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وكاســتجابة لهــذه التظاهــرات، أعلــن الرئيــس التونــي قيــس 
ــس الحكومــة هشــام  ــاء رئي ــو 2021، إعف ســعيد، يف 25 يولي
ــة  ــه املكون ــة حكومت ــم إقال ــن ث ــه، وم ــن منصب ــييش م املش
مــن 25 وزارة، عــى أن يتــوىل الرئيــس ســعيد الســلطة 
التنفيذيــة مبســاعدة أحــد األشــخاص الــذي ســيقوم باختيــاره 
وتكليفــه بتشــكيل حكومــة جديــدة، كــا أعلــن تجميــد 
ــه  ــه، كــا أن ــة عــن كل أعضائ الربملــان الحــايل ورفــع الحصان
ســيقوم بإصــدار مراســيم خاصــة عوضــاً عــن القوانــن التــي 

ــان. ــيصدرها الربمل س

جــاء اإلعــان عــن هــذه القــرارات عقــب االجتــاع 
الطــارئ الــذي ترأســه رئيــس الدولــة قيــس ســعيد مــع عــدد 
ــذي  ــه ال ــوم نفس ــة يف الي ــكرية واألمني ــادات العس ــن القي م
ــدن  ــن امل ــدد م ــعبية يف ع ــات الش ــه االحتجاج ــت في اندلع
والواليــات التونســية صبــاح يــوم 25 يوليــو 2021 تحــت 

ــم«.  ــرات الحس ــمى »مس مس

وطالــب املحتجــون خالهــا بتحســن األوضــاع االقتصاديــة 
ــة »املشــييش«  ــة حكوم ومكافحــة الفســاد واإلرهــاب، وإقال
ــذي يرتأســه راشــد الغنــويش، األمــن العــام  وحــل الربملــان ال
لحركــة النهضــة، وطالبــوا بإســقاط منظومة اإلخوان املســلمن 

وفتــح تحقيقــات مــع راشــد الغنــويش بســبب تورطــه يف 
جرائــم فســاد مــايل وإداري إىل جانــب تورطــه يف قضايــا 

ــة. ــات إرهابي ــذ عملي ــاب وتنفي ــل اإلره متوي

أسباب االحتجاجات
ــوع إىل  ــعبية بالرج ــات الش ــدالع االحتجاج ــر ان ــن تفس ميك

ــي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــباب، وم ــل واألس بعــض العوام

ــذ  ــس من ــت تون ــاث: دخل ــات الث ــة الرئاس ــدام أزم 1- احت
شــهر ينايــر املــايض يف أزمــة سياســية ودســتورية كبــرة بعــد 
رفــض رئيــس الدولــة قيــس ســعيد التعديــات الوزاريــة التــي 
ــض  ــدم إرشاك بع ــى ع ــعيد ع ــييش وإرصار س ــا املش أجراه
الشــخصيات التــي تطالهــا اتهامــات بالفســاد املــايل واإلداري 

ــة.  يف الحكوم

ــده يف  ــه وأي ــة مبوقف ــس الحكوم ــك رئي ــل متس ويف املقاب
ذلــك حركــة النهضــة وحزبــا قلــب تونــس وإئتــاف الكرامــة، 
ــة –  ــة – الحكوم ــاث )الدول ــة الرئاســات الث وتصاعــدت أزم
الربملــان( منــذ ذلــك الحــن وحتــى الوقــت الراهــن، باإلضافــة 
إىل مــا شــهده الربملــان مــن خافــات ورصاعــات بــن الكتــل 
النيابيــة بداخلــه يف ظــل عجــز رئيــس الربملــان الغنــويش 
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دعــت مجموعــة أطلقــت علــى نفســها »حركــة 25 يوليــو« 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.

إقصاء النهضة:
هل تسهم قرارات قيس سعيد يف حل األزمة التونسية؟

إقصــاء النهضــة: هــل تســهم قــرارات قيــس ســعيد فــي حــل األزمــة التونســية؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1294، 27 يوليــو 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــاة السياســية  عــن إدارة الربملــان بشــكل تســتقيم معــه الحي
ــذ مهامهــا يف إدارة شــئون  ــاعدة الحكومــة عــى تنفي ومس

البــاد. 

ــت  ــي طُرح ــة الت ــادرات الوطني ــة املب ــت كاف ــا أخفق ك
السياســية  فتيــل األزمــة  لنــزع  املاضيــة  الشــهور  خــال 
وأثــرت ســلباً عــى حالــة  بالبــاد، مــا زادهــا تعقيــداً 
االســتقرار الســيايس، بشــكل دفــع املواطنــن للخــروج يف هــذه 
االحتجاجــات والتعبــر عــن رفضهــم الســتمرار هــذه األزمــة 

دون حــل.

األســباب  مــن ضمــن  يعــد  الحكومــي:  األداء  تــردي   -2
ــدالع االحتجاجــات الشــعبية  ــي ســاهمت يف ان الرئيســية الت
ــف أداء  ــاري، ضع ــو الج ــوم 25 يولي ــاد ي ــهدتها الب ــي ش الت
حكومــة املشــييش وعــدم قدرتهــا عــى حــل املشــكات التــي 
يعانيهــا املواطنــون، خاصــة عــى املســتوين االقتصــادي 

ــي: ــا ي ــه ك ــن توضيح ــا ميك ــو م ــي، وه والصح

ــة  ــاين أزم ــاد تع ــة: أصبحــت الب ــة االقتصادي ــم األزم  أ- تفاق
اقتصاديــة متفاقمــة بســبب غيــاب السياســات والحلــول 
ــم املعيشــية  ــن ث ــة وم ــة لتحســن األوضــاع االقتصادي الازم
للمواطنــن، حيــث ارتفعــت معــدالت البطالــة والفقــر يف 
ــات  ــن القطاع ــد م ــة يف العدي ــرادات الدول ــع إي ــل تراج ظ
االقتصاديــة املهمــة، الســيا الســياحة بعــد أن تراجــع النشــاط 
الســياحي يف تونــس بنســبة %80 يف يوليــو 2021 مقارنــة 

ــايض.  ــام امل ــن الع ــرتة نفســها م بالف

وجــاء ذلــك كأحــد تداعيــات أزمــة كورونــا التــي تســببت 
يف مزيــد مــن تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة 
ــل  ــراً داخ ــر فق ــرة، واألك ــات الفق ــة الفئ ــن، خاص للمواطن
برصاعاتــه  الحكومــة  رئيــس  انشــغال  ومــع  املجتمــع، 
السياســية مــع رئيــس الدولــة وانشــغال الربملــان بخافاتــه بن 
ــتوى  ــى املس ــلباً ع ــي س ــر اآلداء الحكوم ــة، تأث ــه النيابي كتل

االقتصــادي. 

ــك تخفيــض املؤسســات  ــة عــى ذل ومــن املــؤرشات الدال
ــر  ــاد، والتحذي ــاين للب ــف االئت ــة للتصني ــة الدولي االقتصادي
مــن إمكانيــة إعــان الدولــة التونســية إفاســها بســبب عــدم 
ــى  ــة ع ــدرة الحكوم ــدم ق ــون وع ــداد الدي ــى س ــدرة ع الق
ــدوق  ــج اإلصــاح االقتصــادي تحــت إرشاف صن ــذ برنام تنفي
ــة 4  ــاً بقيم ــاد قرض ــح الب ــض من ــذي رف ــدويل، ال ــد ال النق
ــزام  ــدم الت ــبب ع ــرة بس ــرتة األخ ــال الف ــارات دوالر خ ملي
الحكومــة بربنامــج اإلصــاح االقتصــادي، مــا ســاهم يف 

ــاد. ــة بالب ــة االقتصادي ــد األزم تعقي

 ب- تدهــور أزمــة كورونــا: ظهــر العجــز الحكومــي كذلــك يف 
ــغ الخطــورة خــال  ــي شــهدت تدهــوراً بال ــا الت أزمــة كورون

ــن إىل  ــدد املصاب ــع ع ــث ارتف ــة، حي ــرة املاضي ــرتة القص الف
املصابــن  أعــداد  تزايــد  مــع  ألــف مصــاب   569 حــوايل 

ــي.  ــكل يوم ــجلن بش املس

ــة  ــة والوقائي ــراءات االحرتازي ــات واإلج ــح السياس ومل تفل
ــة املشــييش يف الحــد  ــا وزارة الصحــة يف حكوم ــي اتخذته الت
مــن انتشــار الوبــاء. ودفعــت القــرارات غــر املدروســة مــن 
قبــل وزيــر الصحــة فــوزي املهــدي بفتــح املجــال أمــام 
املواطنــن ممــن تجــاوزوا 18 عامــاً لتلقــي لقــاح كورونــا 
ــر اللقاحــات  ــدم تواف ــح، يف ظــل ع ــز التلقي يف ازدحــام مراك
بشــكل يغطــي هــذه األعــداد، فقــد حصــل %8 فقــط مــن 
ــى  ــمة، ع ــون نس ــوايل 12 ملي ــم ح ــغ تعداده ــكان البال الس

ــاح.  اللق

الطبــي  القطــاع  تدهــور  ســبق  مــا  إىل  ويضــاف 
ــجن يف  ــص األكس ــة ونق ــات الطبي ــتوى الخدم ــع مس وتراج
املستشــفيات، األمــر الــذي ســاهم يف توجيــه مزيــد مــن 
االنتقــادات لحكومــة املشــييش، ودفــع املواطنــن للخــروج يف 

التظاهــرات مطالبــن بإســقاطها. هــذه 

 ج- متــدد نفــوذ حركــة النهضــة: جــاءت االحتجاجــات لتعــرب 
ــادات  ــعى قي ــي تس ــات الت ــن للمخطط ــض املواطن ــن رف ع
املســلمن،  لإلخــوان  السياســية  الــذراع  النهضــة،  حركــة 
تنفيذهــا داخــل البــاد، واملتمثلــة يف فــرض الهيمنــة اإلخوانية 

ــة.  ــة كاف ــات الدول ــى مؤسس ع

واتضــح ذلــك يف الدعــوات التــي أطلقتهــا حركــة النهضــة 
املشــييش  برئاســة  التكنوقــراط  حكومــة  لتغيــر  مؤخــراً 
ــباً  ــاً مناس ــن متثي ــدة تضم ــية جدي ــة سياس ــكيل حكوم وتش
ــادات حركــة النهضــة واألحــزاب املتحالفــة معهــا داخــل  لقي

ــة(.  ــاف الكرام ــس – ائت ــب تون ــان )قل الربمل

ويف الوقــت نفســه، رفضــت الحركــة تخفيــف حــدة 
خافاتهــا ورصاعاتهــا مــع رئيــس الدولــة، بشــكل أدى إىل 
تعقــد األزمــة السياســية يف البــاد، وقــد عــربت عمليــات 
اقتحــام مقــرات حركــة النهضــة وإحــراق بعضهــا عــن مــدى 
الغضــب الشــعبي الكامــن تجــاه حركــة النهضــة يف ظــل 
تحميلهــا مســؤولية تدهــور األوضــاع السياســية واالقتصاديــة 
ــة يف  ــا الحرك ــاركت فيه ــي ش ــنوات الت ــوال الس ــاد ط يف الب

الحكومــات املتعاقبــة.

سيناريوهات محتملة:
ــة  ــيناريوهات الخاص ــض الس ــة بع ــات الراهن ــح املعطي ترج
مبســتقبل األوضــاع السياســية يف البــاد خــال الفــرتة القادمة، 

ومــن ذلــك مــا يــي:

ــق االســتقرار: يرجــح هــذا  ــس ســعيد يف تحقي 1- نجــاح قي
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هل تسهم قرارات قيس سعيد في حل األزمة التونسية؟

ــام  ــة النظ ــادة هيكل ــعيد يف إع ــس س ــاح قي ــيناريو نج الس
الســيايس مــن دون معارضــة مــن حركــة النهضــة، والتــي قــد 
ــاة مصــر  ــاً ملاق ــع إجــراءات ســعيد تجنب ــف م تتجــه للتكي

ــه.  ــة نفس ــلمن املرصي ــوان املس اإلخ

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 
ــة خانقــة، وثانيهــا الدعــوة إلجــراء  ــة وصحي أزمــات اقتصادي
ــدة،  ــية جدي ــوى سياس ــرز ق ــرة تف ــة مبك ــات ترشيعي انتخاب
ــن  ــاد يتضم ــد للب ــتور جدي ــة دس ــك صياغ ــبق ذل ــد يس وق
ــس  ــة قي ــس الدول ــة رئي ــاً لرؤي ــر النظــام الســيايس، وفق تغي
ســعيد، والتــي يؤيــده فيهــا العديــد مــن األحــزاب السياســية، 
الســيا الليرباليــة والعلانيــة، إال أنــه مــن املســتبعد أن توافق 
عليــه حركــة النهضــة، وســيمثل ذلــك التحــدي الرئيــي أمــام 

تحقــق هــذا الســيناريو.

2- انــزالق البــاد يف حالــة الفــوىض: يســتند هــذا الســيناريو 
إىل احتــال اتجــاه قيــادات حركــة النهضــة بالــرد عــى اقتحام 
بعــض مقراتهــم وإحراقهــا يف محافظــات  تــوزر وســيدي 
ــادات  ــد والقــروان، وسوســة، حيــث هــددت بعــض قي بوزي
ــط  ــه بالتخطي ــعيد واتهام ــس س ــة قي ــس الدول ــة رئي الحرك

لهــذه التظاهــرات بالتعــاون مــع أنصــاره. 

كــا اتهــم راشــد الغنــويش رئيــس الدولــة باإلنقــاب 
عــى الثــورة والدســتور، وأن أنصــار النهضــة ســيدافعون 
عــن الثــورة مــن خــال النــزول إىل الشــوارع رفضــاً لقــرارات 
ــام  ــيايس لنظ ــام الس ــر النظ ــة أن تغي ــعيد، خاص ــس س الرئي
رئــايس، كــا يســعى الســعيد لــن يكفــل لهــم تصــدر املشــهد 
ترتيــب  إعــادة  يحاولــون  فســوف  ثــم  ومــن  الســيايس. 
ــتى  ــية بش ــاة السياس ــراط يف الحي ــة االنخ ــم ومحاول صفوفه

ــرق.  الط

وقــد يلجــؤون إىل االغتيــاالت السياســية إلثبــات قدرتهــم 
ــاالت  ــه احت ــد مع ــذي تتزاي ــر ال ــر، األم ــاء والتأث ــى البق ع
عــدم االســتقرار خــال الفــرتة القادمــة والســيا عــى املــدى 

القصــر.

ويف الختــام، ووفقــاً للمعطيــات الراهنــة، فــإن مامــح 
ــي  ــس التون ــن الرئي ــايل توحــي بتمك املشــهد الســيايس الح
قيــس ســعيد يف امليض قدمــاً يف تحقيــق اإلصاحات السياســية 
ــور  ــيايس، وتده ــود الس ــة الجم ــن حال ــروج م ــة للخ الازم
األوضــاع االقتصاديــة، والتــي عانتهــا البــاد يف الفــرتة األخــرة. 
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