إقصاء النهضة:
هل تسهم قرارات قيس سعيد يف حل األزمة التونسية؟
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دعــت مجموعــة أطلقــت علــى نفســها «حركــة  25يوليــو» إلــى احتجاجــات واســعة ،وانطلقــت بالفعــل مــن
العاصمــة تونــس مــن ميــدان «بــاردو» القريــب مــن البرلمــان ،ثــم انتقلــت إلــى بعــض المحافظــات األخــرى،
مثــل محافظــة سوســة الســاحلية ،وصفاقــس (جنــوب) والــكاف (شــمال غــرب) ،وذلــك بالتزامــن مــع ذكــرى
عيــد الجمهوريــة الرابــع والســتين.

وكاســتجابة لهــذه التظاهـرات ،أعلــن الرئيــس التونــي قيــس
ســعيد ،يف  25يوليــو  ،2021إعفــاء رئيــس الحكومــة هشــام
املشــييش مــن منصبــه ،ومــن ثــم إقالــة حكومتــه املكونــة
مــن  25وزارة ،عــى أن يتــوىل الرئيــس ســعيد الســلطة
التنفيذيــة مبســاعدة أحــد األشــخاص الــذي ســيقوم باختيــاره
وتكليفــه بتشــكيل حكومــة جديــدة ،كــا أعلــن تجميــد
الربملــان الحــايل ورفــع الحصانــة عــن كل أعضائــه ،كــا أنــه
ســيقوم بإصــدار مراســيم خاصــة عوض ـاً عــن القوانــن التــي
ســيصدرها الربملــان.
جــاء اإلعــان عــن هــذه القــرارات 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 «مســرات 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 منظومة اإلخوان 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

إقصــاء النهضــة :هــل تســهم قــرارات قيــس ســعيد فــي حــل األزمــة التونســية؟ ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  27 ،1294يوليــو ،2021
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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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 ،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 إيــرادات الدولــة يف العديــد مــن القطاعــات
االقتصاديــة املهمــة ،الســيام الســياحة بعــد أن تراجــع النشــاط
الســياحي يف تونــس بنســبة  80%يف 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 النيابيــة ،تأثــر اآلداء الحكومــي ســلباً عــى املســتوى
االقتصــادي.
ومــن املــؤرشات الدالــة عــى ذلــك تخفيــض املؤسســات
االقتصاديــة الدوليــة للتصنيــف االئتــاين 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 قرضــاً بقيمــة 4
مليــارات دوالر خــال الفــرة األخــرة بســبب عــدم التــزام
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 الخطــورة خــال
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الفــرة القصــرة املاضيــة ،حيــث ارتفــع عــدد املصابــن إىل
حــوايل  569ألــف مصــاب مــع تزايــد أعــداد املصابــن
املســجلني بشــكل يومــي.
ومل تفلــح السياســات واإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة
التــي اتخذتهــا وزارة الصحــة يف حكومــة املشــييش يف الحــد
مــن انتشــار الوبــاء .ودفعــت الق ـرارات غــر املدروســة مــن
قبــل وزيــر الصحــة فــوزي املهــدي بفتــح املجــال أمــام
املواطنــن ممــن تجــاوزوا  18عامــاً لتلقــي لقــاح كورونــا
يف ازدحــام مراكــز التلقيــح ،يف ظــل عــدم توافــر اللقاحــات
بشــكل يغطــي هــذه األعــداد ،فقــد حصــل  8%فقــط 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
االنتقــادات لحكومــة املشــييش ،ودفــع املواطنــن للخــروج يف
هــذه التظاهــرات مطالبــن بإســقاطها.
ج -متــدد نفــوذ حركــة النهضــة :جــاءت االحتجاجــات لتعــر
عــن رفــض املواطنــن للمخططــات التــي تســعى قيــادات
حركــة النهضــة ،الــذراع السياســية لإلخــوان املســلمني،
تنفيذهــا داخــل البــاد ،واملتمثلــة يف فــرض الهيمنــة اإلخوانية
عــى مؤسســات الدولــة كافــة.
واتضــح ذلــك يف الدعــوات التــي أطلقتهــا حركــة النهضــة
مؤخــرا ً لتغيــر حكومــة التكنوقــراط برئاســة املشــييش
وتشــكيل حكومــة سياســية جديــدة تضمــن متثيــاً مناســباً
لقيــادات حركــة النهضــة واألح ـزاب املتحالفــة معهــا داخــل
الربملــان (قلــب تونــس – ائتــاف الكرامــة).
ويف الوقــت نفســه ،رفضــت الحركــة تخفيــف حــدة
خالفاتهــا ورصاعاتهــا مــع رئيــس الدولــة ،بشــكل أدى إىل
تعقــد األزمــة السياســية يف البــاد ،وقــد عــرت عمليــات
اقتحــام مق ـرات 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 الخاصــة
مبســتقبل األوضــاع السياســية يف البــاد خــال الفــرة القادمة،
ومــن ذلــك مــا يــي:
 -1نجــاح قيــس ســعيد يف تحقيــق االســتقرار :يرجــح هــذا
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الســيناريو نجــاح قيــس ســعيد يف إعــادة هيكلــة النظــام
الســيايس مــن دون معارضــة مــن حركــة النهضــة ،والتــي قــد
تتجــه للتكيــف مــع إج ـراءات ســعيد تجنب ـاً 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 إلج ـراء
انتخابــات ترشيعيــة مبكــرة تفــرز قــوى سياســية جديــدة،
وقــد يســبق ذلــك صياغــة دســتور جديــد للبــاد يتضمــن
تغيــر النظــام الســيايس ،وفق ـاً لرؤيــة رئيــس الدولــة قيــس
ســعيد ،والتــي يؤيــده فيهــا العديــد مــن األحـزاب السياســية،
الســيام الليرباليــة والعلامنيــة ،إال أنــه مــن املســتبعد أن توافق
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 اقتحام
بعــض مقراتهــم وإحراقهــا يف محافظــات تــوزر وســيدي
بوزيــد والقــروان ،وسوســة ،حيــث هــددت بعــض قيــادات
الحركــة رئيــس الدولــة قيــس ســعيد واتهامــه بالتخطيــط

لهــذه التظاه ـرات بالتعــاون مــع أنصــاره.
كــا اتهــم راشــد الغنــويش رئيــس الدولــة باإلنقــاب
عــى الثــورة والدســتور ،وأن أنصــار النهضــة ســيدافعون
عــن الثــورة مــن خــال النــزول إىل الشــوارع رفض ـاً لق ـرارات
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 االنخــراط 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 ،ووفقــاً للمعطيــات الراهنــة ،فــإن مالمــح
املشــهد الســيايس الحــايل توحــي بتمكــن الرئيــس التونــي
قيــس ســعيد يف امليض قدمـاً يف تحقيــق اإلصالحات السياســية
الالزمــة للخــروج مــن حالــة الجمــود الســيايس ،وتدهــور
األوضــاع االقتصاديــة ،والتــي عانتهــا البــاد يف الفــرة األخــرة.
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