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وتزامــن هــذا التطــور مــع إعــان الوكالــة العامليــة للتصنيــف 
ــم  ــو 2021 عــن تخفيــض الرتقي االئتــايئ »فيتــش« يف 8 يولي
الســيادي لتونــس مــن ›B‹ إىل ›B-‹ مــع آفــاق ســلبية، وهــو 
التخفيــض التاســع منــذ 2011، وذلــك يف الوقــت الــذي أكــد 
ــض  ــذا خف ــزي، أن ه ــك املرك ــظ البن ــايس، محاف ــروان العب م
ــيني  ــة السياس ــيايس، وعرقل ــتقرار الس ــدم االس ــن ع ــم ع ناج

إصــاح الدعــم واألجــور.

أزمة متصاعدة:

جــاءت دعــوة التيــار الدميقراطي والشــعب يف ظل ما تشــهده 
تونــس مــن تصاعــد حــاد يف األزمــة السياســية املمتــدة منــذ 
أكــر مــن ســبعة أشــهر، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو 

التــايل: 

1- أزمــة سياســية ودســتورية: التــزال البــاد غــر قــادرة عــى 
عــاج األزمــة السياســية الحــادة، التــي اندلعــت منــذ ينايــر 
املــايض، بشــكل أصبحــت مؤسســات الدولــة تعــاين فيــه شــلاً 
يف إدارة شــؤون البــاد، وغــر قــادرة عــى تنفيــذ اإلصاحــات 

االقتصاديــة الازمــة، وذلــك بســبب انشــغال القامئــني عليهــا 
بخافاتهــم ورصاعاتهــم السياســية. 

كــا تعــاين حكومــة هشــام املشــييش الحاليــة أزمــة عــدم 
ــرتاض  ــل اع ــاغرة، يف ظ ــة الش ــد الوزاري ــض املقاع ــم بع حس
ــييش 11  ــار املش ــى اختي ــعيد ع ــس س ــي قي ــس التون الرئي
وزيــراً ألســباب تتعلــق بتورطهــم يف قضايــا فســاد مــايل 

وإداري. 

ومــن جهــة ثانيــة، رفــض ســعيد متريــر تعديــات مــروع 
قانــون لتشــكيل املحكمــة الدســتورية، مــا ســاهم يف تأجيــل 
ــي كان  ــة الت ــي الجه ــن، وه ــت الراه ــى الوق ــكيلها حت تش
ميكنهــا أن تفصــل يف الــراع عــى االختصاصــات بــني ســعيد 

واملشــييش.

ويضــاف إىل الخافــات الســابقة زيــادة االنتقــادات التــي 
ــرتة  ــال الف ــان خ ــة والربمل ــعيد للحكوم ــس س ــا الرئي يوجهه
ــرح  ــاد وط ــؤون الب ــن إدارة ش ــا ع ــبب عجزه ــرة بس األخ

ــة. ــددة عــى املســتويات كاف ــا املتع ــة ألزماته ــول فاعل حل

العدد 1287، 11 يوليو 2021  Future Brief تقديرات المستقبل

»جبهــة  باســم  يعــرف  مــا  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  السياســية  األحــزاب  مــن  مجموعــة  شــكلت 
االســتفتاء« فــي مطلــع يوليــو 2021، والتــي تطالــب باســتقالة رئيــس الحكومــة والبرلمــان وإجــراء انتخابــات 
مبكــرة، بينمــا دعــت حكومــة النهضــة إلــى تشــكيل حكومــة سياســية برئاســة المشيشــي، وهــو مــا يؤشــر 

إلــى محاولــة األطــراف المعنيــة الخــروج مــن األزمــة الراهنــة. 

جمود مستمر:
إخفاق مبادرات اخلروج من األزمة السياسية التونسية الراهنة

جمــود مســتمر: إخفــاق مبــادرات الخــروج مــن األزمــة السياســية التونســية الراهنــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1287، 11 يوليــو 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.



11 يوليو 2021العدد 1287 | 2

FUTURE BRIEF تقديرات المستقبل

2- خالفــات برملانيــة: يعــاين الربملــان الحــايل اســتمرار الــراع 
بــني األحــزاب العلانيــة واملدنيــة، وعــى رأســهم الحــزب 
الدســتوري الحــر، واألحــزاب ذات التوجهــات اإلســامية بزعامة 
حركــة النهضــة وائتــاف الكرامــة، وهــو مــا ظهــر جليــاً مؤخــراً 
ــن  ــيف الدي ــارة وس ــي س ــني الصحب ــداء النائب ــادث اعت يف ح
ــف لإلســام  ــاح العني ــة«، الجن ــاف الكرام ــن »ائت ــوف، م مخل
الســيايس، عــى رئيســة الحــزب الدســتوري الحــر عبــر مــويس 
خــال إحــدى الجلســات العامــة للربملان يــوم 30 يوليــو املايض. 
وكانــت الجلســة مخصصــة ملناقشــة عــدة قضايــا منهــا اتفاقيــة 
ــاح  ــن أجــل افتت ــة القطــري م ــدوق التنمي ــع صن ــة م الحكوم

فــرع لألخــر يف البــاد.

وتدعــو األحــزاب السياســية العلانيــة إلنهــاء مــا وصفــوه 
بهيمنــة حركــة النهضــة عــى الربملــان الحــايل، وكذلــك هيمنتهــا 
عــى الحكومــة برئاســة املشــييش، وذلــك انطاقــاً مــن أن حــل 
ــة  ــة الحكوم ــاء تبعي ــن يف أنه ــة يكم ــية الراهن ــة السياس األزم
ــذي يرؤســه األمــني العــام لحركــة النهضــة  ــة للربملــان ال الحالي

راشــد الغنــويش.

3- إخفــاق مبــادرات الحــوار الوطنــي: مل تنجــح، حتــى اآلن، أي 
مــن املبــادرات الوطنيــة التــي تــم طرحها خــال الفــرتة األخرة، 
وكان آخرهــا دعــوة رئيــس الدولــة قيــس ســعيد إلجــراء حــوار 

وطنــي مــع األحــزاب والقــوى السياســية واالجتاعيــة كافة. 

وكان الســبب الرئيــي وراء ذلــك هــو مطالبــة ســعيد 
ــون االنتخــايب  ــم والقان ــر النظــام الســيايس القائ مبناقشــة تغي
خــال هــذا الحــوار، وهــو مــا القــى رفضــاً مــن بعض األحــزاب، 

وعــى رأســها، حركــة النهضــة، حيــث اعتربتهــا محاولــة لتكريس 
حكــم الفــرد يف البــاد وإجهــاض التجربــة الدميقراطيــة الحالية.

ــراً  ــوراً كب ــاد تده ــهد الب ــة: تش ــاع االقتصادي ــأزم األوض 4- ت
ــك عــدم  ــرز مــؤرشات ذل عــى املســتوى االقتصــادي، ومــن أب
توافــر الســيولة الازمــة لتســديد ديــون ســيادية أواخــر شــهر 
يوليــو الجــاري، حيــث يتوجــب عــى الحكومــة ســداد قرضــني 
تبلــغ قيمــة كل منهــا 500 مليــون دوالر، أحدهــا يف 24 

ــادم.  ــطس الق ــاين يف 5 أغس ــاري، والث ــو الج يولي

وأخفقــت الحكومــة التونســية يف إحــراز أي تقــدم ملمــوس 
ــى  ــول ع ــدويل للحص ــد ال ــدوق النق ــع صن ــات م يف املفاوض
قــرض بقيمــة 4 مليــارات دوالر، ويف ظــل األوضــاع االقتصاديــة 
املتأزمــة ســوف تواجــه البــاد خطــر العجــز عــن ســداد الديــون 
الخارجيــة وتراجــع التصنيــف االئتــاين للبــاد، يف ظــل غيــاب 
القطاعــات  إيــرادات  وتراجــع  اقتصــادي،  إصــاح  برنامــج 
ــة  ــات أزم ــبب تداعي ــياحة بس ــل الس ــة مث ــة املهم االقتصادي

ــا. كورون

مقترحات للتسوية:
ــت  ــل، أعلن ــن دون ح ــية م ــة السياس ــتمرار األزم ــل اس يف ظ
بعــض القــوى السياســية عــن مقرتحــات للخــروج مــن الوضــع 

ــايل:  ــا يف الت ــل أبرزه الراهــن، ويتمث

1- دعــوة »النهضــة« لحكومــة سياســية: دعــا مجلــس شــورى 
»حركــة النهضــة«، مطلــع يوليــو، إىل »تشــكيل حكومة سياســية 
قــادرة عــى مواجهــة األزمــة السياســية يف البــاد، مــع اإلبقــاء 
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عــى املشــييش رئيســاً للــوزراء. والقــى مقــرتح النهضــة رفضــاً، 
حتــى مــن أقــرب حلفائهــا، مثــل كتلــة اإلصــاح الوطنــي )18 

نائبــاً(. 

ويبــدو أن النهضــة كانــت تســعى لتكثيــف تحركاتهــا، 
ــة  ــول تركيب ــات ح ــا إىل مفاوض ــة له ــزاب موالي ــتدراج أح واس
الحكومــة املقبلــة، وهــو مــا يعيــد إنتــاج الخــاف بــني ســعيد 
حكومــة  إقامــة  عــى  يــر  األول  كان  حيــث  واملشــييش، 
تكنوقــراط، وهــو مــا خالفــه املشــييش بالتحالــف مــع النهضــة 

ــس.  ــة الرئي ــا يف مواجه ــتقواء به واالس

2- مطالبــة حزبيــة بانتخابــات مبكــرة: أعلنــت مجموعــة مــن 
األحــزاب والقــوى السياســية اليســارية التــي تقودهــا »حركــة 
مــروع تونــس« و«حــزب بنــي وطنــي«، وعــدد مــن منظــات 
ــاردو« و«الرابطــة  ــل »تنســيقية اعتصــام ب املجتمــع املــدين مث
السياســية  الشــخصيات  وبعــض  للمواطنــة«،  التونســية 
ــتفتاء« يف  ــة االس ــم »جبه ــرف باس ــا يع ــكيل م ــية تش التونس
ــعبي  ــتفتاء ش ــراء اس ــدف إىل إج ــي ته ــو 2021، والت 28 يوني
حــول مســألة تغيــر النظــام الســيايس القائــم وتعديــل قانــون 
ــها  ــية نفس ــة السياس ــراز النخب ــدم إف ــان ع ــات لض االنتخاب
املتصــدرة للمشــهد الســيايس الراهــن يف البــاد، والدعــوة 
لتنظيــم انتخابــات رئاســية وبرملانيــة مبكــرة، وهــو مــا يتــاىش 
ــة قيــس  مــع األفــكار نفســها التــي يطرحهــا رئيــس الجمهوري

ســعيد.

تحديات متعددة:
تكشــف املبادرتــان املقرتحتــان للخــروج مــن األزمــة السياســية 
الراهنــة عــن عــدد مــن املاحظــات، والتــي ميكــن إجالهــا يف 

التــايل: 

1- إعــادة إنتــاج األزمــة نفســها: إن مبــادرة جبهــة االســتفتاء 
ــي  ــايل فه ــعيد، وبالت ــة س ــس الدول ــات رئي ــع توجه ــق م تتف
تشــكل ظهــراً حزبيــاً وشــعبياً لتوجهــات ســعيد للخــروج مــن 
ــاد  ــي« و«االتح ــار الدميقراط ــزب »التي ــو ح ــا يدع ــة. ك األزم
التونــي العــام للشــغل« مضمــون هــذه املبــادرة. ويف املقابــل، 
ــى  ــكل إرصاراً ع ــية تش ــة سياس ــة لحكوم ــوة النهض ــإن دع ف

الطــرح نفســه، الــذي ســبق وأن طرحتــه للخــروج مــن األزمــة 
ــني ســعيد  ــق ب ــاب التواف ــا يكشــف عــن غي ــة، وهــو م الراهن

ــة. ــة الراهن ــة األزم والنهضــة لحلحل

2- اســتمرار الشــلل الحكومــي: التــزال األزمــة السياســية تلقــي 
ــادر عــى  ــح غــر ق ــذي أصب ــا عــى األداء الحكومــي ال بظاله
ــي  ــة الت ــة والصحي ــية واالقتصادي ــات السياس ــة التحدي مواجه
تعانيهــا البــاد، وعــى رأســها تفاقــم األزمــة االقتصاديــة، يف ظــل 
عجــز الحكومــة عــن تنفيــذ اإلصاحــات االقتصاديــة الرضوريــة 
ــيش  ــن تف ــاً ع ــة، فض ــة االقتصادي ــن األزم ــاد م ــال الب النتش
وبــاء كورونــا داخــل البــاد، وتأخــر تطعيــم املواطنــني )تطعيــم 
ــا  ــون مواطــن(، وهــو م ــني 11 ملي ــون مواطــن مــن ب 1.9 ملي
ينــذر باســتمرار تداعيــات كورونــا عــى األوضــاع االقتصاديــة.

3- عقبــات دســتورية أمــام االســتفتاء املبكــر: تخالــف مبــادرة 
ــا  ــع م ــة، م ــض اآلراء القانوني ــاً لبع ــتفتاء«، وفق ــة االس »جبه
ــاء  ــض فقه ــرى بع ــث ي ــي، حي ــتور التون ــه الدس ــص علي ين
ــدى  ــة ال يتع ــه الجبه ــو إلي ــذي تدع ــتفتاء ال ــتور أن االس الدس
ــه أي قيمــة  كونــه اســتفتاًء استشــارياً، وبالتــايل فلــن تصبــح ل
قانونيــة، خاصــة أن الدســتور الوطنــي ال يتضمــن آليــة محــددة 

إلجــراء مثــل هــذا النــوع مــن االســتفتاء.

ــتورية  ــة الدس ــكيل املحكم ــم تش ــة، مل يت ــة ثاني ــن جه وم
حتــى اآلن، وهــو مــا يقــف أمــام إجــراء اســتفتاء شــعبي وفقــاً 
ملــا تنــادي بــه بعــض األحــزاب السياســية املعارضــة؛ نظــراً ألن 
ذلــك يتطلــب وجــود محكمــة دســتورية تــرف عــى عمليــة 
االســتفتاء، وهــو مــا ميثــل عقبــة دســتورية تحــول دون تنفيــذ 

مــا تدعــو إليــه مبــادرة الجبهــة.

ويف الختــام، ترجــح املعطيــات الســابقة تواصــل األزمــة 
السياســية، خاصــة يف ظــل غيــاب التوافــق الوطنــي بــني أطراف 
األزمــة، وعــى الرغــم مــا أفرزتــه األزمــة مــن حــراك ســيايس 
ــر  ــر كاف وغ ــل غ ــك يظ ــإن ذل ــي، ف ــع التون ــل املجتم داخ
قــادر عــى حلحلــة األزمــة، يف ظــل إرصار أطــراف األزمــة عــى 
التصعيــد، ورفــض األحــزاب السياســية املهيمنــة عــى الربملــان، 
وتحديــداً النهضــة، دعــوات إجــراء تنظيــم انتخابــات برملانيــة 

مبكــرة، خوفــاً مــن خســارتها املزيــد مــن املقاعــد.

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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