف تراجــع شــعبيتها بشــكل كبــر.
 -4خســارة الحلفــاء :يعنــي تصاعــد الخالفــات داخل حركــة النهضة
إىل تزايــد احتــاالت خســارتها لحلفائهــا مــن األح ـزاب السياســية
التــي تحالفــت معهــا داخــل الربملــان ،خاصــة حــزب قلــب تونــس
برئاســة نبيــل القــروي الــذي كان مؤيــدا ً للحكومــة املقالــة برئاســة
هشــام املشــييش .ففــي أعقــاب قـرارات الرئيــس التونــي األخــرة،
اختفــى دعــم حــزب قلــب تونــس لحركــة النهضــة ،خاصــة يف ظــل
الحديــث عــن ســفر رئيســه القــروي لفرنســا ،واســتقالة قائــدة
الكتلــة الربملانيــة للحــزب ،وإعــان نائبــة الحــزب يف الربملــان شـراز
الشــايب بــأن حزبهــا كان ضمــن حــزام ســيايس ،وليــس ائتالفــاً
حاك ـاً وســيقوم الحــزب بتقييــات ومراجعــات داخــل الحــزب
خــال الفــرة القادمــة ،كــا وصفــت موقــف النهضــة الرافــض
لق ـرارات الرئيــس ســعيد باملتــرع ،وهــو مــؤرش عــى احتــال
تراجــع قلــب تونــس عــن دعــم النهضــة .ويف املقابــل ،فإنــه يتوقــع
اســتمرار تحالــف النهضــة مــع حــزب «ائتــاف الكرامــة» اإلســامي
املتطــرف ،الــذي توافــق مــع النهضــة يف رفــض ق ـرارات ســعيد،
ودعــا الشــعب التونــي للدفــاع عــا اســاه «ثورتــه وحريتــه».
 -5تراجــع شــعبية الحركــة :تزامــن الحديــث عــن االنشــقاقات
وتصاعــد الخالفــات داخــل الحركــة مــع تراجــع شــعبيتها داخــل
املجتمــع التونــي .فقــد أظهــر اســتطالع للــرأي العــام أجــري يف
 29يونيــو يف تونــس تأييــد  %87مــن الشــعب ق ـرارات الرئيــس.
كــا أن دعــوات الغنــويش أمــام الربملــان للتظاهــر مل تلــق تجاوبـاً
شــعبياً ،عــى عكــس التظاه ـرات التــي خرجــت دع ـاً للرئيــس
التونــي.
ويرجــع ذلــك بشــكل رئيــي إىل عــدم قــدرة الحركــة طــوال
الســنوات العــر املاضيــة عــى وضــع سياســات وحلــول فاعلــة
ملــا تعانيــه البــاد مــن أزمــات ،خاصــة عــى املســتوى االقتصــادي.
وزاد األمــر تعقيــدا ً دخــول الحركــة يف رصاع ســيايس مــع أكــر
مــن جبهــة ،خاصــة مــع رئيــس الدولــة عــى الصالحيــات
واالختصاصــات ،وتدخلهــا يف عمــل الحكومــات املتعاقبــة ،إىل
جانــب عجــز الغنــويش عــن إدارة وتســيري أعــال الربملــان.
ويف الختــام ،تكشــف التطــورات الســابقة عــن عــدد مــن
املعطيــات ،أبرزهــا تراجــع رشعيــة النهضــة ،وإمكانيــة تعرضهــا
النشــقاقات مســتقبلية ،وهــو مــا ســوف يؤثــر ســلباً عــى شــعبيتها
يف أي اســتحقاقات انتخابيــة قادمــة ،كــا ســيضعف مــن مصداقية
الحركــة لــدى القــوى الدوليــة ،ومــن ثــم اســتمرار دعــم ق ـرارات
الرئيــس ســعيد.
العدد  1ــ أغسطس 2021
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دعــا مجلــس شــورى حركــة النهضــة يف  4أغســطس 2021
لتصحيــح أخطــاء املــايض واتخــاذ إجــراءات الرئيــس التونــي
قيــس ســعيد فرصــة لإلصــاح عــى أن تكــون مرحلــة مــن مراحــل
التحــول الدميقراطــي ،بهــدف حــل األزمــة السياســية الراهنــة يف
البــاد ،خــال اجتــاع مجلــس شــورى الحركــة مبشــاركة 150
عضــوا ً مــن قيــادات الحركــة برئاســة راشــد الغنــويش.
ويتوقــع أن يكــون االجتــاع قــد شــهد مناقشــة االنقســامات
الداخليــة التــي تعانيهــا النهضــة مؤخـرا ً ،وكذلــك نتائــج تحــركات
ومشــاورات قيــادات الحركــة ،التــي أجروهــا مــع عــدد مــن
الشــخصيات واألحـزاب السياســية داخــل البــاد وخارجهــا بغــرض
الضغــط عــى الرئيــس ســعيد للرتاجــع عــن إجراءاتــه وقراراتــه،
التــي أعلنهــا يف  25يوليــو املــايض.

تجدد االنقسامات الداخلية:

جــاء اجتــاع النهضــة األخــر بالتزامــن مــع عــودة االنقســامات
داخــل الحركــة للظهــور مــن جديــد ،وميكــن إجــال أبــرز
التحديــات الداخليــة يف التــايل:
 -1املطالبــة باإلطاحــة بالغنــويش :دعــا العديــد مــن أعضــاء
النهضــة ،خاصــة مــن الشــباب واملعارضــن للغنــويش ،القيــادات
الحاليــة التــي تتزعــم الحركــة ،باالنســحاب مــن املشــهد الســيايس
الراهــن ،وتشــكيل خليــة أزمــة تتــوىل قيــادة الحركــة يف هــذه
املرحلــة وإنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه ،وتصحيح السياســات الســابقة،
خاصــة فيــا يتعلــق بالتحالــف مــع حــزب قلــب تونــس املتــورط
رئيســه يف قضايــا فســاد.
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 -2االعــراف بأخطــاء املــايض :طالــب فريــق آخــر مــن قيــادات
النهضــة بإصــدار بيــان يعرتفــون فيــه مبســؤوليتهم عــن األخطــاء
الكارثيــة التــي ارتكبتهــا الحركــة خــال الســنوات العــر املاضيــة
أثنــاء مشــاركاتهم يف الحكومــات املتعاقبــة ،والتــي أدت إىل مــا
آلــت إليــه األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة الراهنــة
مــن تدهــور بالــغ الســوء ،وذلــك يف إطــار مــا يعــرف بنقــد ذايت
لسياســات الحركــة خــال املرحلــة املاضيــة ،وتجديــد برامجهــا
وأطــر عملهــا قبيــل انعقــاد مؤمترهــا الســنوي الحــادي عــر
املقــرر يف نهايــة .2021
تغير سياسات اإلخوان:

يحمــل إعــان النهضــة قبولهــا ضمنيـاً قـرارات الرئيــس ســعيد
عــددا ً مــن الــدالالت التــي ميكــن توضيحهــا يف التــايل:
 -1إدراك النهضــة فشــل سياســاتها الســابقة :تنــدرج الدعــوة
إلجــراء حــوار ســيايس مــع الرئيــس ســعيد يف إطــار محاولــة
النهضــة الخــروج مــن أزمتهــا الحاليــة التــي تصاعــدت بشــكل
كبــر عقــب اســتجابة الرئيــس ســعيد الحتجاجــات الشــعب
التونــي ،وإقالــة حكومــة املشــييش وتجميــد الربملــان.
فقــد ســعت النهضــة أوالً لالحتجــاج عــى هــذه القــرارات،
عــر محاولتهــا ،مــن دون نجــاح ،الحشــد لتظاهــرات مضــادة،
باإلضافــة إىل تهديدهــا بالعنــف .كــا ســعت للضغــط عــى
واشــنطن ،وتهديــد الــدول األوروبيــة بورقــة الالجئــن ،وذلــك
لــي يعتــروا ق ـرارات الرئيــس التونــي انقالب ـاً يتطلــب تدخــل

ملفات المستقبل

املجتمــع الــدويل ضــده .ومــع إخفــاق كل هــذه املحــاوالت عــن
إحــداث تأثــر يذكــر ،اضطــرت النهضــة للرتاجــع ،وتبنــي خطــاب
مختلــف للبقــاء طرفــاً يف املشــهد الســيايس.
 -2الســعي لتجــاوز االنقســامات الداخليــة :ميكــن تفســر اتجــاه
النهضــة للتــايش مــع إجـراءات ســعيد بأنهــا محاولــة الســتيعاب
االنشــقاقات الداخليــة ،والتــي كانــت تعانيهــا الحركــة حتــى قبــل
إعــان الرئيــس ســعيد قراراتــه األخــرة ،إذ انشــق عــن النهضــة
عــدد مــن النــواب اعرتاضــاً عــى دعــم الغنــويش للمشــييش
يف رصاعــه ضــد الرئيــس ســعيد ،باإلضافــة إىل التحالــف مــع
حــزب قلــب تونــس ،املتهــم رئيســه بالفســاد .وكان آخــر هــذه
االنشــقاقات اســتقالة األمــن العــام للنهضــة زيــاد العــذاري مــن
كتلتهــا الربملانيــة ،ومــن جميــع هيــاكل الحــزب.
ولــذا فــإن تجــاوب الغنــويش مــع قـرارات الســعيد قــد ينظــر
إليهــا عــى أنهــا محاولــة الســتيعاب االنقســامات الداخليــة،
واســتقطاب األصــوات التــي تدعــو إلجــراء نقــد ذايت .ويواجــه
الغنــويش ،يف هــذا اإلطــار ،تحـ ٍـد غري هـ ّـن ،وهي أن هــذه األصوات
ال تطالــب فقــط بتغيــر سياســات الحركــة ،ولكــن بتغيــره هــو
شــخصياً ،وهــو مــا عكســته ردود أفعــال بعــض القيــادات عقــب
انتهــاء االجتــاع األخــر ملجلــس شــورى الحركــة ،إذ تكــررت
الدعــوات مــن بعــض أعضــاء الحركــة بتقديــم الغنــويش اســتقالته.
 -3محاولــة البحــث عــن تحالفــات جديــدة :قــد ترغــب قيــادات
النهضــة يف بنــاء أرضيــة مشــركة مــع األح ـزاب السياســية التــي
عــرت عــن رفضهــا اســتمرار اإلجــراءات االســتثنائية ،الســيام
الحــزب الدســتوري الحــرب برئاســة عبــر مــوىس ،الــذي وصــف
ق ـرار رفــع الحصانــة عــن كل أعضــاء الربملــان بغــر الدســتوري
وغــر القانــوين ،وكذلــك موقــف بعض األحـزاب السياســية األخرى
كالتيــار الدميقراطــي ،و»اتحــاد نقابــات العــال» التــي تطالــب
رئيــس الدولــة ســعيد بــرورة اختيــار رئيــس حكومــة جديــد،
وإخــراج البــاد مــن مرحلــة االجــراءات االســتثنائية الحاليــة
برسعــة .وعــى الرغــم مــن أن النهضــة تــدرك أن محاولــة إقامــة
هــذه التحالفــات قــد يكــون غــر واقعــي عــى املــدى القريــب،
فإنــه عــى املديــن املتوســط والطويــل ،قد تنجــح النهضــة يف ذلك
بصــورة قــد تســاعدها عــى نســج تحالفــات جديــدة تعيدهــا
لتصــدر املشــهد الســيايس ،وفقـاً للحســابات السياســية لقياداتهــا.
 -4إقنــاع ســعيد بالرتاجــع عــن التحقيــق مــع النهضــة :تســعى
الحركــة عــر التأكيــد عــى متاهيهــا مــع إجـراءات ســعيد ،محاولــة
إقنــاع األخــر بعــدم املــي قدمــاً يف محاســبة الحركــة عــى
تجاوزاتهــا األخــرة ،خاصــة مــع تــورط عــدد مــن أعضــاء الحركــة
يف الحصــول عــى متويــل خارجــي وقضايــا فســاد.
وتشــر مصــادر إىل أن حركــة النهضــة لجــأت للحصــول عــى
دعــم أمريــي والتواصــل مــع بعــض املؤسســات اإلعالميــة يف
الخــارج للحصــول عــى استشــارات تســاعدها يف الخــروج مــن
مأزقهــا الحــايل .ويالحــظ أن حصــول النهضــة عــى دعــم مــادي
أجنبــي ،أو محاولتهــا االســتقواء بواشــنطن ســوف يؤثــر عــى
ســمعتها ســلباً لــدى قطاعــات واســعة مــن الشــعب التونــي ،مبــا

يدعــم الرتجيحــات القائلــة بــأن أســهم الحركــة يف أي اســتحقاقات
انتخابيــة قادمــة ســترتاجع بشــدة .ولــذا ،فــإن محاولــة التقــرب
مــن ســعيد ومحاولــة إقناعــه بالعــدول عــن التحقيــق معهــا
ســوف يضمــن منــع انهيــار شــعبيتها.
رفض ســعيد الحوار مع النهضة:

القــت دعــوة حركــة النهضــة لتقبــل قــرارات ســعيد ،وإجــراء
حــوار معــه رفضــاً ،وهــو مــا يتضــح مــن ترصيحاتــه العلنيــة،
وكذلــك سياســاته التــي أكــد املــي قدمـاً يف تنفيذهــا ،وهــو مــا
يتضــح يف التــايل:
 -1رفــض الرئيــس ســعيد الحــوار مــع النهضــة :أعلــن الرئيــس
التونــي رفضــه التعــاون مــع النهضــة يف  5أغســطس ،إذ أكــد
أنــه ال حــوار مــع مــن أطلــق عليهــم «خاليــا رسطانيــة» ،يف إشــارة
إىل النهضــة ،كــا أضــاف أنــه ال حــوار إال مــع الصادقــن ،رافع ـاً
شــعارا ً مقتبســاً مــن ثــورة الياســمني «خبــز ومــاء ..وال عــودة
للــوراء» .ورافــق ذلــك التشــكيك يف نزاهــة الحركــة مــع تجديــد
اتهامــه لهــا بالتــورط يف الفســاد وتلقــي متويــات مــن الخــارج.
 -2مواصلــة إقصــاء وزراء املشــييش :أصــدر الرئيــس ســعيد قـرارا ً
يف  6أغســطس الجــاري بتعيــن العميــد طبيــب عــي مرابــط
خلفــاً للوزيــر املقــال محمــد الطرابلــي يف حكومــة هشــام
املشــييش املقالــة ،وذلــك لتســيري أعــال وزارة الصحــة يف ظــل
التفــي غــر املســبوق لوبــاء كورونــا يف البــاد ،وضبــط عمليــة
توزيــع اللقاحــات عــى املواطنــن ،ملواجهــة تدهــور األوضــاع
الصحيــة يف البــاد.
 -3إعفــاء بعــض الــوالة :أصــدر الرئيــس قيــس ســعيد أوامــر
رئاســية جديــدة يف  6أغســطس الجــاري ،تقــي بإنهــاء تكليــف
ثالثــة والة للجمهوريــة وهــم وايل املنســتري ومدنــن وزغــوان،
كــا ســبق وأنهــى تكليــف وايل صفاقــس.
 -4الرتكيــز عــى معالجــة األزمــة االقتصاديــة :قــام ســعيد
بعــدد مــن الزيــارات املفاجئــة لبعــض املؤسســات االقتصاديــة
والتجاريــة .وأجــرى اجتامعــات يف وزارة التجــارة مــع كبــار
املســؤولني عــن البنــك املركــزي ومنظــات رجــال األعــال،
بهــدف ضبــط األســعار ومكافحــة الفســاد ،وكســب مزيــد مــن
الدعــم الشــعبي ملرشوعــه اإلصالحــي.
ويف الختــام ،فــإن دعــوة النهضــة للحــوار تعــر عــن تغــر
ملحــوظ يف خطابهــا الســيايس ،وتبنيهــا مــا يعــرف بسياســة
الهــروب إىل األمــام يف محاولــة للقفــز عــى األزمــة الحاليــة
وأســبابها ،والبحــث يف إمكانيــة التفــاوض لكســب موقــع أفضــل
وتحقيــق أكــر مكاســب سياســية عــى املســتوى الحــزيب بشــكل
يضمــن بقــاء الحركــة يف املشــهد الســيايس للبــاد خــال الفــرة
القادمــة ،وترجــح املــؤرشات الراهنــة أن متســك الغنــويش مبنصبــه
وعــدم االســتجابة ملطالــب اســتقالته ســوف تســهم يف مزيــد مــن
االنشــقاقات داخــل الحركــة.
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من التودد إلى العنف:

المحددات الـ  11الحاكمة لسلوك اإلخوان في أزمات اإلقليم
د .عمار علي حسن
كاتب متخصص في علم االجتماع السياسي

مــن الطبيعــي ،أو الواقعــي ،أن يــؤدي النــزوع الســيايس الظاهــر
لــدى الجامعــات والتنظيــات الدينيــة ،وعــى رأســها جامعــة
اإلخــوان املســلمني ،إىل طــرح مســألة «التكيــف» أو «التطبــع»،
ولــو نســبياً أو مرحليـاً ،عــى جــدول أعاملهــا ،متفاوتــة يف هــذا بني
التــي تنشــغل بعــرض نفســها ،خطابـاً وكيانـاً ،عــى املجتمــع لتنــال
رضــاه ،الســيام يف مواســم االنتخابــات ،مبختلــف مســتوياتها ،وهذه
التــي تخاصــم النــاس وتعاديهــم وتســعى إىل إخضاعهم لهــا وتغيري
أفكارهــم ومســارهم عنــوة ،رافضــة التقــدم عــى خريطــة املجتمع
عــر تســويات وتدابــر ســلمية ،متثــل االنتخابــات الخطــوة األهــم
فيهــا ،بــل تنظــر إىل الدميقراطيــة يف عمومهــا ،عــى أنهــا «عمليــة
كفريــة» ،ال يجــب عليهــا خوضهــا ،وال حتــى التفكــر فيهــا.
مشروع سياسي:

بــدا واضحـاً منــذ البيــان التأســييس لجامعــة اإلخــوان أنهــا صاحبــة
مــروع ســيايس ،يطلــب الســلطة ،حتــى ولــو سـ َّوق لهــا مؤسســها
حســن البنــا يف البدايــة عــى أنهــا متثــل مســلكاً دينيـاً أو دعويـاً.
فالبنــا نفســه مل يلبــث ،بعــد  5ســنوات مــن انطــاق جامعتــه يف
عــام  ،1928أن خــاض غــار السياســة ،وطلــب مــن أتباعــه الذيــن
بايعــوه أن يخوضــوه معــه ،فخــرج بعضهــم ،أمــا مــن بقــي فقــد
فهــم أنــه ينتمــي إىل مــروع ســيايس يتوســل بالديــن ،أو يتخــذ
مــن اإلســام أيديولوجيــة لــه.
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وكان مــن الواقعــي بالنســبة لإلخــوان وهــم يطرحون أنفســهم
عــى النــاس ،أن يفكــروا يف الســياق الــذي يحيــط بهــم ،واملشــبع
بأفــكار مغايــرة وأح ـزاب وجامعــات وتجمعــات منافســة ،وهــو
ســياق قــادر عــى مناكفتهــم ومنازعتهــم ،بــل والصــدام معهــم،
أحيانـاً ،ولــه مــن ركائــز القــوة املاديــة واملعنويــة مــا يجــب عــى
اإلخــوان أن يقــدروه حــق قــدره ،ويدرســوا إمكانياتــه ،وكيفيــة
التعامــل معــه ،وتقويضــه ،شــيئاً فشــيئاً.
واملــروع الســيايس لجامعــة اإلخــوان جعلهــا معنيــة
باســتاملة النــاس ،بالتــودد وهــي يف مرحلــة «الصــر» ثــم املواجهــة
الســافرة إن بلغــت مرحلــة «التمكــن» ،لكــن ظــروف هــؤالء الناس
والقواعــد التــي تحكــم عالقاتهــم بالســلطة السياســية القامئــة،
وحجــم املنتمــن منهــم للجامعــة واملنتســبني لهــا واملتعاطفــن
معهــا يختلــف مــن مــكان إىل آخــر .كــا تختلــف النظــم الحاكمــة
التــي عــى اإلخــوان التعامــل معهــا ،وكذلــك مســتوى تجــذر
التصــور اإلســامي يف أذهــان القاعــدة االجتامعيــة العريضــة ،أو
يف املجــال العــام.
ومثــل هــذا الوضــع جعــل «املركــز» يف الجامعــة ،متمث ـاً يف
مرشــدها ومكتــب إرشــادها ومجلــس شــورتها يف مــر ،يتفهــم مــا
ميــر بــه «املحيــط» ،بعــد أن باتــت للجامعــة فــروع يف أكــر مــن

ملفات المستقبل

 80دولــة حــول العــامل ،ســواء تحمــل اســم جامعــة اإلخوان نفســه،
أو تحــت مســميات حزبيــة أو جمعيــات دينيــة أو مراكــز فكريــة،
وذلــك يف إطــار «التنظيــم الــدويل لجامعــة اإلخــوان املســلمني»،
الــذي بــدأ تشــكيله يف عــام  .1958ومــن أجــل هــذا ،تركــت
«الجامعــة األم» لفروعهــا هامش ـاً ،يتســع ويضيــق ،تتحــرك فيــه
بشــكل ذايت ،معتمــدة عــى قواهــا املحليــة ،وقراءتهــا للســياق
الســيايس واالجتامعــي والثقــايف واالقتصــادي الــذي يحيــط بهــا،
والتعامــل معــه مبــا يحقــق مصلحتهــا ،التــي تصــب بخامتــة
املطــاف يف املجــرى العــام للجامعــة برمتهــا .ومل يعــن هــذا أن
الفــرع يكــون منبــت الصلــة باألصــل طــوال الوقــت ،إمنــا يكــون
لــأول اليــد الطــوىل يف اتخــاذ القــرار ،حتــى لــو جــس نبــض
املرشــد العــام وأعضــاء مكتــب اإلرشــاد ومجلــس الشــورى ،أو
وضعهــم يف الصــورة.
سلوك اإلخوان:

بنــا ًء عــى مــا ســبق ،نجــد اختالفــاً يف مواقــف اإلخــوان مــن
دولــة إىل أخــرى ،ســواء يف التعامــل مــع الســلطة السياســية،
ومــع النظــام الســيايس ،أو املجتمــع بشــكل عــام ،بحيــث تبقــى
الجامعــة يف كل مــكان قــادرة عــى توظيــف الفــرص املتاحــة
أمامهــا ،والتــي تفــرض عليهــا ســلوكاً متعــددا ً يف إطــار ســعيها إىل
«التكيــف املرحــي» و»تعزيــز القــوة» .ويتــوزع هــذا الســلوك
عــى حــاالت أو عنــارص هــي مــا يــي:
 -1إبــداء مرونــة حيــال االحتــواء :فالجامعــة ليــس لديهــا مانــع
يف مرحلــة االســتضعاف أن تقبــل إشــارات الســلطة السياســية

أو خطواتهــا الراغبــة يف احتــواء اإلخــوان ،وتعتــر هــذا فرصــة
للحصــول عــى ســنوات مــن الرضــا واألمــان ،الــذي ميكنهــا مــن
التقــدم ،ولــو قلي ـاً ،نحــو أهدافهــا الكــرى.
 -2التفاهـــم مـــع الســـلطة يف محطـــات ومواقـــف سياســـية
مهم ــة :فح ــن تش ــتد أزم ــة م ــا ويك ــون الن ــاس ع ــى أب ــواب
الغضـــب أو ينفجـــرون غضبـــاً بالفعـــل ،تتفاهـــم الســـلطة
السياس ــية م ــع اإلخ ــوان ،يك يبتع ــدوا أو يس ــاهموا يف التهدئ ــة.
وق ــد ح ــدث ه ــذا يف الحال ــة املرصي ــة كث ــرا ً ،حت ــى يف األي ــام
األوىل لث ــورة  25يناي ــر  ،2011وتج ــدد م ـرارا ً ع ــى مس ــتوى أدىن
يف االنتخابــات الربملانيــة ،حيــث كان مرشــحو الجامعــة ينســقون
مــع مرشــحي الحــزب الحاكــم يف توزيــع الدوائــر .ورأينــا صيغــة
التهدئ ــة أيض ـاً يف الح ـراك الجزائ ــري األخ ــر ،حي ــث طُل ــب م ــن
اإلخـــوان عـــدم التصعيـــد ،واملســـاهمة يف إجـــراءات امتصـــاص
غض ــب الش ــارع.
 -3قابليــة التوظيــف سياســياً :هنــا تتعــدى حــدود العالقــة
مــع الســلطة السياســية مرحلــة االحتــواء أو التفاهــم والتهدئــة
إىل اســتخدام إمكانيــات اإلخــوان يف تحقيــق توازنــات سياســية
معينــة ،مثلــا رأينــا اســتخدام الرئيــس املــري الراحــل ،أنــور
الســادات ،لهــم يف رضب اليســار ،واســتعامل مبــارك لهــم كتحذيــر
للغــرب ،باعتبــار اإلخــوان وحلفائهــم مــن الجامعــات السياســية
ا ٍإلســامية هــي الجاهــزة ملــلء أي فــراغ ينجــم عــن رحيلــه أو
تصــدع نظــام حكمــه ،مــا قــد يهــدد مصالــح الواليــات املتحــدة
وأوروبــا يف الــرق األوســط.
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المحددات الـ  11الحاكمة لسلوك اإلخوان في أزمات اإلقليم

 -4الرضــا بالهامــش املتــاح :فاإلخــوان يُظهــرون قــدرا ً كب ـرا ً مــن
التواضــع الســيايس ،حتــى ال يثــرون حفيظــة الســلطة الحاكمــة،
ويبــدون رضاهــم عــن الحيــز الضيــق املتــاح لهــم للتحــرك،
ويوهمــون خصومهــم بأنهــم ال يغادرونــه ،وأنهــم مخلصــون
لشــعارهم «مشــاركة ال مغالبــة» أو «نريــد أن نُحكــم باإلســام،
ال أن نَحكــم باإلســام» ،وهــي شــعارات ثبــت زيفهــا ،حــن وجــد
اإلخــوان الطريــق إىل الســلطة مفتوح ـاً يف مــر عقــب ثــورة 25
ينايــر ،فغالبــوا وتغلبــوا ،واســتأثروا بــكل يشء ،حتــى تم إســقاطهم
يف  30يونيــو .2013
 -5التعــاون املرحــي مــع القــوى السياســية املعارضــة :هــذا
تكتيــك مهــم تتبعــه جامعــة اإلخــوان ،وترفــع فيه شــعارها الراســخ
«نتعــاون فيــا اتفقنــا عليــه ،ويعــذر بعضنــا بعضـاً فيــا اختلفنــا
فيــه» ،وأحيانـاً يتخــذ اإلخــوان مــن املعارضــن ردا ًء يلتفــون فيــه،
أو جــدارا ً يختبئــون خلفــه ،ليحصــدوا أي منافــع تتســاقط منــه
وهــو ينافــس الســلطة السياســية أو يتحداهــا .وهــذه التجربــة
حــرت بقــوة يف الحــاالت املرصيــة واملغربيــة واألردنيــة ،ويف
تونــس عقــب رحيــل ابــن عــي مبــارشة.
 -6اســتغالل املتوافــر مــن الحريــات العامــة :عــى الرغــم مــن أن
جوهــر املــروع الســيايس اإلخــواين مفعــم بتحفظــات عــى حرية
التفكــر والتعبــر والتدبــر لــكل طــرف غــر الجامعــة ،مبــا يف ذلــك
الجامعــات السياســية اإلســامية األخــرى ،فــإن اإلخــوان اســتفادوا،
مــن دون شــك ،مــن أي حيــز انتــزع فيــه املجتمــع بعــض حرياتــه
املطلوبــة ،أو تركتهــا لــه الســلطة .وجــاءت هــذه االســتفادة يف
نــر «الخطــاب اإلخــواين» عــر مطبوعــات مــن صحــف ومجــات
وكتــب أو مــن خــال املنابــر ودروس املســاجد.
 -7اســتغالل مــا يفرضــه الدســتور وتقــره القوانــن مــن حقــوق
للمواطنــن :إذ إن أعضــاء جامعــة اإلخــوان يف أي بلــد هــم
مواطنــون ،تســتظل حقوقهم ،كغريهــم ،مبظلة دســتورية وقانونية،
والتــي مهــا بلــغ حــد انتهاكهــا ،أو اخرتاقهــا والخــروج عليهــا ،فــا
يتبقــى منهــا فاعــل يفيــد املواطنــن .وقبــل أن تُســن قوانــن تواجه
اإلرهــاب يف بعــض الــدول ،كان اإلخــوان يســتفيدون مــن هــذه
املظلــة ،واســتمر مــن مل يرتكــب عنفــاً مــن الجامعــة مســتظالً
بهــا ،حتــى بعــد ســن قانــون اإلرهــاب .ويف العديــد مــن الحــاالت
العربيــة واإلســامية ،تســتفيد الجامعــة ،عــر جيــش مــن املحامــن
املوالــن لهــا ،مــن الدســاتري والقوانــن يف الدفــاع عــن وجودهــا،
وحاميــة مكتســبات أفرادهــا.
 -8االســتفادة مــن الضغــوط الخارجيــة التــي تطالــب باإلصــاح
الســيايس واالنتقــال إىل الدميقراطيــة :فهــذه الضغــوط ميارســها
الغــرب عــى أغلــب الــدول العربيــة ،وبالتــايل تتنــازل بعــض نظــم
الحكــم عــن شــموليتها بعــض الــيء ،ويكــون يف هــذا التنــازل مــا
يفيــد اإلخــوان ،شــأنهم شــأن مختلــف األحـزاب والحــركات الدينية
واملدنيــة .وينخــرط اإلخــوان وســط هــذه الحالــة يف الدعــاوى
التــي تطلــب اإلصــاح والتحــرر ،ليــس إميانـاً جازمـاً بالحريــة ،وكل
مــا تعنيــه يف املجــال االجتامعــي والدينــي والثقــايف ،إمنــا حريــة
سياســية مرحليــة ،تبــدو مجــرد إجــراء يســاعد الجامعــة عــى
تحســن رشوط وجودهــا ،ويقربهــا بعــض الــيء مــن أهدافهــا.
 -9اســتغالل األزمــات السياســية الداخليــة :فعيون اإلخــوان تكون
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يقظــة حيــال أي أزمــة تلــوح يف األفــق ،تضغــط عــى أعصــاب
الســلطة السياســية ،وهنــا تســتغل الجامعــة قدرتهــا عــى الحشــد،
وتوظــف مــا راكمتــه مــن رأســال ســيايس ،يف التفــاوض مــع
الســلطة السياســية القامئــة ،بغيــة جنــي أي مكاســب .وقــد رأينــا
هــذا أكــر مــن مــرة يف الحالــة املرصيــة ،وبلــغ ذروتــه يف أيــام
انــدالع ثــورة ينايــر  ،2011ورأينــاه أيــام الح ـراك الجزائــري ،ويف
الثــورة التونســية ،بــل رأينــاه عقــب احتــال األمريــكان للع ـراق،
وبــدء ظهــور حركــة مقاومــة مســلحة ضدهــم.
 -10توظيــف القــدرات االقتصاديــة يف توســيع دوائــر املتعاطفــن
مــع الجامعــة مــن أجــل منافعهم :فقد لعبــت هذه القــدرات دورا ً
متناقض ـاً يف حيــاة اإلخــوان ،فهــم بقــدر مــا وظفوهــا يف التجنيــد
والحشــد ،ســواء لالنتخابــات أو التظاهــرات ،فإنهــم أنصتــوا إىل
مــن يدعونهــم إىل مراعــاة ثروتهــم التــي تضخمــت ،فيبــدون
مرونــة أكــر ،ويقدمــون تنــازالت ،ويتســاوقون مــع القاعــدة التــي
تقــول« :رأس املــال جبــان» ،وتدريجيـاً غلــب منطــق الرشكــة عــى
جــزء كبــر مــن تصــورات الجامعــة ومســلكها.
 -11االســتفادة مــن تشــبع املجــال العــام بخطــاب دينــي ،رســمي
وغــر رســمي ،مســيس :هــذا الخطــاب الدينــي ينزع إىل التســييس
يف أغلــب األحيــان ،ســواء حــن يعــود إىل املــايض ،متحدث ـاً عــن
«دولــة» و»خالفــة» أو يقفــز إىل املســتقبل متحدثـاً عــن عودتهــا.
تجارب مختلفة:

تلــك العنــارص الـــ 11هــي التــي تحكــم طريقــة تعامــل جامعــة
اإلخــوان املســلمني مــع األزمــات التــي تعرضــت لهــا ،ســواء
كان هــذا يف الســنوات األخــرة أو قبلهــا بكثــر ،وهــي التــي
تحــدد مــا إذا كانــت الجامعــة قابلــة لالحتــواء واالســتيعاب أو
حتــى االندمــاج املؤقــت يف العمليــة السياســية الجاريــة والرضــا
بالتســويات الســلمية للخــاف ،أو أن تتمــرد وتنزلــق إىل العنــف،
وهــذا مــا كشــفت عنــه العديــد مــن التجــارب العربيــة املختلفــة.
ووفــق هــذه العنــارص ،تــدرج اإلخــوان بــن «املســايرة»
و»املغايــرة» ،فمــن توافــق مــع امللكيــة وطأمنتهــا إىل حــد كبــر يف
املغــرب ،إىل تبنــي خطــاب تحريــي وانــزالق إىل العنــف الرمــزي
واللفظــي واملــادي يف مــر .وبــن هاتــن الحالتــن اللتــن متثــان
طرفــاً الخيــط أو الخــط ،قبــل اإلخــوان يف الجزائــر باالســتيعاب
تحــت مظلــة الدولــة ،مســتفيدين يف هــذا مــن خربتهــم املريــرة
مــع «العرشيــة الدمويــة» التــي اســتمرت طــوال العقــد األخــر
مــن القــرن العرشيــن .كــا ريض اإلخــوان يف األردن باملســاحة التي
حددتهــا الدولــة لهــم ،وإن ســعوا إىل توســيعها وتعميقهــا ،فيكــون
هــذا وفــق حســابات دقيقــة مــن دون مغامــرة أو مقامــرة.
أمــا تجربــة حركــة النهضــة اإلخوانيــة يف تونــس ،فقــد شــملت
كل هــذا ،فمــن ضعــف واســتكانة ،إىل حضــور وانتعــاش فــور
رحيــل ابــن عــي ،ثــم حديــث عــن مشــاركة وتوافــق مــع ســلطة
مؤقتــة ،إىل إقــدام وصعــود ومتكــن واســتئثار ،ثــم مواجهــة
تحديــات كــرى بعــد اإلج ـراءات األخــرة التــي اتخذهــا الرئيــس
قيــس ســعيد يف  25يوليــو املــايض ،فعــودة مــرة أخــرى إىل التــودد،
وحديــث عــن قبــول الحــوار والتفــاوض.

ً
ثالثا :ردود الفعل في واشنطن

2021
أغسطس 2021
العدد  11ــــ أغسطس
العدد

19

محددات قانونية:

ما موقف إدارة بايدن من قرارات الرئيس التونسي؟
حسام إبراهيم
نائب مدير مركز المستقبل ،ورئيس برنامج الدراسات األمريكية

أعلــن الرئيــس التونــي ،قيــس ســعيد ،مســاء يــوم  25يوليــو
 ،2021مجموعــة مــن الق ـرارات ،أبرزهــا إقالــة رئيــس الحكومــة
هشــام املشــييش ،وتجميــد عمــل الربملــان .وعــى الرغــم مــن
وجــود حالــة تأييــد داخــي واســع النطــاق لهــذه القــرارات،
ســواء عــى املســتوى الشــعبي أو القــوى السياســية ،فقــد تبنــت
حركــة النهضــة موقف ـاً مناهض ـاً لهــا ،وارتكــزت فيــه عــى تقييــم
خاطــئ للموقــف الــدويل ،خاصــة لــإدارة األمريكيــة برئاســة
جــو بايــدن ،حيــث اعتقــدت النهضــة أن واشــنطن ســرفض أو
عــى األقــل ســتدين قـرارات الرئيــس ســعيد .لكــن مــا صــدر عــن
اإلدارة األمريكيــة مــن تحــركات وترصيحــات رســمية ،يكشــف عن
موافقتهــا بشــكل ضمنــي عــى قــرارات الرئيــس ســعيد ،األمــر
الــذي يطــرح عــدة تســاؤالت حــول طبيعــة موقــف إدارة بايــدن،
وأســباب فشــل حركــة النهضــة وأصــوات الليرباليــن يف واشــنطن
يف دفــع اإلدارة األمريكيــة نحــو تبنــي موقــف معــارض لتلــك
القــرارات االســتثنائية.
اهتمام واشنطن:

يعتــر موقــف إدارة الرئيــس بايــدن مــن األزمــة الراهنــة يف تونس،
عامـاً مهـاً يف تحديد مســارها ،حيــث إن إعــان اإلدارة األمريكية
رفضهــا قـرارات الرئيــس قيــس ســعيد كان ســيفرض ضغوطـاً عــى
األخــر ويربكــه ،لكــن موافقتهــا الضمنيــة «املرشوطــة» جعلــت
املوقــف ينتقــل مــن الحديــث عــن «انقــاب» مزعــوم ،وفقــاً
20

العدد  1ــ أغسطس 2021

لروايــة النهضــة ،إىل محاولــة الرتكيــز عــى املســار الدميقراطــي
ومرحلــة مــا بعــد  25يوليــو املــايض.
وهنــا يبقــى الســؤال املطــروح :ملــاذا تهتــم إدارة بايــدن
باألوضــاع يف تونــس عــى الرغــم مــن تركيزهــا عــى قضايــا
الداخــل األمريــي ،وقضايــا أخــرى دوليــة قــد تبــدو أكــر إلحاحـاً؟
وتتلخــص اإلجابــة يف الجوانــب التاليــة:
 -1الحفــاظ عــى املصالــح األمريكيــة :تعــد تونــس دولــة مهمــة
للمصالــح األمريكيــة يف شــال أفريقيــا ،فالســفارة األمريكيــة يف
تونــس تســتضيف «مكتــب ليبيــا الخارجــي» ،وهــو الــذي يديــر
ويتعامــل مــع الكثــر مــن امللفــات والربامــج األمريكيــة املرتبطــة
بليبيــا .ومــن ناحيــة أخــرى ،مثــة مخــاوف أمريكيــة مــن أن يــؤدي
تفاقــم األحــداث يف تونــس إىل حالــة مــن االنفــات األمنــي
والفــوىض السياســية ،ومبــا يجعلهــا مشــابهة للحالــة الليبيــة.
وهــذا الوضــع ميثــل مخاطــر كبــرة عــى املصالــح األمريكيــة ،وهــو
مــا يفــر االنخ ـراط الواضــح واملكثــف للمؤسســات األمريكيــة،
خاصــة مجلــس األمــن القومــي ووزارة الخارجيــة ،يف متابعــة
وإدارة األزمــة التونســية.
 -2توجهــات إدارة بايــدن الداعمــة للدميقراطيــة :مــا يجــري يف
تونــس يــأيت يف مرحلــة ذات طبيعــة خاصــة إلدارة الرئيــس بايــدن،
فاألخــر منــذ وصولــه إىل البيــت األبيــض يف ينايــر  2021يعتــر
قضايــا دعــم الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان أولويــة عليا لسياســته

ملفات المستقبل

الخارجيــة ،ويف هــذا الصــدد
تجــري يف أروقــة اإلدارة حاليــاً
تحضــرات لقمــة الدميقراطيــة
العامليــة التــي دعــا إليهــا بايــدن،
واملتوقــع أن تكــون يف نهايــة العــام
الجــاري .ومــن ثــم ،فــإن تطــورات
الوضــع الراهــن يف تونــس ،والتــي
تراهــا بعــض الدوائــر الليرباليــة
والحقوقيــة يف واشــنطن خطــرا ً
عــى التجربــة الدميقراطيــة هنــاك،
قــد دفعــت بعــض الكتابــات إىل
القــول إن مــا يحــدث هــو اختبــار
ألجنــدة بايــدن الدميقراطيــة.
وتــدرك اإلدارة األمريكيــة هــذا
التوجــه املثــار يف النقاشــات
الفكريــة يف واشــنطن ،لكنهــا
تفضــل التــأين وإعطــاء الرئيــس
التونــي فرصــة لل ُمــي قُدمــاً يف
العمليــة السياســية.
 -3رؤيــة الليرباليــن للتجربــة التونســية :يُنظــر إىل التجربــة
التونســية داخــل الدوائــر الليرباليــة يف واشــنطن باعتبارهــا منوذجاً
ناجحـاً للتحــول الدميقراطــي بعــد مــا يُســمى بـــ «ثــورات الربيــع
العــريب» .وبغــض النظــر عــن مــدى مصداقيــة هــذا الطــرح إال أن
امللفــت للنظــر أن هــذه األصــوات الليرباليــة مل تنظــر إىل حالــة
الــردي الســيايس واالقتصــادي والصحــي داخــل تونــس ،واكتفــت
فقــط مبظاهــر الدميقراطيــة السياســية ،مــن دون الرتكيــز عــى
جوهرهــا الحقيقــي يف رضورة تحقيــق تقــدم ورخــاء يف قطاعــات
الدولــة كافــة ،ومنهــا االقتصاديــة .وهــذا يوضــح ســبب عــدم
تأثــر إدارة بايــدن برؤيــة الليرباليــن لألحــداث الجاريــة يف تونــس،
فالتقييــم االســراتيجي لهــا يركــز عــى نتائــج التجربــة التونســية
بشــكل رئيــي ،مــع الوضــع يف االعتبــار إدراك إدارة بايــدن أن
الدميقراطيــة األمريكيــة نفســها كانــت عــى املحــك يف  6ينايــر
 2021خــال أحــداث اقتحــام الكونجــرس.
الموقف األمريكي:

منــذ إعــان الرئيــس ســعيد عــن قراراته االســتثنائية ،تبنــت اإلدارة
األمريكيــة موقفــاً يرتكــز عــى عــدم اعتبارهــا هــذه القــرارات
«انقالب ـاً عــى الدســتور» أو حتــى انتقادهــا ،لكنهــا اســتخدمت
فقــط لغــة دبلوماســية تقليديــة يف التأكيــد عــى أهميــة العــودة
إىل املســار الدميقراطــي واالهتــام بحقــوق اإلنســان ،وذلــك عــى
النحــو التــايل:
 -1البيــت األبيــض :خصصــت املتحدثــة باســم البيــت األبيــض،
جــن ســايك ،جــزءا ً مــن مؤمترهــا الصحفــي يــوم  26يوليــو املــايض
للــرد عــى أســئلة الصحفيــن بشــأن تونــس ،وكانــت ترصيحاتهــا
أول مــؤرش عــى املوقــف الرســمي لــإدارة األمريكيــة .ففــي
ردهــا عــى ســؤال أحــد الصحفيــن حــول «هــل تعتــر اإلدارة مــا
جــرى يف تونــس انقالبـاً؟» ،أكــدت ســايك أن إدارة بايــدن ال تتبنــى

هــذا التوصيــف ،ألن توصيــف «االنقــاب» لــه محــددات قانونيــة
تجــب دراســتها ،وأنــه تتــم دراســة هــذا األمــر.
 -2وزارة الخارجيــة األمريكيــة :أصــدرت الــوزارة بيان ـاً صحفي ـاً
يــوم  26يوليــو املــايض ،ذكــرت فيــه أن «الواليــات املتحــدة
تراقــب عــن كثــب التطــورات يف تونــس ،وأن هنــاك اتصــاالت
مــع املســؤولني يف الحكومــة التونســية للتأكيــد عــى أن حلــول
املشــاكل السياســية واالقتصاديــة يجــب أن تســتند إىل الدســتور
التونــي ومبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان والحريــة».
وتابــع البيــان« :لقــد كنــا واضحــن يف حــث جميــع األطــراف
عــى تجنــب اتخــاذ أي إجـراءات مــن شــأنها أن تعيــق الخطــاب
الدميقراطــي أو تــؤدي إىل العنــف».
كــا أجــرى وزيــر الخارجيــة األمريــي ،أنتــوين بلينكــن ،اتصاالً
هاتفيــاً ،يــوم  26يوليــو املــايض ،بالرئيــس قيــس ســعيد ،شــدد
فيــه عــى الرشاكــة القويــة للواليــات املتحــدة ودعمهــا املســتمر
للشــعب التونــي يف مواجهتــه التحديــات املزدوجــة املتمثلــة يف
األزمــة االقتصاديــة وجائحــة كوفيــد  .19 -وشــجع بلينكــن الرئيــس
التونــي عــى التمســك مببــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان،
وحثــه عــى الحفــاظ عــى حــوار مفتــوح مــع جميــع الفاعلــن
السياســيني والشــعب التونــي ،مشــرا ً إىل أن الواليــات املتحــدة
ســتواصل مراقبــة الوضــع والبقــاء عــى اتصــال.
 -3مجلــس األمــن القومــي األمريــي :أجــرى مستشــار األمــن
القومــي األمريــي ،جيــك ســوليفان ،اتصــاالً هاتفيـاً ،يــوم  31يوليو
املــايض ،مــع الرئيــس ســعيد ،حيــث «نقــل فيــه دعــم الرئيــس
بايــدن القــوي للشــعب التونــي وللدميقراطيــة التونســية القامئــة
عــى الحقــوق األساســية واملؤسســات القويــة وااللت ـزام بســيادة
القانــون» .وشــدد ســوليفان «عــى وجــود حاجــة ماســة لدعــوة
القــادة التونســيني لرســم الخطــوط العريضــة لعــودة رسيعــة
إىل املســار الدميقراطــي يف تونــس ،وأن هــذا ســيتطلب تشــكيل
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حكومــة جديــدة برسعــة بقيــادة رئيــس وزراء قــادر عــى تحقيــق
االســتقرار يف االقتصــاد التونــي ومواجهــة جائحــة كوفيــد ،19 -
فضـاً عــن ضــان عــودة الربملــان املنتخــب يف الوقــت املناســب».

وزارة الخارجيــة األمريكيــة تقديــم أي مســاعدات للــدول التــي
تتــم اإلطاحــة بقائدهــا املنتخــب عــن طريــق انقــاب عســكري.
والتعريــف القانــوين هنــا ملفهــوم «االنقــاب» هــو أن يحــدث
ضــد رئيــس الدولــة املنتخــب ،وأن يلعــب الجيــش دورا ً حاس ـاً
فيــه .ومــن الواضــح أن الوضــع يف تونــس ال ينطبــق عليــه
هــذا التوصيــف القانــوين ،فــا جــري هــو أن الرئيــس املنتخــب
بشــكل رشعــي اســتخدم صالحياتــه التــي أقرهــا الدســتور،
والحجــج والذرائــع املزعومــة التــي يروجهــا البعــض بــأن تلــك
الق ـرارات تعــد انقالب ـاً عــى الدســتور ال تعنــي قانوني ـاً أن ذلــك
انقــاب عســكري يتوجــب عــى اإلدارة األمريكيــة مبوجبــه قطــع
املســاعدات عــن تونــس .وحتــى لــو كان هنــاك خــاف حــول
مــدى دســتورية مــا قــام بــه الرئيــس ســعيد ،فاألمــر ال يرتقــي إىل
مســتوى انقــاب عــى الســلطة يســتهدف املســؤول األول فيهــا.

عوامل ُمفسرة:

 -3املحــددات الداخليــة التونســية :يف هــذا اإلطــار مثــة محــددان
يرتبطــان بالداخــل التونــي ويف ـران املوقــف الحــايل لــإدارة
األمريكيــة مــن ق ـرارات الرئيــس ســعيد .ويتمثــل املحــدد األول
يف فشــل حركــة النهضــة يف تحقيــق تقــدم اقتصــادي ومواجهــة
فــروس كورونــا ،عــى الرغــم مــن تصدرهــا املشــهد يف الســنوات
األخــرة ،ومــن ثــم فالنهضــة جــزء رئيــي مــن األزمــة الحاليــة.
واملحــدد الثــاين يتعلــق بـ «الهندســة السياســية» لقـرارات الرئيس
ســعيد ،فاألخــر هــو الالعــب الرئيــي يف اتخــاذ هــذه القـرارات،
ولديــه دعــم شــعبي ،وتتــم إدارة األزمــة بشــكل مــدين بحــت،
وذلــك بــرف النظــر عــن احتامليــة تعــرض العمليــة السياســية
لبعــض العقبــات يف مرحلــة مــا بعــد  25يوليــو املــايض.

وتوضــح االتصــاالت والترصيحــات الصــادرة عــن مؤسســات
اإلدارة األمريكيــة ،ســواء البيــت األبيــض أو وزارة الخارجيــة أو
مجلــس األمــن القومــي ،املوقــف الواضــح الــذي يتمثــل يف دعــم
الشــعب التونــي ،والتأكيــد عــى رضورة تجنــب أي إجــراءات
تــؤدي إىل العنــف ،وأهميــة العــودة إىل املســار الدميقراطــي مــن
خــال تشــكيل حكومــة جديــدة برسعــة ،وضــان عــودة الربملــان
املنتخــب يف وقــت مناســب .وهــذا املوقــف يحمــل يف طياتــه
وبشــكل غــر مبــارش موافقــة عــى قــرارات الرئيــس ســعيد،
حيــث مل يصــدر عــن مؤسســات اإلدارة األمريكيــة أيــة انتقــادات
أو إدانــة واضحــة.
مثــة ســؤال رئيــي مفــاده ملــاذا فضلــت اإلدارة األمريكيــة املوافقة
بشــكل ضمنــي ومــروط عــى ق ـرارات الرئيــس قيــس ســعيد،
وعــدم الذهــاب يف االتجــاه اآلخــر املناهــض لهــا ،والــذي كانــت
تريــده حركــة النهضــة والدوائــر الليرباليــة يف واشــنطن؟ وميكــن
اإلجابــة عــى ذلــك مــن خــال توضيــح املحــددات الرئيســية
التــي ســاعدت يف بلــورة هــذا املوقــف األمريــي ،وتشــمل مــا
يــي:
 -1دور مجلــس األمــن القومــي األمريــي :ســاعدت القــراءة
التاريخيــة إلخفاقــات «ثــورات الربيــع العــريب» يف منطقــة
الــرق األوســط ،والتــي كان بعــض أعضــاء فريــق مجلــس األمــن
القومــي األمريــي الحــايل شــاهدين عليهــا وجــزءا ً منهــا أثنــاء
عمــل بعضهــم يف إدارة بــاراك أوبامــا األوىل والثانيــة ،عــى توجيــه
عمليــة صناعــة القــرار داخــل البيــت األبيــض .إذ قــد يتحــدد
موقــف اإلدارة األمريكيــة الحاليــة تجــاه األزمــات وامللفــات
الخارجيــة وفقـاً ملــا يقدمــه فريــق مجلــس األمــن القومــي بشــكل
خــاص بعــد التشــاور والتنســيق مــع مؤسســات اإلدارة األخــرى،
خاصــة وزاريت الخارجيــة والدفــاع .ونظــرا ً ألن
فريــق املجلــس اآلن أكــر واقعيــة مــن ســنواتهم
خــال إدارة أوبامــا الســابقة ،فالرتيــث وإعطــاء
الفرصــة ســيطرا عــى أيــة توجهــات كانــت تدفــع
نحــو تبنــي ضغــوط عــى الرئيــس التونــي بعــد
قراراتــه األخــرة.
 -2املحــددات القانونيــة :مــن أبــرز العوامــل
التــي دفعــت إدارة بايــدن إىل عــدم إدانــة أو
انتقــاد قـرارات الرئيــس قيــس ســعيد ،مــا يتعلــق
بــأن «االنقــاب» هــو مصطلــح قانــوين لــه
محــددات وآثــار سياســية ،حيــث إن القســم 508
مــن قانــون املســاعدات الخارجيــة لعــام ،1961
وتعديالتــه املنصــوص عليهــا يف القســم 7008
مــن قانــون مخصصــات العمليــات الخارجيــة
والربامــج ذات الصلــة لعــام  ،2013مينــع عــى
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الخالصــة ،تبنــت إدارة الرئيــس بايــدن موقفــاً يعــر عــن
موافقــة ضمنيــة عــى قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد ،وذلــك
عــى الرغــم مــن وجــود محــاوالت مــن جانــب حركــة النهضــة
أو أصــوات أخــرى يف واشــنطن لدفــع اإلدارة األمريكيــة نحــو
توصيــف هــذه القـرارات عــى أنهــا «انقــاب» .فــا مــا حــدث ال
ينطبــق عليــه الــروط القانونيــة التــي تتبعهــا وزارة الخارجيــة
األمريكيــة لتبنــي هــذا التوصيــف املزعــوم.

رسائل مضادة:

أبعاد توظيف «حركة النهضة» شركات العالقات العامة في واشنطن
حسام إبراهيم
نائب مدير مركز المستقبل ،ورئيس برنامج الدراسات األمريكية

ميثــل موقــف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،مبؤسســاتها الرســمية
وغــر الرســمية ،عام ـاً مه ـاً يف التأثــر عــى مســار التفاعــات
اإلقليميــة يف الــرق األوســط؛ ولهــذا تهتــم بعــض الحــركات
واألحـزاب السياســية يف املنطقــة بالتحــرك عىل الســاحة األمريكية
للتأثــر يف موقــف واشــنطن .وتعــد حركــة النهضــة يف تونــس مثاالً
واضحـاً عــى ذلــك ،خاصــة أنهــا تــدرك أهميــة التأثــر يف موقــف
اإلدارة األمريكيــة ودفعــه ألن يكــون يف صالحهــا خــال أزمتهــا
الحاليــة مــع الرئيــس قيــس ســعيد.
ومــن هــذا املنطلــق ،وعــى الرغــم مــن أن حركــة النهضــة
اإلخوانيــة نفــت تعاقدهــا مؤخ ـرا ً مــع رشكــة عالقــات عامــة يف
واشــنطن ،فــإن وزارة العــدل األمريكيــة أكــدت تعاقــد النهضــة
مــع رشكــة «بريســون كوهــن وولــف» ،Burson Cohn & Wolfe
يــوم  28يوليــو  ،2021أي بعــد  3أيــام فقــط مــن القــرارات
االســتثنائية للرئيــس ســعيد؛ وذلــك يف محاولــة مــن الحركــة
للرتويــج لروايتهــا املزعومــة عــن «االنقــاب» ،ورشح موقفهــا
إلدارة الرئيــس جــو بايــدن والكونجــرس ووســائل اإلعــام ومراكــز
الفكــر األمريكيــة ،األمــر الــذي يثــر عــدة تســاؤالت عــن أبعــاد
تحــركات النهضــة داخــل الواليــات املتحــدة ،ومــا الرســائل التــي
تحــاول توصليهــا للدوائــر األمريكيــة ،وهــل تنجــح يف الحصــول
عــى تأييــد واشــنطن يف األزمــة الراهنــة؟
حمالت عالقات عامة:

ال ميثــل تعاقــد حركــة النهضــة التونســية مــع رشكــة «بريســون
كوهــن وولــف» األمريكيــة للعالقــات العامــة ،أمــرا ً جديــدا ً
بالنســبة لتحــركات النهضــة يف واشــنطن ،فالحركــة تســتهدف منــذ

ســنوات الدوائــر األمريكيــة خاصــة النخبــة وصانعــي الــرأي .ويف
هــذا الصــدد قامــت النهضــة يف ســبتمرب عــام  2014بتوظيــف
رشكــة «بريســون مارســتيلر»  ،Burson Marstellerوهــي مــن
أكــر رشكات العالقــات العامــة األمريكيــة آنــذاك ،للقيــام بأنشــطة
عالقــات عامــة لصالــح الحركــة.
وكان ملفتــاً يف ذلــك الوقــت عــدم الكشــف عــن تفاصيــل
كثــرة عــن طبيعــة التعاقــد بــن الطرفــن يف وثيقــة العقــد
الرســمية التــي نرشتهــا وزارة العــدل األمريكيــة آنــذاك ،لكنهــا
أشــارت إىل أن الرشكــة ســوف تقــدم خدمتــن لحركــة النهضــة،
هــا مســاعدتها يف االتصــال اإلعالمــي ،والتواصــل مــع أصحــاب
املصلحــة الرئيســيني  stakeholder outreachقبــل االنتخابــات
الترشيعيــة ،واملقصــود هنــا املؤثريــن يف املؤسســات األمريكيــة
املختلفــة.
واســتنادا ً إىل وثائــق وزارة العــدل األمريكيــة عــن أنشــطة
اللــويب والعالقــات العامــة خــال الفــرة مــن ســبتمرب  2014وحتــى
يونيــو  ،2019اســتمرت حركــة النهضــة التونســية يف التعاقــد مــع
رشكــة «بريســون مارســتيلر» ،ومببالــغ كبــرة مقابــل الخدمــات
االستشــارية .وبلــغ إنفــاق الحركــة عــى أنشــطة العالقــات العامــة
داخــل الواليــات املتحــدة عــى مــدار نحــو  5أعــوام ،أكــر مــن
مليــون دوالر.
وتثــر البيانــات الســابقة الكثــر مــن التســاؤالت عــن نشــاط
حركــة النهضــة يف التحــرك لتحســن صورتهــا والرتويــج ملواقفهــا
داخــل الدوائــر األمريكيــة ،ومــن أبــرز هــذه التســاؤالت ،كيــف
تــم متويــل أنشــطة العالقــات العامــة التــي قامــت بهــا الحركــة،
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ومــن قــام بالتمويــل ،هــل النهضــة أم وســيط
ثالث؟
وبــرف النظــر عــن إجابــات تلــك
التســاؤالت ،ميكــن القــول إن هــذه األنشــطة
املكثفــة واملســتمرة للعالقــات العامــة التــي
قامــت بهــا حركــة النهضــة داخــل واشــنطن
هــي التــي ســاهمت بشــكل واضــح يف
الرتويــج العتبــار تونــس تجربــة دميقراطيــة
فريــدة يف إطــار مــا يُســمى بـــ «الربيــع
العــريب» ،وجعلــت هنــاك قنــوات اتصــال
مفتوحــة بشــكل مســتمر بــن زعيــم النهضة،
راشــد الغنــويش ،وبــن وســائل اإلعــام ومراكز
الفكــر األمريكيــة ،وهــي التــي جعلــت
األصــوات الليرباليــة يف واشــنطن تُبــدي
تعاطفـاً مــع النهضــة وتوجهاتهــا عــى الرغــم
مــن االنتقــادات التــي تتعــرض لهــا الحركــة
يف الداخــل التونــي وتحميلهــا مســؤولية
األزمــات التــي تعانيهــا البــاد حاليــاً.
تعاقد جديد:

يعــد تعاقــد حركــة النهضــة اإلخوانيــة مــع
رشكــة «بريســون كوهــن وولــف» األمريكيــة
للعالقــات العامــة يــوم  28يوليــو املــايض ،وفقــاً لوثائــق وزارة
العــدل األمريكيــة ،اســتمرارا ً لجهــود الحركــة يف القيــام بأنشــطة
عالقــات عامــة يف الواليــات املتحــدة .لكــن هــذا التعاقــد يتســم
بشــفافية أكــر ،حيــث نــرت وزارة العــدل األمريكيــة صــورة
التعاقــد بــن الطرفــن والــذي تــم تســجيله يف الــوزارة بتاريــخ 3
أغســطس  ،2021ويكشــف التعاقــد الجديــد عــن بعــض الجوانــب
املهمــة عــى النحــو التــايل:
 -1دور «مجموعــة مهاجــري النهضــة» :بــدا ملفتــاً أن الــذي
وقّــع العقــد نيابــة عــن حركــة النهضــة ،شــخصية تُدعــى «عفــت
ســميث»  ،Ifhat Smithووقُّعــت باعتبارهــا مديــر «مجموعــة
مهاجــري حــزب النهضــة يف الخــارج» Ennahdha Party
 .Diaspora Groupلكــن امللفــت أن هــذه املجموعــة ال توجــد
أيــة تفاصيــل بشــأنها وتكوينهــا وارتباطاتهــا مــع حركــة النهضــة،
عــاوة عــى أن الســيدة التــي وقّعــت العقــد كتبــت عنوانهــا عــى
لنــدن ،أي أنهــا تقيــم يف لنــدن وتقــوم بــدور حلقــة الوصــل أو
تنســيق أنشــطة العالقــات العامــة لحركــة النهضــة مــع الرشكــة
األمريكيــة.
 -2قيمــة التعاقــد وتكلفتــه :تبلــغ قيمــة التعاقــد الجديــد بــن
حركــة النهضــة ورشكــة «بريســون كوهــن وولــف» األمريكيــة
للعالقــات العامــة  30ألــف دوالر شــهرياً ،لالستشــارات فقــط ،مــن
دون أيــة مصاريــف إضافيــة ،ومــدة العقــد تبلــغ شــهرين مــن 29
يوليــو إىل  28ســبتمرب  .2021وهــذا األمــر أيضــاً يثــر التســاؤل
حــول مــن الــذي يقــوم بدفــع تكاليــف أنشــطة العالقــات العامــة
التــي تقــوم بهــا النهضــة يف واشــنطن ،خاصــة أن الحركــة حاولــت
التنصــل مــن هــذا التعاقــد ،وأعلنــت يف بيــان صحفــي لهــا عــى
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صفحتهــا مبوقــع «فيــس بــوك» يــوم  7أغســطس الجــاري أن
«الحركــة مل تُوقــع ،ال عــن طريــق ممثلهــا القانــوين وال عــن طريــق
أي مــن مؤسســاتها أو قياداتهــا ،ا ٔي عقــد مــع ا ٔي مؤسســة يف
الخــارج ،وأن الحركــة مل تقــم بــأي تحويــات ماليــة إىل الخــارج
ومل تتلــق ا ٔي تحويــات أو متويــات ماليــة مــن الخــارج» .لكــن
بيــان الحركــة ال يتطابــق مــع الوثيقــة الرســمية التــي نرشتهــا
وزارة العــدل األمريكيــة للعقــد بــن الطرفــن ،وبالتــايل فإنــه يثــر
مزيــدا ً مــن الشــكوك حــول مصداقيــة الروايــات التــي تــروج إليهــا
النهضــة.
 -3خدمــات الرشكــة األمريكيــة :مبوجــب التعاقــد بــن حركــة
النهضــة ورشكــة «بريســون كوهــن وولــف» للعالقــات العامــة،
ســتقدم األخــرة  3خدمــات رئيســية للحركــة؛ تشــمل التواصــل
مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيني يف الواليــات املتحــدة ،والتواصــل
مــع وســائل اإلعــام األمريكيــة ،وتقديــم استشــارات يف االتصــاالت
االسـراتيجية .وهــذه هــي األنشــطة التقليديــة لخدمــات العالقات
العامــة التــي تقــوم بهــا رشكات العالقــات العامــة األمريكيــة.
 -4رســائل النهضــة وآليــات تنفيذهــا :لعــل الجانــب األهــم يف
تحــرك حركــة النهضــة للتعاقــد مــع رشكــة عالقــات عامــة أمريكية،
يتمثــل يف الرســائل التــي تســتهدف الحركــة توصيلهــا للدوائــر
األمريكيــة بعــد ق ـرارات الرئيــس قيــس ســعيد األخــرة ،وأبرزهــا
ترديــد روايــة «االنقــاب» املزعــوم ،وإبــراز أهميــة التجربــة
الدميقراطيــة التونســية ودور النهضــة فيهــا ،وفقـاً لرؤيتهــا .وتتمثل
آليــات توصيــل هــذه الرســائل يف املقــاالت التــي تقــوم رشكــة
«بريســون كوهــن وولــف» بنرشهــا يف وســائل اإلعــام األمريكيــة،
مثــل املقــال الــذي نرشتــه صحيفــة «نيويــورك تاميــز» للغنــويش

أبعاد توظيف «حركة النهضة» شركات العالقات العامة في واشنطن

يــوم  30يوليــو املــايض ،وحــاول فيــه ترديــد
املقــوالت نفســها التــي تــروج لهــا النهضــة.
ويُضــاف إىل ذلــك ،اآلليــات األخــرى التــي
ميكــن أن تقــوم بهــا الرشكــة األمريكيــة ،مثــل
ترتيــب لقــاءات مــع إعالميــن وصحفيــن يف
واشــنطن ،ونــر مــواد صحفيــة تدافــع عــن
النهضــة.
تأثير محدود محتمل:

يبقــى الســؤال املطــروح ،هــل تنجــح جهــود
العالقــات العامــة التــي تقــوم بهــا رشكــة
«بريســون كوهــن وولــف» لصالــح حركــة
النهضــة يف التأثــر عــى املوقــف األمريــي؟
وترتبــط اإلجابــة عــى هــذا بدوائــر التحــرك
التــي تســتهدفها رشكــة العالقــات العامــة
لتوصيــل رســائل النهضــة .وهنــا يف الغالــب
لــن تكــون تحــركات رشكــة العالقــات العامــة
األمريكيــة قــادرة عــى التأثــر عــى موقــف إدارة بايــدن بشــكل
خــاص؛ ألن األخــرة تُقيّــم موقفهــا اســتنادا ً إىل محــددات وعوامــل
تتجــاوز تلقــي رســائل اتصاليــة مــن رشكــة عالقــات عامــة ،لكــن
رمبــا تجــد تحــركات الرشكــة صــدى لــدى بعــض دوائــر الكونجــرس
ووســائل اإلعــام مــن أصحــاب التوجهــات الليرباليــة ،الذيــن لديهم
موقــف واضــح مــن األزمــة التونســية حتــى مــن قبــل التعاقــد مــع
هــذه الرشكــة ،حيــث يتبنــون املقــوالت والروايــات التــي رددتهــا
النهضــة طــوال الســنوات الســابقة حــول دور الحركــة يف التجربــة

الدميقراطيــة التونســية .لكــن حتــى وإن تجاوبــت بعــض األصــوات
يف واشــنطن مــع تحــركات رشكــة العالقــات العامــة التــي متثــل
النهضــة ،يظــل موقــف إدارة بايــدن هــو الفيصــل واألهــم يف
املوقــف األمريــي.
الخالصــة ،أنــه عــى الرغــم مــن نفــي حركــة النهضــة
التونســية إبرامهــا أي تعاقــد مــع رشكــة عالقــات عامــة أمريكيــة،
فــإن وثائــق وزارة العــدل األمريكيــة تدحــض هــذا النفــي ،وهــو
مــا يطــرح مزيــدا ً مــن الشــكوك عــى مصداقيــة النهضــة ،لكــن
مــن املهــم التأكيــد عــى أن هــذا
التعاقــد ليــس هــو األول مــن
نوعــه لحركــة النهضــة ،حيــث
إن األخــرة منخرطــة منــذ عــام
 2014يف حمــات عالقــات عامــة
عــى الســاحة األمريكيــة بهــدف
تحســن صورتهــا ،والتأكيــد عــى
رســائل محــددة تتعلــق بدورهــا يف
العمليــة السياســية بتونــس.
* ملحوظــة :البيانــات املعروضــة
مــن تجميــع الباحــث اســتنادا ً إىل
تقاريــر وزارة العــدل األمريكيــة.
ويُتوقــع أن تعاقــد حركــة النهضــة
مــع رشكــة «بريســون كوهــن
وولــف» اســتمر يف الفــرة مــن
يوليــو  2019إىل يوليــو ،2021
لكــن ال توجــد بيانــات متاحــة
يف هــذا الصــدد ،ميكــن تدقيقهــا،
خاصــة أن آخــر تقريــر لــوزارة
العــدل األمريكيــة عــن أنشــطة
اللــويب يغطــي النصــف األول مــن
عــام .2019
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اإلصالح المأمول:

هل يتأثر االقتصاد التونسي بقرارات الرئيس سعيد؟
سنية عبدالقادر نايل
باحث ماجستير بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة

متــر األوضــاع االقتصاديــة يف تونــس مبرحلــة فارقــة يف أعقــاب
القـرارات االســتثنائية للرئيــس التونــي ،قيــس ســعيد ،وفــق الفصل
 80مــن الدســتور التونــي ،يــوم  25يوليــو  ،2021والتــي تضمنــت
إقالــة الحكومــة برئاســة هشــام املشــييش ،وتجميــد عمــل الربملــان
ملــدة شــهر ورفــع الحصانــة عــن أعضائــه ،فضــاً عــن إجــراءات
أخــرى الحقــة ،وقــد وصفهــا البعــض بأنهــا مباغتــة وســتزيد مــن
حــال عــدم اليقــن االقتصــادي يف البــاد.
ومــع ذلــك ،فــإن تلــك القـرارات نالــت تأييــدا ً شــعبياً ملموسـاً
ودع ـاً مــن األط ـراف املؤثــرة عــى الســاحة السياســية التونســية،
وهــو مــا قــد يســاهم يف إيجــاد توافــق ســيايس بشــأن تبنــي برنامج
اقتصــادي عاجــل يعالــج التحديــات االقتصاديــة التــي تعانيهــا
تونــس منــذ أكــر مــن  10ســنوات عــى غــرار ارتفــاع معــدل
البطالــة ،وتزايــد األســعار ،إىل جانــب تزايــد العجــز الحكومــي ،وهي
يف املجمــل كانــت مــن األســباب التــي أدت إىل تأجيــج الغضــب
الشــعبي يف الشــارع التونــي خــال الفــرة األخــرة.
تحديات اقتصادية:

تدهــورت األوضــاع االقتصاديــة يف تونــس بشــدة خــال الســنوات
العــر املاضيــة ،عــى خلفيــة التحــوالت السياســية التــي مــرت بهــا
البــاد منــذ أواخــر عــام  ،2010إىل جانب اضطـراب األوضــاع األمنية
بــن الحــن واآلخــر ،واالحتجاجــات الشــعبية والعامليــة املمتــدة
لفــرة طويلــة .وقــد فرضــت هــذه الظــروف تحديــات اقتصاديــة
عديــدة ،شــملت تباطــؤ النمــو االقتصــادي ،وارتفــاع معــدالت
البطالــة والفقــر ،باإلضافــة إىل تزايــد العجــز املــايل الحكومــي.
وقــد زاد تفــي فــروس كورونــا مــن ســوء األوضــاع االقتصاديــة

يف تونــس ،وارتــدت آثــار الجائحــة بشــكل ســلبي عــى مجمــل
النشــاط االقتصــادي ،الســيام قطــاع الســياحة والســفر ،والــذي ميثــل
املصــدر الرئيــي للنقــد األجنبــي يف تونــس ،وعــى نحــو أدى إىل
انكــاش االقتصــاد بنســبة  %8.8يف عــام  ،2020وفق ـاً لتقدي ـرات
البنــك الــدويل .وأيضـاً مــع تزايــد حــاالت اإلصابــات املحليــة بفريوس
كورونــا ،اســتمر األداء الضعيــف لالقتصاد التونيس ،مســجالً انكامشـاً
بنســبة نحــو  %3خــال الربــع األول مــن عــام  2021مقارنــة بالفرتة
نفســها يف العــام املــايض .وكان مــن نتائــج تفــي كورونــا إىل
جانــب تدهــور البيئــة السياســية يف تونــس ،أن تراجعــت بشــدة
مصــادر النقــد األجنبــي الــواردة إىل البــاد .فباإلضافــة إىل انخفــاض
عائــدات الســياح يف العــام املــايض ،تناقصت بشــكل واضــح تدفقات
االســتثامرات األجنبيــة ،وتراجعــت الصــادرات ،وســجل امليــزان
التجــاري لتونــس عجـزا ً قــدره  2.2مليــار دوالر يف عــام  ،2020أي مــا
يســاوي حــوايل  %5.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف العــام املايض.
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وعــى جانــب املاليــة العامــة ،شــهدت امليزانيــة التونســية عجـزا ً
مســتمرا ً يف الســنوات املاضيــة ،عــى نحــو اضطــرت معــه الحكومــة
لرفــع ســقف االقــراض الخارجــي ،وزادت الديــون الخارجيــة إىل
نحــو  40.3مليــار دوالر أي مــا ميثــل نحــو  %110مــن الناتــج املحيل
اإلجــايل يف عــام  ،2020يف الوقــت الــذي يعــد فيــه ذلــك مــؤرشا ً
خط ـرا ً ،الســيام أن احتياطــات البــاد بلغــت مــا يُقــدر بنحــو 8.9
مليــار دوالر يف العــام نفســه ،أي أنهــا ال تفــي ســوى بــــ  %22مــن
الديــن الخارجــي.
وبنــا ًء عــى املعطيــات االقتصاديــة الســابقة ،أصبــح مــن الواضح
أن الوضــع الخارجــي التونــس هــش للغايــة وأكــر مــن أي وقــت
مــى ،مــع األخــذ يف االعتبــار أنــه يتعــن عــى تونــس خــال العــام
الجــاري ســداد مــا يزيــد عــى  4.5مليــار دوالر ،وفــق التقدي ـرات،
لخدمــة الديــون ،كــا تحتــاج إىل  6مليــارات دوالر أخــرى لتمويــل
وســد عجــز املوازنــة .وقــد دفعــت تلــك التطــورات وكالــة «فيتــش»
للتصنيــف االئتــاين ،إىل تخفيــض التصنيــف االئتــاين الســيادي
الطويــل املــدى ملصــادر العملــة األجنبيــة يف تونــس مــن « »Bإىل
« »B -مــع نظــرة ســلبية لالقتصــاد التونــي.

رهان اإلصالح االقتصادي:

جــاءت الق ـرارات االســتثنائية للرئيــس قيــس ســعيد مبنزلــة نقطــة
فارقــة يف مجريــات األوضــاع السياســية واالقتصاديــة يف تونــس.
وينتظــر كثــر مــن التونســيني ،الذيــن أيــدوا الق ـرارات األخــرة ،أن
يتمكــن الرئيــس ســعيد مــن التغلــب عــى املشــكالت االقتصاديــة
الضاغطــة عــى كاهــل الشــعب ،ومبــا يف ذلــك انخفــاض مســتوى
املعيشــة ،وارتفــاع التضخــم ،إىل جانــب تدهــور قيمــة العملــة
املحليــة ،وهــي املشــكالت التــي فشــلت الحكومــات املتعاقبــة منــذ
عــام  ،2010مبــا يف ذلــك حكومــة املشــييش امل ُقالــة يف  25يوليــو
 ،2021يف معالجتهــا أو التخفيــف منهــا.
وعــى وقــع ذلــك ،يــرى العديــد مــن املراقبــن أنــه يتعــن
عــى الرئيــس التونــي ،بدعــم مــن القــوى السياســية ،تقديــم
برنامــج إصــاح اقتصــادي ومــايل عاجــل يضــع عــى أولويتــه
إنعــاش االقتصــاد التونــي ورفــع مســتوى معيشــة املواطنــن.
وقــد يكــون إرشاك جميــع األط ـراف السياســية املؤثــرة والنقابــات
العامليــة ،وعــى رأســها االتحــاد العــام للشــغل ،يف وضــع برنامــج
اإلصــاح االقتصــادي ،ميثــل عنــر النجــاح األســايس يف تنفيــذه.
وجديــر بالذكــر أن االتحــاد العــام للشــغل قــد أبــدى تحفظاتــه يف
الســابق عــى خطــة الحكومــة التونســية لتقليــص فاتــورة األجــور
واملرتبــات العامــة .وقدمــت الحكومــات التونســية املتعاقبــة عــى
مــدار الســنوات املاضيــة بعــض اإلجـراءات املحــدودة لضبــط املالية
العامــة ،شــملت تحريــك أســعار الوقــود أو الكهربــاء وغريهــا ،بيــد
أنهــا مل تنجــح يف معالجــة االختــال املــايل الواســع يف البــاد .وكانــت
الحكومــة الســابقة برئاســة املشــييش قــد بــدأت يف مفاوضــات مــع
صنــدوق النقــد الــدويل مــن أجــل الحصــول عــى قــرض بقيمــة 4
مليــارات دوالر ،غــر أن املُــي يف ذلــك كان ســينطوي عــى تقديــم
تونــس إصالحــات اقتصاديــة وماليــة يصفهــا البعــض بـــ «املوجعة»،
خاصــة أن جــزءا ً منهــا يتعلــق برفــع الدعــم عــن املــواد األساســية
ومــن بينهــا مــواد غذائيــة ،والتخفيــض يف األجــور العامــة بنســبة
قــد تتخطــى  .%15واملســألة هنــا ليســت الحديــث عــن إيجابيــات
توصــل تونــس إىل اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الــدويل أو غــره مــن
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مؤسســات اقتصاديــة دوليــة أخــرى ،وإمنــا تقديــم برنامــج إصــاح
اقتصــادي شــامل يدعــم االســتقرار املــايل والنقــدي للبــاد ،ويهــدف
إىل تحســن بيئــة األعــال ،ومبــا يعــود بالنفــع عــى الشــعب
التونــي .وال شــك أن حصــول تونــس عــى الدعــم املــايل الــدويل
ســيكون عنـرا ً فارقـاً يف تجــاوز املتاعــب االقتصاديــة التــي تعانيهــا
البــاد ،وتعزيــز الثقــة الدوليــة يف االقتصــاد التونــي.
وقــد أُثــار البعــض مخاوفــاً مــن أن القــرارات الرئاســية
االســتثنائية األخــرة رمبــا تــرك فراغ ـاً تنفيذي ـاً قــد يطــول ومبــا
يجعــل مــن الصعــب معــه الحصــول عــى الدعــم الــدويل مــن
املؤسســات الدوليــة .ويف هــذا الســياق ،أشــارت «وكالــة فيتــش»
مؤخـرا ً إىل أن قـرار الرئيــس التونــي بتعليــق الربملــان قــد تقلــل
مــن اســتعداد الــركاء الغربيــن لدعــم تونــس ،وهــي ادعــاءات
ال ميكــن ثبــوت صحتهــا.
عوائد التوافق السياسي:

يُعــول الكثــرون عــى أن تُ هــد ق ـرارات الرئيــس قيــس ســعيد إىل
توافــق ســيايس بشــأن أولويــة تبنــي إجـراءات اقتصادية رشــيدة من
شــأنها دعــم االســتقرار االقتصــادي يف تونــس ،وذلــك بخــاف الوضع
الســابق الــذي اشــتدت فيــه الخالفــات السياســية بــن الرئاســات
الثــاث (الدولــة والحكومــة والربملــان) ،عــى نحــو أثقــل كاهــل
االقتصــاد مبشــكالت ضخمــة .ومبعنــى آخــر ،فــإن الوضــع الجديــد
يف تونــس قــد يعــزز البيئــة السياســية الداعمــة التخــاذ خطــوات
اقتصاديــة حاســمة بهــدف مواجهــة األزمــات التــي تعانيهــا البــاد
عــى مــدار ســنوات ماضيــة .ويف هــذا اإلطــار ،أيــد االتحــاد التونــي
للشــغل الخطــوات الرئاســية األخــرة ،مشــرطاً رضورة تأمــن احـرام
الدســتور واســتمرار املســار الدميقراطــي وإعــادة االســتقرار لتونــس.
وكان مــن الالفــت أيضـاً أن صنــدوق النقــد الــدويل أبدى اســتعداده
ملواصلــة دعــم تونــس يف التعامــل مــع تبعــات جائحــة كورونــا
وتحقيــق تعــاف شــامل ،وهــو مــا ميثــل شــهادة ثقــة لل ُمــي قًدمـاً
نحــو تنفيــذ املزيــد مــن اإلصالحــات االقتصاديــة.
وبالتــايل يتعــن عــى الحكومــة التونســية املقبلــة اســتغالل
الوضــع الراهــن لتقديــم برنامــج اقتصــادي يهــدف إىل تحقيــق
االســتقرار املــايل ،ودعــم النمــو الشــامل ،وتوفــر بيئة أعــال جاذبة.
وهــذا كلــه مــن املنتظــر أن يُرتجــم يف صالــح توفــر مزيــد مــن
الوظائــف ،وتخفيــف األعبــاء املعيشــية عــى املواطنــن التونســيني،
وتحســن الخدمــات العامــة لهــم .ولعــل أول مــا شــدد عليــه
الرئيــس قيــس ســعيد ،يف  29يوليــو  ،2021بشــأن امللــف االقتصادي،
رضورة ضبــط أســعار الســلع للمســتهلكني ،باإلضافــة إىل احتــال
إجـراء تســويات ماليــة مــع رجــال األعــال الســتعادة حقــوق ماليــة
للدولــة بقيمــة  4.8مليــار دوالر ،وذلــك يف إجـراء ،إن تحقق ،ســوف
يوفــر ســيولة واســعة للحكومــة وســط الضغــوط االقتصاديــة التــي
تعــاين منهــا البــاد.
ختامـاً ،ميكــن القــول إن القـرارات االســتثنائية األخــرة للرئيــس
قيــس ســعيد ،عــى الرغــم مــن أنهــا قــد تفــرض مؤقتـاً حالــة مــن
عــدم اليقــن ،فإنهــا قــد تُ هــد إىل تشــكيل بيئــة سياســية داعمــة
التخــاذ قــرارات اقتصاديــة تصــب يف صالــح الشــعب التونــي،
وتُ كنــه مــن مواجهــة مشــكالته االقتصاديــة واملعيشــية.

شبكات الظل:

لماذا تنشط “اقتصادات التهريب” في األزمات التونسية؟
ريم سليم
باحثة متخصصة في االقتصاد الكلي واالقتصاد السياسي

أصبحــت ظاهــرة الشــبكات غــر الرســمية ملمح ـاً يف االقتصــاد
التونــي منــذ نهايــة مثانينيــات القــرن املــايض ،حيــث تغذيهــا
حاضنــة سياســية وأمنيــة واجتامعيــة منــت خــال عهــد الرئيــس
الراحــل ،زيــن العابديــن بــن عــي .وخــال العقــد األخــر،
شــهدت تونــس تغيــرات سياســية وحكومــات متعاقبــة ،مل
تنجــح أي منهــا يف التصــدي ملكافحــة اقتصــادات التهريــب والتــي
شــهدت توســعاً غــر مســبوق ،الســيام مــع تصاعــد املخاطــر
األمنيــة والجيوسياســية يف الــدول املجــاورة .ومــع اإلجـراءات التي
اتخذهــا الرئيــس التونــي ،قيــس ســعيد ،يــوم  25يوليــو ،2021
بتعليــق عمــل الربملــان وإقالــة رئيــس الــوزراء هشــام املشــييش،
فــإن شــبكات التهريــب وجامعــات املصالــح املرتبطــة تبحــث
عــن فــرص تُ كنهــا مــن الحفــاظ عــى مكتســباتها املكتنــزة منــذ
عــرات الســنوات.
انتشار واسع:

يرتكــز عمــل شــبكات االقتصــاد غــر الرســمي أو مــا يُعــرف -
بحســب بعــض األدبيــات  -بـــ «اقتصــاد الظــل» ،حــول تهريــب

البضائــع والســلع واألفــراد ،وقــد ميتــد نشــاطها إىل عمليــات
اإلنتــاج غــر الخاضعــة للرضائــب أو غــر املســجلة رســمياً .ويف
الحالــة التونســية ،فإنهــا تنصــب باألســاس عــى التجــارة غــر
الرســمية .وت ُعــرف املؤسســات الدوليــة« ،التجــارة غــر الرســمية»
بأنهــا «تدفــق البضائــع التــي مل يتــم اإلبــاغ عنهــا أو اإلبــاغ عنهــا
بشــكل غــر صحيــح مــن ِقبــل ســلطات الجــارك يف الدولــة».
وعــى الرغــم مــن صعوبــة الحصــول عــى إحصــاءات دقيقــة
وحديثــة عــن حجــم اقتصــاد التهريــب أو التجــارة غــر الرســمية
يف تونــس ،فــإن بعــض الدراســات األكادمييــة تشــر إىل أن التجــارة
غــر الرســمية شــكلت قرابــة  %10مــن إجــايل الــواردات
التونســية يف الفــرة مــن  2011إىل  .2015لكــن مــن امللفــت أنهــا
متثــل أكــر مــن نصــف التجــارة الثنائيــة بــن تونــس وليبيــا ،كــا
أن مــا يقــرب مــن  %25مــن الوقــود املســتهلك يف تونــس مهــرب
مــن الجزائــر.
وكــا هــو شــائع دوليـاً ،يتســع نطــاق «اقتصــاد الظــل» القائم
عــى تهريــب الســلع واألف ـراد يف املناطــق الحدوديــة يف تونــس،
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حيــث تســهم املنافــذ الربيــة الحدوديــة يف متريــر مــن  %15إىل
 %20مــن التجــارة غــر الرســمية ،أمــا النســبة الباقيــة فتمــر مــن
خــال املنافــذ البحريــة عــر املوانــئ التونســية الرئيســية ،وذلــك
وفق ـاً لتقدي ـرات الحكومــة التونســية يف عــام .2015
ويتســع «االقتصــاد املــوازي» ليضــم العديــد مــن الفاعلــن،
ويف هــذا الصــدد قــدرت دراســة اســتقصائية ،أُجريــت يف عــام
 ،2017أن ســوق الوقــود غــر املــروع يشــكل  %30مــن
مبيعــات الوقــود يف تونــس ،ويشــارك فيــه حــوايل  20000جهــة
فاعلــة ،مبــا يف ذلــك املهربــون عــر الحــدود ،والناقلــون املحليــون
واملــاك والعاملــون يف نقــاط التخزيــن غــر القانونيــة والبائعــون
واملشــرون.
اعتبارات مختلفة:

مثــة عــدد مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة متثــل
دوافــع لتكويــن واتســاع رقعــة التجــارة غــر الرســمية والتهريــب
عــر الحــدود التونســية خــال الســنوات املاضيــة ،وفيــا يــي
أبرزهــا:
 -1تهميــش املــدن الحدوديــة :متثــل املــدن الحدوديــة بيئــة
مثاليــة لنشــوء ظاهــرة التجــارة غــر الرســمية يف تونــس ،حيــث
يعــاين ســكانها غالبــاً الفقــر واملشــكالت املعيشــية وضعــف
فــرص التنميــة ،وهــو مــا أدى إىل اعتــاد العديــد مــن ســكان
هــذه املــدن يف تلبيــة احتياجاتهــم االســتهالكية عــى املــزج بــن
التجــارة الرســمية وغــر الرســمية .كــا أدى غيــاب فــرص التنميــة
وصعوبــة بيئــة مامرســة األعــال ،وضعــف كفــاءة مؤسســات
التمويــل هنــاك ،إىل اتجــاه األفـراد للعمــل يف نقــل وتجارة الســلع
غــر الرســمية والتهريــب وانخراطهــم يف شــبكات التهريــب.
وقــد خلصــت دراســات متخصصــة إىل أن املــدن الحدوديــة
يف تونــس تعــاين «التهميــش املركــب» ،والــذي يشــمل  3أبعــاد؛
األول هــو التباعــد اإلقليمــي بــن مــدن املركــز ومــدن الهوامــش
الحدوديــة .والثــاين هــو التباعــد االقتصــادي واإلمنــايئ الــذي
يعــوق القــدرة عــى اإلنتــاج وخلــق الوظائــف .والثالــث هــو
التباعــد اإلنســاين الــذي ينفصــل فيــه األشــخاص عــن الــروة
الوطنيــة وعــن عدالــة التوزيــع واالنتــاء.
 -2فــروق أســعار الســلع األساســية مــع دول الجــوار :ترتفــع
كثــر مــن أســعار الســلع األساســية املتداولــة باألســواق الرســمية
يف تونــس مقارنــة بــدول الجــوار عــى غــرار ليبيــا والجزائــر،
ســواء الســلع املحليــة أو املســتوردة .ويرجــع هــذا االرتفــاع
إىل ســببني؛ األول هــو تقديــم دول الجــوار دع ـاً أعــى للســلع
األساســية مثــل الوقــود .والثــاين اختــاف مســتوى الجبايــة ،حيــث
تعــد تونــس مــن أعــى الــدول األفريقيــة يف هــذا الشــأن .فعــى
ســبيل املثــال يبلــغ ســعر الوقــود يف الجزائــر حــوايل ُعــر ســعره
يف تونــس.
وكــا هــو معلــوم ،فــإن التهريــب يســاهم يف تجنــب التجــارة
تكلفــة الرســوم الجمركيــة والتحصيــل الرضيبــي الســيام رضيبــة
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القيمــة املضافــة ( ،)VATومــن ثــم يعــود بالنفــع أيضــاً عــى
املســتهلك بالحصــول عــى الســلع بأســعار أقــل مــن الســوق
الرســمية ،وبذلــك يظــل الطلــب عــى الســلع املهربــة نشــطاً
ومتزايــدا ً .إىل جانــب ذلــك ،ومــن منظــور كيل ،فــإن تهريــب
الســلع يســمح بوجــود أســعار منخفضــة أقــل مــن الســائدة
بالســوق ،عــى نحــو يُبقــي معــدل التضخــم محــدودا ً داخــل
االقتصــاد ،وهــو مــا اســتفادت منــه الحكومــات التونســية
املتعاقبــة.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،ومــع العلــم أن الرضيبــة املفروضــة
عــى الســجائر يف تونــس تشــكل مــا نســبته  %66.39مــن
أســعارها الســوقية ،فقــد تســبب نشــاط تهريــب الســجائر يف
خســائر رضيبيــة ســنوية مبــا يتجــاوز  177مليــون دوالر ،وفــق
بعــض التقديــرات.
 -3تصاعــد قــوة جامعــات املصالــح واشــتباكها مــع الســكان:
انتظــم املهربــون يف تونــس داخــل شــبكات عمــل قويــة ،تجمــع
بــن الســكان املحليــن والجامعــات املتورطــة يف أنشــطة التهريــب
يف دول الجــوار يف ليبيــا والجزائــر ،حتــى ُعرفــت مبــا يُســمى
بــــ «أباطــرة التهريــب» ،وتركــز نشــاطها يف املــدن الحدوديــة.
ومــع تصاعــد االنفــات األمنــي يف ليبيــا وتعاقــب الحكومــات
والتغيــرات السياســية يف الداخــل التونــي؛ ســاهم ذلــك يف
اتخــاذ شــبكات التهريــب يف تونــس شــكالً تنظيميــاً وأصبحــت
ذات قــدرة تنظيميــة ومتويليــة وإداريــة أعــى ،بحيــث تتعامــل
مبرونــة وكفــاءة مــع كل املســتجدات السياســية واألمنيــة
واالقتصاديــة عــى الحــدود.
تعدد الفاعلين:

تشــرك مجموعــات متنوعــة مــن الالعبــن ،ســواء املحليــون
أو اإلقليميــون ،يف أنشــطة االقتصــاد غــر الرســمي يف تونــس،
ويتضــح ذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1الســكان املحليــون :يعتــر الســكان املحليون باملــدن الحدودية
التونســية ،الســلع املهربــة إحــدى الســات املميــزة ملناطقهــم ،إذ
اعتــادوا رشاءهــا وتداولهــا والعمــل بأنشــطتها؛ مبعنــى أن التجــارة
غــر الرســمية والتهريــب يجــدان قبــوالً مجتمعيــاً مــن ِقبــل
الســكان املحليــن عــى الحــدود التونســية وســاهام يف تنميتهــا،
نظـرا ً لعــدو وجــود البديــل التنمــوي الرســمي .وقــد تطــور عمــل
بعضهــم مبــرور الســنوات مــن بائعــن متجولــن إىل شــبكات
تهريــب محرتفــة ترتبــط بعالقــات تنســيقية قويــة مــع مســؤولني
يف تونــس ودول الجــوار.
 -2جامعــات املصالــح الحاكمــة يف تونــس :عــى الرغــم مــن
التحــوالت السياســية املتعاقبــة يف تونــس خــال العقــد األخــر،
فــإن جامعــات املصالــح الداعمــة ألنشــطة التهريــب ،دامئــاً
مــا أجــادت التشــبيك واالتصــال مــع املســؤولني املتورطــن يف
قضايــا فســاد .ففيــا ســبق ،اســتفادت بعــض جامعــات املصالــح
املكونــة مــن رجــال أعــال ونخــب اقتصاديــة مقربــة مــن
نظــام ابــن عــي مــن الحصــول عــى دعــم ســيايس ،ســاعد عــى

لماذا تنشط “اقتصادات التهريب” في األزمات التونسية؟

ازدهــار أنشــطة التهريــب الحدوديــة ،الســيام عــر معــر رأس
أجديــر الحــدودي مــع ليبيــا .وبعــد انــدالع الثــورة التونســية،
ثــم حصــول حــزب النهضــة عــى األغلبيــة الربملانيــة وتشــكيل
الحكومــة ،فإنــه ا ُتهــم باالرتبــاط مبصالــح سياســية مــع جامعــات
مســلحة يف ليبيــا ترتبــط بشــبكات التهريــب ،وبذلــك اســتمرت
الحاضنــة السياســية للتهريــب يف تونــس.
 -3الجامعــات املســلحة يف ليبيــا :اســتلغت الجامعــات املســلحة
وغــر القانونيــة يف ليبيــا ،األوضــاع األمنيــة والجيوسياســية غــر
املســتقرة بهــا ،للتجــارة يف تهريــب الســلع والبضائــع واألفــراد
عــر الحــدود مــع تونــس ،الســيام أنهــا وجــدت يف الســوق
املوازيــة غــر الرســمية يف تونــس فرصـاً مغريــة لتحقيــق األربــاح
وتعزيــز قدراتهــا املاليــة .وبحســب مركــز برشــلونة للشــؤون
الدوليــة ،فــإن حــوايل  3ماليــن تونــي يعتمــدون عــى ليبيــا
إمــا لتحويــات العــال التونســيني أو أنشــطة الســوق الســوداء
يف املنطقــة الحدوديــة .وبشــكل عــام ،يُقــدر البنــك الــدويل أن
األزمــة الليبيــة تســببت يف تــآكل النمــو االقتصــادي يف تونــس
بنســبة  %24خــال الفــرة  ،2015-2011وهــذا يعــادل %2
تقريبــاً مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ســنوياً.

تمدد ُمحتمل:

عــى الرغــم مــن تضافــر جهــود الحكومــة مــع الجيــش يف تونــس
للتصــدي لألنشــطة الحدوديــة غــر الرســمي ،فــإن عــدم اســتقرار
األوضــاع السياســية بــن الحــن واآلخــر يف البــاد ،أدى إىل عرقلــة
اســتجابة الحكومــة لخطــر التهريــب وعــدم اســتكامل أو تعطيــل
الخطــط املوضوعــة ســواء مــن ِقبــل الحكومــة أو مــن خــال
املبــادرات متعــددة األط ـراف مــع املجتمــع الــدويل .ومنهــا عــى
ســبيل املثــال ،تعطيــل مــروع «منطقــة التبــادل التجــاري الحــر
بــن تونــس وليبيــا» ،والــذي كان مــن املقــرر إنشــاؤه يف معــر
الذهيبــة الحــدودي.
ومــن املرجــح أن تــؤدي األزمــة السياســية الحاليــة يف تونــس
ومــا أحدثتــه مــن فــراغ حكومــي يبــدو مؤقتــاً ،إىل متكــن
جامعــات املصالــح املشــتغلة بالتهريــب مــن فــرص التمــدد
والتوســع يف نشــاطها ،بــل واالســتعداد للمرحلــة القادمــة ،وبحــث
كيفيــة التنســيق مــع دوائــر النفــوذ ،عــى نحــو ســوف يعــزز
مــن اســتمرار نشــاط شــبكات االقتصــاد والتجــارة غــر الرســمية
بتونــس يف األمديــن القصــر واملتوســط.
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