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امللخص التنفيذي
لكن األزمة التونسية املرّكبة يف العام
ش ّكلت تونس حال ًة لتجربة دميقراطية تعددية انتقالية كثمرة للربيع العرب ،و ّ
 2021دامهت البيئة السياسية العربية ،وذلك بعد إعالن الرئيس التونسي قيس سعيّد احلالة االستثنائية يف البالد-
متخضت عن حل الربملان وجملس القضاء األعلى الحقاً،
الطوارئ ،وإعالنه جتميد الربملان فوراً ،وإصدار مراسيم رائسية ّ
وحل اللجنة املستقلة لالنتخاابت ،ووقف العمل ابلدستور ،حيث ق ّدم دستوراً جديداً عرضه لالستفتاء الشعب رغم
ّ
معارضة غالبية األحزاب التونسية ،مث أصدر قانون انتخاب معدالً مبرسوم رائسي أيضاً ،ألغى مبوجبه القوائم االنتخابية
احلزبية ،وأ ّقر الرتشيح الفردي فقط ،مما اعترب مؤشراً على تراجع جديد يف احلالة الدميقراطية ومعايريها الدولية.
ويبحث فريق األزمات العرب –  ACTيف هذا التقرير األزمة التونسية املرتاكمة واملتداخلة يف اجملاالت االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،واليت أوصلت الدولة إىل شكل من التعطيل والشلل املؤسسي على املستوايت الرمسية والشعبية
واحلزبية وقوى اجملتمع املدين ،ويتناول التقرير بيئة األزمة وخلفياهتا وأسباهبا ،ومواقف أطرافها احمللية واإلقليمية والدولية،
التحول واخلروج منها.
ومصاحلها ،وسيناريوهات األزمة ،ومسار ّ
وقد سبق اختاذ الرئيس هلذه اإلجراءات االستثنائية نزاع عميق بينه وبي والربملان من جهة ،وبينه وبي احلكومة من
هشة
جهة أخرى ،انهيك عن خالفات الرائسة مع العديد من األحزاب املمثلة ابلربملان ،األمر الذي أسس لبيئة سياسية ّ
يف تونس ،استثمرها الرئيس يف تربير إجراءاته االستثنائية اليت مل تلتزم بنصوص الدستور النافذ حسب خمتلف اخلرباء
الدستوريي ،إضافة إىل انتقادات واسعة من األحزاب التونسية أيضاً.
ورغم مرور الفرتة اليت أعلنها الرئيس عن إعالن احلالة االستثنائية لثالثي يوماً ،غري أنا استمرت بعد ذلك ،مث أعلن
أنا وفق برانمج رمسه وينتهي يف  ،2022/12/17أي بعد قرابة عام ونصف على إعالن احلالة االستثنائية ،دون الرجوع
ألي سلطة تشريعية أو قضائية قائمة وفق أحكام الدستور ،ومل يتم طيلة هذه املدة التوافق مع األحزاب الوطنية أو القادة
السياسيي يف البالد وكذلك االحتاد العام التونسي للشغل ،بغرض االتفاق على كيفية إدارة املرحلة حىت بعد أن ح ّددت
الرائسة برانمج احلالة االستثنائية الزمن.
وقد أاثرت إدارة الرئيس التساؤالت واملخاوف لدى التونسيي من عودة تونس إىل حكم الفرد املطلق الذي عانت
التخوفات
منه منذ االستقالل حىت اندالع الربيع العرب عام  ،2011والذي أطاح ابلرئيس بن علي ،وما حتمله هذه ّ
من إشكاالت سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية ،وتراجع ابجتاهات اإلصالح السياسي والدميقراطي اليت أجنزها الشعب
التونسي بثورته قبل عشر سنوات ،مما قد يزيد من عمق األزمة يف البالد ،ورمبا يؤسس النقسام جمتمعي وسياسي خطري
أفقياً وعمودايً.
التحول عن األزمة واخلروج منها يتطلب ثالثة مقومات :أوهلا أن
ويرى فريق األزمات العرب ACT -أ ّن مسار ّ
يكون اهلدف املشرتك تطوير وحتسي التجربة الدميقراطية واحلرايت يف تونس ،والثاين محاية وتعزيز الكياانت واهليئات
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التعرض لرموزها وقياداهتا وأي من الشخصيات الوطنية ،ومحاية التقاليد الدميقراطية
واملؤسسات واألحزاب التونسية ،وعدم ّ
يف احلياة السياسية واحلزبية اليت قامت ثورة الربيع العرب لتحقيقها وتكريسها يف احلياة السياسية التونسية ،واللجوء إىل
طاولة حوار تونسي يشارك فيها مجيع أبناء تونس ،والثالث إعادة الربملان املنتخب ليقوم إبقرار تعديل القواني الالزمة
لتطوير احلياة السياسية ،والتوصل إىل حلول وسط خبصوص التعديالت الالزمة لدستور  ،2014خصوصاً ما يتعلق
كل من الرئيس واحلكومة والربملان ،وإعالن أتجيل االنتخاابت إىل ناية الربع األول من العام ،2023
بصالحيات ٍّّ
مقومات اخلروج
واعتبارها مبكرة لكل من الربملان والرائسة يف وقت واحد ،هبدف إعطاء الفرصة للتونسيي للقيام بتحقيق ّ
من األزمة هذه.
املقومات ،مثل الشروع حبوار وطن شامل لتقييم
ويقرتح الفريق مساراً متكامالً للخروج من األزمة يستند إىل هذه ّ
التوصل إىل رؤية زمنية ،ومبضمون دميقراطي ،إلعادة األمور إىل نصاهبا الدستوري ،وتفكيك أسباب وعوامل
احلالة ،و ّ
السلب
التنازع احلقيقية بي السلطات احلاكمة الثالث ،وحتييد املؤسسة العسكرية عن اخلالفات السياسية ،ووقف ال ّ
تدخل ّ
من األطراف اإلقليمية والدولية ،ومسامهة جامعة الدول العربية بتشجيع أطراف األزمة التونسية للتصاحل والتوافق على
مسار اخلروج منها ،وتشكيل حكومة انتقالية مهمتها إدارة الوضع االقتصادي ومنعه من االنيار ،وقيادة البالد حىت
االنتخاابت التشريعية والرائسية املبكرة ،مث يق ّدم التقرير عدداً من التوصيات املساعدة على إجناح أي مسعى وفق هذه
الرؤية املقرتحة.
ويؤكد الفريق يف رؤيته االسرتاتيجية أبن املصلحة العليا لتونس تتمثّل يف اخلروج من األزمة ،وعدم االنسياق وراء
ردود األفعال بي أطرافها ،مما يعيق التوافقات والتفامهات الوطنية ،ويرى أن أغلب مصاحل األطراف ميكن أن تتحقق يف
تبن هذا املسار املقرتح من الفريق إلناء األزمة ،وانفتاح أبناء تونس على بعضهم بكافة ألوان الطيف الفكري
حال ّ
والسياسي والدين يف آن واحد ،وتشكيل حالة من الوحدة الوطنية املتينة حلماية تونس من أي اهتزازات مستقبلية.
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مدخل

حاولت تونس خالل العقد املاضي  2021-2011تشكيل جتربة دميقراطية تعددية انتقالية كثمرة لثورات الربيع
العرب ،واليت كانت تونس منطلقها ورائدها مع ناية العام  2010وبداية العام  2011يف العامل العرب.
و ّاختذ املخاض السياسي الدميقراطي يف تونس اجتاهات عدة ،بي تق ّدم ٍّ
حزب ما للقيادة وتراجع آخر وفق صناديق
االقرتاع وتوجهات املواطني التونسيي ،ومع أ ّن هذه املرحلة االنتقالية شهدت كذلك بعض اخلالفات والتنازعات بي
األحزاب ،غري أن العملية الدميقراطية استمرت رغم بعض العيوب ،ورغم كثري من اإلشكاالت االقتصادية واالجتماعية
اليت مل تتم ّكن حكومات ما بعد الثورة من حلّها جذرايً ألسباب متعددة داخلياً وخارجياً.
لكن مشهد الربملان التونسي ق ّدم خالل الفرتة  2021-2019صورة خمتلّة للمواطن التونسي الذي يطمح للحرية
ّ
تعرض له الربملان من قبل بعض األحزاب وبعض
والدميقراطية ،وذلك من خالل صور املشاكسات والتعطيل الذي ّ
أعضائه ،إضافة إىل رفض الرائسة التوقيع على مشروع قانون احملكمة الدستورية الذي أ ّقره الربملان.
وأتت هذه الظروف من اخلالفات احلزبية يف الربملان ،وفشل احلكومات النسب ،لتساعد على تربير إعالن الرائسة
املقر عام  ،2014واليت تتيح له إعالن
للحالة االستثنائية يف البالد استناداً إىل املادة  80الواردة يف الدستور التونسي ّ
إجراءات استثنائية حمددة وملدة حمددة ابلتشاور مع الربملان؛ حيث تنص املادة املذكورة على أن "لرئيس اجلمهورية يف حال
اخلطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البالد واستقالهلا ،ويتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة ،أن يتخذ التدابري
اليت حتتمها احلالة االستثنائية ،وذلك بعد استشارة رئيس احلكومة ورئيس وجملس نواب الشعب وإعالم رئيس احملكمة
الدستورية ،ويعلن ]الرئيس[ عن التدابري يف بيان إىل الشعب".
متخضت حمصلة اإلعالن وتفسرياته عن جتميد الربملان مث
توسع يف أتويل النص الدستوري ،حيث ّ
غري أن الرئيس ّ
حل اللجنة املستقلة لالنتخاابت وتشكيل أخرى مبرسوم
حلّه ،وحل اجمللس األعلى للقضاء وتشكيل جملس آخر مبرسوم ،و ّ
املقر عام  2014ابلتوافق ،وتقدمي نص دستور جديد من قبل جلنة ش ّكلتها الرائسة ،وعرضه
آخر ،مث إلغاء الدستور ّ
لالستفتاء الشعب رغم معارضة غالبية األحزاب التونسية واالحتاد العام التونسي للشغل ،ولذلك متت مقاطعة االستفتاء
بنسبة تصل إىل  %75من الشعب التونسي ،كما سنّت الرائسة مبرسوم آخر أيضا قانون انتخاب َيرم األحزاب من
تشكيل قوائمها أو القيام بتحالفات انتخابية فيما بينها ،عندما جعل الرتشيح فردايً فقط ،واالنتخاب ملرشح واحد فقط.
التوصل مع األحزاب والربملان إىل أي صيغة توافقية ،حيث اختذ املراسيم الرائسية منهجاً فيما
ومل يتم ّكن الرئيس من ّ
يتعلق ابلسلطات الثالث ،األمر الذي دفع فريق األزمات العرب ،ACT -يف مركز دراسات الشرق الوسط ،إىل العمل
على إصدار تقرير اسرتاتيجي خبصوص هذه األزمة التونسية املستجدة املتفاقمة ،وما يتعلق هبا من تداعيات على اإلصالح
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مشول يف تونس على
السياسي واملسار الدميقراطي يف العامل العرب من جهة ،وملا لذلك من أثر قد يبلور نظام حكم ّ
فردي ّ
توصل الفريق إىل رؤية ملسار متماسك للخروج من هذه األزمة،
أنقاض جتربته الدميقراطية الوحيدة من جهة أخرى ،و ّ
لتحقيق مصاحل تونس العليا ابالستقرار واألمن والرفاه والدميقراطية وألخذ مواقف ومصاحل ورؤى خمتلف األطراف التونسية
إزاءها.
ويتناول التقرير برتكيز خلفيات األزمة احلالية ،ووصفها وبيان طبيعتها ،وتناول أطرافها املختلفة اخلارجية والداخلية،
مث يق ّدم تقديره للسيناريوهات احملتملة حلركة تطور األزمة يف املدى القريب ،ويتم التقرير بتقدمي رؤية ملسار اخلروج اآلمن
من هذه األزمة.
ويعتقد الفريق أن للزمة أعماقاً وخلفيات مهمة ،وأصبحت شاملة للنظام السياسي ،كما أن هلا أبعاداً عديدة
اقتصادية واجتماعية وسياسية ،بل هتدد االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي يف البالد ،رغم أن مجيع األطراف
مل تستخدم العنف ضد بعضها حىت اتريخ إعداد التقرير ،وأن انقسام اجملتمع ،يف ظل األزمة بي اإلصالحي وغري
اإلصالحي ،وغري ذلك من االصطفافات احلزبية واأليديولوجية ،يتاج إىل معاجلة عاجلة قبل أن يستفحل ويصبح حالة
دائمة من الصراع متعدد االجتاهات.
وقد استفاد الفريق ،ويف مناقشة أكادميية مرّكزة ،من خبريين تونسيي استضافهما للحديث عن األزمة من جوانب
تفهم بعض جوانبها العميقة ،والضيفان مها السياسية التونسية
خمتلفة ،حيث ألقت أبضواء مهمة للفريق ملساعدته على ّ
والباحثة يف العلوم السياسية عفيفة املناعي ،والباحث السياسي التونسي حامت شقرونة ،واللذين يتقدم هلما الفريق ابلشكر
اجلزيل على حماولة تقدمي وقائع األزمة وخلفياهتا من رؤية تونسية داخلية متثّل تقديراً خاصاً لكل منهما.

5

األزمة التونسية  ،2022-2021ومسار اخلروج

أوًل :خلفيات األزمة وأسباهبا ودوافعها
ا

تعيش تونس جمموعة من األزمات املرتاكمة واملتداخلة واملرّكبة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية،
أوصلت الدولة إىل شكل من التعطيل والشلل املؤسسي على املستوايت الرمسية والشعبية واحلزبية وقوى اجملتمع املدين.
وقد بلغت األزمة ذروهتا وانتقلت إىل حالة املواجهة السياسة والدستورية بعد وصول الرئيس احلال قيس سعيّد
إىل احلكم عام  ،2019يف ظل خالفات بي املؤسسات احلاكمة ،واليت احناز بعضها إىل املصاحل واألجندات اخلاصة
يف ظل عدم وجود قوة فاعلة برملانية أو حزبية أو شعبية حامسة قادرة على طرح رؤيتها الوطنية التوافقية ،ويف ظل
وتعمق حالة اليأس واإلحباط لدى عموم الشعب التونسي ،ويف ظل تقييمات
الرتاجع املضطرد يف الوضع االقتصادي ّ
كل من الربملان واحلكومة بتحقيق إجنازات مقنعة بعد ثورة عام  ،2011واليت هدفت
سادت اإلعالم التونسي بفشل ٍّّ
ابألساس إىل حل املشاكل املزمنة اليت عاشتها تونس منذ االستقالل عام  1956وحىت عام  ،2011حيث كان
نظام احلكم قائماً على الفرد الواحد واالستبداد ،والذي جنح بدسرتة أدوات إدارة الدولة ليقودها فردايً ،وعمل على
تقني ومأسسة املناهج والتعليم ليحقق التفاف الشعب حول الفرد القائد فقط.
فضالً عن تصحيح ما كان من عبث يف هيكلية بناء اإلنسان والدولة ورسم العالقة بينهما ،وهندسة الدستور
والقواني ،والتالعب ابلقيم الثقافية والدينية خدمة ملدنية الدولة وعلمانيتها ،والرتكيز على تكييف اإلنسان التونسي
مبا يتناسب مع هذه التوجهات العامة ،وحماولة حتويله إىل قيمة وظيفية حتت مظلة الدولة ،وتعطيل قدراته البنيوية
وإمكاانته املعرفية اليت تؤهله أن يكون مواطناً فاعالً وشريكاً يف صناعة القرار يف مسرية دولته وخدمة أهدافها ،وقد
أساس اجلذور العميقة للزمات التونسية ،يف ظل عجز
يكون هذا النهج يف هندسة بناء اإلنسان والدساتري والقواني َ
القوى اجملتمعية والسياسية والبشرية عن مواجهة هذه األزمات وحلها.
وتفاقمت األزمة بوضعها احلال بعد إعالن الرائسة احلالة االستثنائية يف البالد اعتباراً من ،2021/07/25
متس احلالة الدستورية للنظام السياسي مثل جتميد الربملان مث حله كلياً ،وإلغاء جملس القضاء األعلى
واختاذ قرارات ّ
واللجنة املستقلة لالنتخاابت ،مث تعديل الدستور وفق رؤيته اخلاصة ،ومثة عامالن أساسيّان سامها يف تفاقم األزمة
وغياب آفاق احللول :األول مرتبط ابلصراع األيديولوجي بي التيارات اإلسالمية املعتدلة اليت أفرزهتا حركة التغيري-
الربيع العرب عام  ،2011وبي التيار احملافظ (قوى الشد العكسي) املتم ّكن من مؤسسات الدولة ،والذي يقوده
رجاالت نظام احلكم السابق.
والثاين جيواسرتاتيجي مرتبط مبوقع تونس وقيمتها االسرتاتيجية وأمهيتها حمليطها ،وأمهية تنامي أي تغيري إجياب
فيها على هذا احمليط ،فكانت احملصلة هي املواجهات احلادة بي العاملي الداخلي واخلارجي مبزيد من االحتكاك
ٍّ
ومولتها أطراف خارجية إقليمية ودولية ،عربية
وحىت االشتباك والتعطيل والتأزمي يف الداخل أبيد داخلية ،واليت دعمتها ّ
التحول
وغري عربية ،وكان اهلدف وما يزال منع تونس من النجاح يف رسم منوذج حقيقي وعملي للتغيري السلمي و ّ
الدميقراطي واإلصالح السياسي.
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أما فيما يتعلق ابألسباب والبواعث ،فأمهها الفشل يف معاجلة االختالالت االقتصادية العميقة يف تونس ،وتراجع
كافة مؤشرات االقتصاد التونسي وصوالً إىل حافة اإلفالس ،وتفاقم معاانة الشعب الذي مل يعد قادراً على مواجهة
األعباء االقتصادية ،ال سيما وفقاً لتقرير أصدره البنك الدول حول الوضع االقتصادي يف تونس يف أيلول /سبتمرب
رجح أن يصل عجز امليزانية إىل  %9.1عام  ،2022مقابل  %7.4عام  ،2021كما أشار
 ،2022والذي ّ
البنك الدول يف تقرير سابق إىل أن معدل البطالة يف تونس بلغ  %18.4يف العام  ،2021ابإلضافة إىل ارتفاع
عدد األسر احملتاجة يف تونس من  310آالف أسرة يف العام  2010إىل أكثر من  960ألف أسرة ،حبسب
تصريات إعالمية أدىل هبا وزير الشؤون االجتماعية التونسي مالك الزاهي يف أاير /مايو .2022
وكانت وزارة املالية التونسية أعلنت يف متوز /يوليو  2022أن الدين العام التونسي بلغ  105.7مليارات دينار
تونسي ( 35.01مليار دوالر) ناية آذار /مارس املاضي بزايدة  %8.6مقارنة مع الفرتة نفسها من عام .2021
ّ
العام يف تونس حبسب وكالة
وميثّل ذلك  %82من إمجال الناتج احمللي للبالد ،ومن املتوقع أن يصل حجم الدين ّ
"فيتش" الدولية للتصنيف االئتماين إىل  %84من إمجال الناتج احمللي للعام  ،2022ويقع ذلك يف سياق رفع
السلطات التونسية ألسعار املشتقات النفطية أربع مرات منذ بداية العام .2022
حتولت تونس وفق توافق وطن إىل النظام الربملاين
ومن األسباب املهمة أيضاً ،حالة املشاكسة السلطوية ،عندما ّ
أي نزاع يف حال كانت الرائسة تسعى لتطوير وتوسيع صالحياهتا،
على حساب الرائسي ،مما أاتح الفرصة الندالع ّ
األمر الذي جعل البيئة السياسية والعالقة الدستورية بي احلكومة والربملان ،وبي الرئيس والربملان ،وبي الرئيس واحلكومة،
وبي األحزاب املمثلة يف الربملان نفسها ،وبينها وبي األحزاب غري املمثلة يف الربملان ،بيئة هشة يف حال قرر أحد
وحل احلكومة ،ونقل كافة
األطراف التدخل يف صالحيات اآلخر وتعطيلها ،كما فعل الرئيس بتعطيل الربملانّ ،
الصالحيات التشريعية والتنفيذية ،إضافة للرائسية ،إىل شخصه.
األمر الذي أدى إىل نزاع سلطوي بي الربملان واحلكومة والرئيس ،وإىل تعدد يف األحزاب السياسية وتشرذمها ،بل
حادة يف الرؤى والتوجهات واألهداف بي األحزاب والكتل النيابية ،وعدم
واخرتاق بعضها من اخلارج ،مع اختالفات ّ
وجود كتلة أو حزب قوي قادر على تنفيذ برانجمه ،ابلتزامن مع أداء حكومي هزيل وتغيريات حكومية كثرية وسلبية.
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اثنياا :توصيف األزمة احلالية

ظهرت بداايت األزمة التونسية احلالية بعد انتخاابت عام  ،2019حيث فاز قيس سعيّد مبنصب رئيس الدولة
بعد أن حصل على  %72من األصوات استناداً إىل شخصيته وجاذبيتها البعيدة عن األحزاب والثقافة السياسية
السائدة ،وقدم سعيّد برانجماً انتخابياً رّكز فيه على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية ،ووعد يف تلك االنتخاابت
بتعديل النظام السياسي يف البالد.
وفور انتخابه برز اخلالف بينه وبي الربملان حول صالحيات الرئيس ،ويف ظل خالفات حزبية يف الربملان،
خصوصاً بعد تراجع حزب نداء تونس الذي فاز يف انتخاابت عام  ،2014وعودة حركة النهضة ،واختفاء األحزاب
اليسارية ،وتشكيل حكومات ائتالفية من أحزاب غري متجانسة ،كان أوهلا حكومة إلياس الفخفاخ الذي ق ّدم
استقالته بناء على طلب الرئيس ،والذي حاول خالل هذه الفرتة استبدال الوزراء املنتمي إىل حركة النهضة ،األمر
الذي عارضه الربملان ،مما اضطر الرئيس إىل استبداله وتعيي هشام املشيشي رئيساً للوزراء ،والذي حاول إجراء تعديل
وزاري حصل على ثقة الربملان ،لكن الرئيس رفض استقبال الوزراء اجلدد بدعوى اهتامهم ابلفساد ،وبذلك تش ّكلت
حالة مثّلت حمضن األزمة املركبة وأبعادها.
وقد تسبّبت اخلالفات احلزبية بتعطيل العمل التشريعي للربملان ،كما برز خالف الربملان مع الرئيس حول مشروع
قانون احملكمة الدستورية برفضه التوقيع عليه بعد أن أ ّقره الربملان ،انهيك عن إشكاالت تشكيل احلكومات أساساً.
وكان برانمج الرئيس االنتخاب قد متحور حول خطاب يقوم على انتقاد األوضاع السائدة ،وانتقاد النخب
السياسية القائمة ،كما تفاقمت األزمة بي الرئيس واحلكومة برائسة املشيشي ،ألنه قام بتعديل وزاري مشل إقالة وزراء
من مؤيدي الرئيس ،ومنهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
ويف هذه األثناء اندلعت مظاهرات واسعة يف عدة مدن بسبب تردي األوضاع االقتصادية ،وتزايد عدد
اإلصاابت بكوروان ،حيث طالب املتظاهرون حبل الربملان وإقالة رئيس الوزراء.
املتأزمة بي األحزاب ،ويف اخلروج إىل الشارع ،جلأ الرئيس إىل ح ّل حكومة املشيشي ،واختذ
ويف هذه احلالة ّ
"احلق يف اختاد إجراءات
جمموعة من اإلجراءات االستثنائية استناداً إىل املادة  80من الدستور اليت تعطي الرئيس ّ
استثنائية ملدة  30يوماً يف حالة وجود خطر وشيك يهدد سالمة الوطن أو أمن البالد واستقالهلا بشكل يؤدي إىل
استحالة استمرار عمل مؤسسات الدول بشكل طبيعي".
لكن املادة  80من الدستور تشرتط على رئيس الدولة استشارة رئيس الوزراء ورئيس الربملان ،وأن يبقى الربملان
ّ
حبل احلكومة
يف حالة انعقاد دائم خالل فرتة الطوارئ املؤقتة ،لكن إجراءات الرئيس مل تلتزم هبذه الشروط؛ حيث قام ّ
حل الحقاً اجمللس األعلى للقضاء ،وش ّكل جملساً آخر
وتعليق عمل الربملان ،ومنع أعضائه من االجتماع ،كما ّ
مكانه ،وقام إبقالة  57قاضياً ،متّهما إايهم ابلفساد ومحاية اإلرهاب ،كما قام الرئيس بتغيري تركيبة اهليئة املستقلة
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التجول ملدة
لالنتخاابت ،وجلأ إىل نشر اجليش وقوات األمن حيث لزم ،وبعد تعليق العمل ابلدستور أعلن قراراً مبنع ّ
شهر اعتباراً من  ،2021/7/26وقام بتشكيل حكومة مؤقتة برائسة جنالء بودن يف  ،2021/10/11مث أع ّد
دستوراً جديداً جرى االستفتاء عليه يف .2022/7/25
وهكذا تبلورت احلالة التونسية إىل أزمة دستورية وبرملانية وسياسية ،عناوينها اجلانبية هي احلكومة ،والربملان،
ئيسها بنفسه.
واألحزاب ،واخلالفات بي الربملان والرئيس ،وبي الرئيس واحلكومة اليت اقرتح ر َ

توصيف األزمة

اختلف احملللون واملختصون يف الشأن التونسي يف توصيف األزمة القائمة والناشئة عن اإلجراءات االستثنائية،
وقد عربت هذه التشخيصات للزمة عن مواقف أطرافها على النحو التال:
• وصفها بعض احملللي أبنا قفزة يف اجملهول ،وستؤدي إىل صراعات مستقبلية غري مضمونة النتائج ،وأن
تونس مهددة حبالة من عدم االستقرار السياسي واالجتماعي.
•
•

•

•

ووصفها الربملان التونسي أبنا إجراءات غري دستورية ،وابلتال رفض كل النتائج املرتتبة على إجراءات
الرئيس.
ووصفها أنصار الدميقراطية أبنا انقالب على احلكم من نوع خاص قام به رئيس مجهورية منتخب يتمتع
بصالحيات حمدودة ،واستوىل على ابقي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ابلقوة وبدعم من اجليش
واألمن.
ووصفها خرباء أبنا أزمة حكم ذات صيغة قانونية تتعلق بصالحيات رئيس الدولة ورئيس احلكومة ،وعملية
الفصل بي السلطات ،وأن األزمة خلقت حتوالً يف النظام السياسي من نظام خمتلط ،هجي بي الربملاين
والرائسي ،إىل نظام رائسي كامل ،حيث وضع الدستور اجلديد مجيع الصالحيات بيد الرئيس.
ووصفها أنصار الرئيس أبنا خطوة لإلصالح السياسي يف ظل عجز املؤسسات القائمة عن ممارسة دورها
السليم يف احلياة السياسية ،وأن النظام القائم والدستور املعتمد عام  ،2014كاان يشكالن عائقاً أمام
اإلصالحات ،وكاان سبباً يف تفاقم املشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

خصائص األزمة التونسية 2022/2021

انطالقاً من التوصيفات املتباينة حنو األزمة التونسية ،ميكن حتديد اخلصائص العامة هلذه األزمة:
 .1ينطبق توصيفها مع توصيف األزمات بشكل عام من حيث عنصر املفاجأة؛ حيث ش ّكل إعالن احلالة
االستثنائية وإجراءاهتا مفاجأة ملعظم القوى السياسية يف تونس أوالً وعلى الصعيد الدول اثنياً.
 .2متثّل األزمة التونسية أزمة سياسية عامة بسبب انشغال القوى السياسية خبالفاهتا وصراعاهتا ،مما جعل
مؤسسات الدولة تعاين من شلل عملي ،وهي غري قادرة على القيام أبعماهلا ،وزاد املشكلة تعقيداً
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رفض الرائسة املوافقة على تعديالت قانون لتشكيل احملكمة الدستورية سابقاً ،وهي اجلهة اليت كان من
املفرتض أن تقوم ابلفصل يف التنازع حول االختصاصات بي والربملان واحلكومة والرئيس.
 .3تش ّكل األزمة احلالية صراعاً على السلطة بي الرائسة واحلكومة والربملان:
عي السيدة جنالء بودن
أ -حيث حل الرئيس حكومتي متتاليتي مها حكومة الفخفاخ واملشيشي ،مث ّ
يف منصب رئيس احلكومة ،دون عرضها على الربملان للحصول على الثقة ،ألن الرئيس كان قد
عطّله.
ب -أما خبصوص الربملان فقد جلأ الرئيس أوالً لتجميد عمله ورفع احلصانة عن أعضائه ،مما اضطر
اجملمد إىل عقد جلسة استثنائية عن بعد أصدر فيها القانون رقم  1لسنة  2022والقاضي
الربملان ّ
حل الربملان،
إبلغاء األوامر االستثنائية واملراسيم الصادرة عن الرئيس ،مما دفع الرئيس إىل إعالن ّ
وإلغاء اهليئة املؤقتة ملراقبة دستورية القواني ،حبيث أصبحت عملية إصدار القواني تتم بصورة
مراسيم مجهورية فقط.

تداعيات األزمة التونسية

يف ظل هذه األزمة العميقة وبشموهلا للنظام السياسي ،وأببعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،تبلور
انقسام القوى السياسية ،كما تش ّكلت بعض احلركات السياسية املؤيدة للرئيس وللمعارضة على حد سواء ،واليت مل
تتطور إىل أعمال عنف من قبل أي من الطرفي.
تدخل اجليش
كما أن معظم هذه احلركات كانت داخل العاصمة تونس ،ومل متتد إىل ابقي أرجاء الدولة ،وكان ّ
واألمن يف هذه احلراكات حمدوداً ،حيث التزم اجليش بتنفيذ األوامر السياسية.
كل من سوراي
ويالحظ تدين مستوى التدخل اخلارجي يف األزمة مقارنة أبزمات الربيع العرب األخرى ،كما يف ٍّّ
واليمن وليبيا ،واقتصر الصراع والتنافس على القوى واجلهات احمللية ظاهراً ،وبقي املوقف الدول غامضاً ،ولكن ،وبعد
علن من دول إقليمية يف األزمة.
تصاعد وترية األزمة وامتدادها ظهرت بوادر لتدخل ّ
ورغم األجواء اليت صاحبت الثورة التونسية منذ بدايتها عام  ،2010واليت كان ينظر إليها على أنا قادرة على
جذري يف احلياة السياسية ،حيث أصبح ينظر لتونس بوصفها منوذجاً للتحول الدميقراطي يف الوطن
إحداث تغيري
ّ
العرب بعد ثورات الربيع العرب ،إال أ ّن األزمة التونسية احلالية ش ّكلت تراجعاً عملياً عن التحول الدميقراطي وفاقمت
املشاكل االقتصادية واالجتماعية ،األمر الذي أصبح يهدد الدولة التونسية واستقرارها السياسي واالجتماعي،
وتسببت خبيبة أمل الشعب يف تغيريات حنو األفضل ويف حتسي مستوايت معيشته.
وقد أسفرت هذه التغريات يف املشهد التونسي األخري عن سيادة حالة من اإلحباط لدى كثري من القوى
السياسية الفاعلة يف تونس ،رغم التزام عدد منها بسياسية الصمت وجتنّب املواجهة مع قرارات الرئيس بصورة مباشرة،
10
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ورغم ما خلّفته هذه األزمة من إرابك يف املشهد السياسي بشكل عام ،غري أن الوضع بدأ يتغري بعد ظهور نتائج
قرارات احلالة االستثنائية وتغيرياهتا الدراماتيكية ،مما أدى إىل ازدايد حجم اجلهات والقوى املعارضة لتوجهاته ،خاصة
االحتاد العام التونسي للشغل الذي ميثّل قوة رئيسية يف اجملتمع التونسي.
ومثة احتماالت ابنتقال الصراعات السياسية بي القوى السياسية يف تونس إىل االنقسام اجملتمعي بي علمانيي
يعمق الفجوة بي القوى السياسية ،ورمبا يؤدي إىل زايدة التوترات
وإسالميي ،وإصالحيي وغري إصالحيي ،مما قد ّ
االجتماعية وزايدة التشتت على املستوى الشعب والرأي العام ،األمر الذي قد يشكل حالة من عدم القدرة على
محاية اهلوية الوطنية بعيداً عن الصراعات الداخلية ،والعجز عن نشر ثقافة املواطنة اجلامعة.
على صعيد آخر فقد أخفقت مجيع مبادرات احلوار الوطن ،خاصة بعد دعوة الرئيس حلوار مع بعض األحزاب
تلق استجابة
والقوى السياسية احملدودة ،ونشوء تكتالت وطنية تدعو للحوار بي كافة القوى السياسية ،ولكنها مل َ
من األحزاب واألطراف األخرى ،مما يشري إىل إخفاق مبادرات اخلروج من األزمة السياسية يف الوقت الراهن ،وجيعل
احتماالت سري األزمة خبطى متسارعة حنو التصعيد ،رمسياً وشعبياً ،أمراً مثرياً للقلق على كافة املستوايت الرمسية وغري
تدخل األمن يف احلياة العامة ،انهيك عن
تدخلت بعض اجلهات يف تشجيع العنف ،وزاد ّ
الرمسية ،خاصة إذا ّ
اهلش يف البالد.
احتماالت تدخالت خارجية أكثر عمقاً يف الشأن التونسي يف ظل الوضع ّ
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اثلثاا :األطراف احمللية واخلارجية املؤثرة يف األزمة وأبرز مصاحلها
متيزت تونس أبربع مزااي عن غريها من دول الربيع العرب الثمانية ،وهي:

أوًلا :إبعاد اجليش ،نسبياً ،عن السياسة ،وذلك منذ بداية اجلمهورية عام  ،1956حيث مل يعرف عن اجليش
التونسي قيادة االنقالابت العسكرية ،لكن بعض احملللي يرون أن تنفيذ اجليش ملراسيم رائسة اجلمهورية بعد
تدخل يف السياسة ،بينما يرى آخرون أن اجليش يقوم بدوره املنصوص عليه يف
إعالن احلالة االستثنائية هو ّ
الدستور يف مجيع األحوال.
اثنيا :قوة اجملتمع املدين وأتثريه ،خاصة االحتاد العام التونسي للشغل الذي يضم منتسب الوظائف الع ّامة ،والذي

عجزت حكومات فرنسا واحلبيب بورقيبة وبن علي وحكومات ما بعد ثورة عام  2011عن احتوائه ،وما زالت
هذه املنظمات اجملتمعية تلعب دوراً مهماً يف احلياة العامة يف تونس.

سجل أي حادثة عنف أو اغتيال
اثلث ا :غياب العنف واالغتياالت يف احلياة السياسية يف تونس إال اندراً ،حيث مل ت ّ
حىت قيام الثورة ،إال مرة واحدة ،عندما اغتيل معارض بورقيبة الكبري ،صاحل بن يوسف يف فرانكفورت أبملانيا
يتسن
عام  ،1961أما بعد الثورة فكانت االغتياالت حمدودة ،منها اغتيال شكري بلعيد وحممد الربامهي ،ومل ّ
حلكومات تونس حىت اتريه الوصول إىل حقيقة الفاعلي يف ذلك ،وسط تراشق االهتامات السياسية بي
األحزاب.

رابعا :جتانس الشعب التونسي وغياب العشائرية والقبلية ،وارتفاع نسبة التعليم ،واتساع جماالت حقوق املرأة ،يف
مقابل متيّز اجملتمع التونسي حبدة اخلالف األيديولوجي ما بي تياري العلمانية واليسار من جهة والتيار اإلسالمي
من جهة أخرى.
لقد كانت احلكومات اليت أعقبت الثورة عام  2011حكومات ائتالفية وخليطاً من التحالفات ،مثل حتالف
النهضة مع حزب نداء تونس بقيادة الباجي قايد السبسي الذي يع ّد امتداداً لنظام بن علي ،وحتالف النهضة مع
حزب قلب تونس بقيادة نبيل القروي ،ورغم أن النهضة تقول إنا أقدمت على هذه التحالفات سعياً وحرصاً منها
على االستقرار وجتنيب تونس ما حدث يف مصر ،إال أن قطاعاً من التونسيي يعزون الفشل السياسي واالقتصادي
واالجتماعي ما بعد الثورة هلذه التحالفات غري املنسجمة.

 .1األطراف الداخلية يف األزمة

تعترب رائسة اجلمهورية والقوى املساندة هلا ،مدنية وعسكرية ،الطرف األول يف األزمة الداخلية ،فبجانب أنه
رئيس منتخب ،فهو مدعوم من القوة األمنية والعسكرية ،وتقف معه جمموعات من الشباب واملنظمات الشعبية،
حتمل قوى املعارضة للرئيس مسؤولية الفشل خالل فرتة ما بعد الثورة ،وترى يف قرارات
وعدد من األحزاب اليت ّ
الرئيس احلل للمشاكل اليت تعانيها تونس.
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أما الرئيس فهو ٍّ
أي حوار مع معارضيه كما تقول املعارضة،
ماض يف قراراته ومراسيمه الدستورية ،وال جيري ّ
ويتهمهم ابلفساد واالستقواء ابخلارج ،حىت وإن كان من يعارضه االحتاد العام التونسي للشغل أو مجعية القضاة أو
اللجنة االستشارية للدستور اليت قام بتعيينها.
وأما الطرف الثاين يف األزمة الداخلية فهم كتلة معارضي قرارات إعالن احلالة االستثنائية وما تبعها منذ
 ،2021/7/25والذين يش ّكلون قوة كبرية يف الربملان الذي انتخب يف  ،2019/10/6والذي قام الرئيس بتجميده
يف  2021/7/25مث حلّه يف  ،2022/3/30علماً أبن الربملان يتشكل من العديد من األحزاب أمهها :حزب
حركة النهضة ،وحزب قلب تونس ،وحزب التيار الدميقراطي ،وحزب الكرامة ،واحلزب الدستوري احلر ،وحزب حركة
الشعب ،وحزب حتيا تونس ،وحتتل مجيعها  179مقعداً ،إضافة إىل عشرة أحزاب أخرى وجمموعات من املستقلي
حتتل مبجموعها  38مقعداً فقط من أصل  217مقعداً هي كامل مقاعد الربملان التونسي.
وتنتمي هذه األحزاب املعارضة والقوية يف الربملان عموماً إىل قوى الثورة وقوى ما قبل الثورة وأليدولوجيات
خمتلفة ،وتشكلت ابجتاهي معارضي رئيسيي بعد القرارات اليت تلت إعالن احلالة االستثنائية :مها جبهة اخلالص
املكونة من مخسة أحزاب رئيسية (حركة النهضة ،وحتالف قلب تونس ،وائتالف الكرامة ،وحراك تونس
الوطن ّ
اإلرادة ،وحزب أمل) ،واجلبهة اليسارية من أحزاب يسارية وقومية أخرى ،إضافة اىل مواقف من جمموعات وكتل
برملانية متفاوتة أخرى ،تتقاطع مع معارضة قرارات الرئيس أو بعضها.
أما الطرف الثالث فهو املؤسسة العسكرية ،ورغم أنا تبدو داعمة إلجراءات الرئيس من حيث دوره الدستوري،
إال أن اتريها يعطي إشارات أخرى ،فدورها السياسي حمدود جداً ،لكنها يف اللحظات احلامسة اليت ترى فيها احنياز
اجلماهري إىل اجتاه معي فإنا تساهم بفاعلية يف عملية احلسم ،وتساعد يف االنتقال السلمي للسلطة ،كما فعلت
إابن ثورة عام  ،2011وأقنعت الرئيس بن علي مبغادرة البالد.
هذه األطراف الرئيسة الثالثة هي أهم الفاعلي يف الداخل التونسي إزاء األزمة احلالية ،وميكن اعتبار بعض
اجلهات املهنية والثقافية أطرافاً مساعدة ،مثل اجمللس األعلى للقضاء الذي دخل يف إضراب بعد فصل رئيس
اجلمهورية لسبعة ومخسي قاضياً منه.

 .2األطراف اخلارجية يف األزمة

رغم أن تونس بلد صغري املساحة ،وال يوجد فيه نفط ،ويعتمد على الزراعة والسياحة ،إال أنه يتميز مبوقعه
اجلغرايف على البحر املتوسط ،وليس لديه مشاكل حدودية أو قبلية مع دول اجلوار ،وأهم ما مييزه سياسياً يف العصر
مهد لثورات الربيع العرب عام  ،2011وقد استطاعت القوى املناهضة ،إقليمياً ودولياً ،هلذه الثورات
احلديث أنه ّ
أن تفشلها مجيعاً ابستثناء الثورة يف تونس ،حىت أصبح يطلق على تونس "الناجي الوحيد" أو التجربة الوحيدة
تتحي
ختصهاّ ،
الناجحة من جتارب الربيع العرب ،لذلك فإن القوى املناهضة لثورات الربيع العرب ظلت ،العتبارات ّ
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الفرص وتبحث عن املربرات إلجهاض الثورة التونسية ،ولقد وجدت يف الفشل السياسي واالقتصادي واالجتماعي
حلكومات ما بعد الثورة ،ويف بعض القوى السياسية الداخلية اليت تع ّد امتداداً لنظام ما قبل الثورة ،عوامل مساعدة
للتدخل يف الشأن التونسي إلجهاض التجربة الدميقراطية واإلصالح السياسي.
وقد وجدت هذه القوى جماالً خصباً يف إخفاقات احلكومات السابقة ،ومحّلت حركة النهضة مسؤوليتها،
للتحول الدميقراطي فيما بعد الثورة ،كما وجدت رافعة داخلية مساندة ممثلة يف بعض
بوصفها الرافعة األساسية ّ
األحزاب والقوى املناهضة للتيار اإلسالمي الذي حصل يف االنتخاابت على أكرب عدد من مقاعد الربملان.
ويعتقد أن مثة جمموعتي من القوى اخلارجية الفاعلة يف األزمة التونسية ،هي:

شجعت
األوىل :القوى العربية واألوروبية املناهضة لثورات الربيع العرب ،وهي القوى احملافظة إقليمياً ودولياً ،واليت ّ
وتدخلت بشكل غري مباشر يف تونس أيضاً ،حيث
جهود إجهاض ثورات الربيع العرب يف عدة دول أخرىّ ،
وشجعت على عدم التوافق بي األحزاب وقوى الثورة ،ودعمت إعالمياً
شجعت اخلالفات احلزبية يف الربملانّ ،
ّ
وعززت توجهات رئيس
وبوسائل أخرى االنقسامات احلادة بي األحزاب والقوى السياسية يف الربملان وخارجهّ ،
اجلمهورية ابلتدخل ،ورمبا ق ّدمت وعوداً ابلدعم واملساندة ،وقد وجدت هذه القوى اخلارجية امتدادات داخلية
لدعم توجهات وإجراءات الرئيس االستثنائية املثرية للجدل واخلالف داخل تونس.
الثانية :القوى اإلقليمية الداعمة لثورات الربيع العرب ،واليت تصنف كل من تركيا وقطر ضمنها ،حيث رفضت تركيا
قرارات الرائسة التونسية بتجميد الربملان ،وعلق املتحدث ابسم الرائسة الرتكية قائالً" :نرفض تعليق العملية
الدميقراطية وجتاهل إرادة الشعب التونسي الصديق والشقيق  ،"...وأ ّكد الرئيس الرتكي أردوغان يف اتصال
مهم للدميقراطية يف تونس واملنطقة.
هاتفي مع نظريه التونسي أن استمرار الربملان أبعماله رغم كل الصعوابت أمر ّ
كما أعرب أمري قطر خالل اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي ،بعد ثالثة أايم من إعالن احلالة
االستثنائية ،عن ضرورة جتاوز األزمة السياسية الراهنة وانتهاج األطراف التونسية طريق احلوار لتجاوزها وتثبيت
دعائم دولة املؤسسات وتكريس حكم القانون ،ودعت وزارة اخلارجية القطرية أطراف األزمة إىل إعالء مصلحة
الشعب التونسي وتغليب صوت احلكمة وجتنب التصعيد وتداعياته على مسرية تونس وجتربتها.
ومثة دول أخرى مهمة يف املنطقة ،وعلى املستوى الدول ،مثل اجلزائر وإيطاليا واالحتاد األوروب والوالايت
املتحدة األمريكية ،إال أن مواقفها غامضة جتاه دعم هذا الطرف أو ذاك رمسياً ،وتنتظر مآالت ما قام به الرئيس ،وما
ستقوم به القوى املعارضة له.
ولذلك ،فإن أدوار الفاعلي يف الداخل واخلارج تتداخل يف هذه األزمة ،غري أن هذا التداخل يع ّد أقل ح ّدة مما
يدث يف بلدان عربية أخرى مثل لبنان والعراق والسودان واليمن وغريها؛ حيث ميتلك اجملتمع التونسي خصائص
ووقائع جتعله أقدر على إدارة األزمة وختفيف أو هتميش حدة التدخل اخلارجي ،وقد برز ذلك من احلوار الوطن
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التونسي السابق ،والذي أنى األزمة اليت حدثت بعد مقتل شكري بلعيد ،حيث ينبع ذلك من قوة منظمات اجملتمع
املدين وعلى رأسها االحتاد العام التونسي للشغل ،ومن عدم تدخل اجليش يف السياسة ،وعن تشابه النسيج الوطن
االجتماعي التونسي.
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ابعا :سيناريوهات األزمة وخيارات األطراف
را

يف ضوء حتليل األزمة وخلفياهتا وأطرافها ومصاحلهم ،ويف ظل املواقف واالجتاهات اليت أخذهتا األحزاب التونسية
املختلفة ،ويف ظل مضي الرئيس يف تنفيذ ما عزم عليه من تغيريات جذرية كان أبرزها تعديل الدستور ،واإلدارة املباشرة
للقضاء واحلكومة ،وتشجيع فتح ملفات للعديد من قادة األحزاب ورموزها وتوقيف عدد منهم ،وتبلور تكتالت حزبية
معارضة بقوة ،ويف ظل العجز االقتصادي عن تلبية متطلبات الشعب التونسي ،فقد تبلور املشهد التونسي يف أزمة
متعددة األبعاد ،ويرى فريق األزمات العرب أن األزمة تقف على مفرتق طرق بسيناريوهات أساسية ،أمهها:

السيناريو األول :استمرار األزمة متأثرة ابلعوامل اليت خلقتها وغذهتا

متسك أطراف األزمة الرئيسية مبواقفها الراهنة ،واستمرار غياب احلوار الوطن
يتبلور هذا السيناريو يف حال ّ
احلقيقي والشامل ،األمر الذي قد يطيل أمد األزمة ،ويه ّدد املسار الدميقراطي الذي أجنزته الثورة التونسية عام
 ،2011وقد يفتح األبواب على مزيد من اإلشكاالت واالنقسامات السياسية واجملتمعية.
 oشروط حتقق السيناريو
من أهم الشروط اليت تسهم يف حت ّقق هذا السيناريو:
 .1إصرار الرئيس على مواصلة خياراته احلالية ابجتاه إدارة األزمة ،من حيث التمسك ابإلجراءات اليت اختذها
املضي إبجراء االنتخاابت يف موعدها احملدد يف شهر كانون األول /ديسمرب القادم
خالل الفرتة املاضية ،و ّ
 ،2022واالستمرار كذلك يف دعم املالحقات القضائية لعدد من قادة األحزاب والشخصيات الوطنية.
 .2غياب احلوار الوطن ،واإلصرار على املسارات املنفردة واملتباينة من قبل أطراف األزمة ،وتزايد الفجوة يف
مواقفهم األطراف دون جهود جدية لتقريب وجهات النظر.
متسك املؤسسة العسكرية مبوقفها احلال ابلنأي عن التدخل يف األزمة ،ويف الوقت ذاته مواصلة تنفيذ قرارات
ّ .3
الرئيس وإجراءاته االستثنائية.
 .4مواصلة االحتاد العام التونسي للشغل ملوقفه املرتدد وغري الواضح ،واالستمرار يف سياسة إمساك العصا من
املنتصف ،وهو ما يسهم يف استمرار حالة االنسداد السياسي القائمة.
 .5استمرار االنقسام يف مواقف األحزاب السياسية املعارضة لسياسات الرئيس وإجراءاته ،وتغليب انقساماهتا
السياسية وخالفاهتا اإليديولوجية ،ما يعكس الفشل يف تشكيل جبهة موحدة ملعارضة إجراءات الرئيس.
 .6استمرار املواقف احلالية للطراف العربية املؤثرة يف مسار األزمة ،وبشكل خاص مصر واإلمارات واجلزائر،
دون تغيريات جوهرية قد تسهم يف حتقيق انفراجات سياسية.
 .7استمرار املوقف الراهن للوالايت املتحدة واالحتاد األوروب الذي ينتقد اخلروج على املسار الدميقراطي دون
لعب أي دور مؤثر يف مسار األزمة.
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 .8استمرار األزمة االقتصادية واملعيشية بوتريهتا احلالية ،وتل ّقي تونس مساعدات من األطراف الداعمة حتول
دون انيار الوضع االقتصادي ومتنع تفاقم األوضاع املعيشية بصورة خارجة عن نطاق السيطرة.

 oتداعيات حتقق السيناريو
 .1إدامة حالة االنقسام واالشتباك السياسي بال أفق قريب للخروج من األزمة ،وإضعاف النموذج الذي ق ّدمته
تونس يف املنطقة يف جمال الدميقراطية واإلصالح السياسي.
 .2اإلضرار بتماسك اجلبهة الداخلية والتالحم اجملتمعي ،وهتديد االستقرار والسلم اجملتمعي ،وإضعاف املناعة
الوطنية يف مواجهة األخطار.
 .3إضعاف قدرة الدولة على مواجهة التحدي االقتصادي واملعيشي ،نتيجة انشغاهلا واستنزافها إبدارة األزمة.
 .4فتح اجملال أمام زايدة حجم التدخالت اإلقليمية والدولية يف الشأن التونسي يف ظل هشاشة الوحدة الوطنية.
 .5اإلضرار مبنظومة األمن واالستقرار اإلقليمي ،وزايدة حجم التوترات يف املنطقة.

السيناريو الثاين :التوصل إىل توافق على خارطة طريق بني الفرقاء التونسيني

يتضمن هذا السيناريو بدء الفرقاء التونسيي املختلفي إبجراء حوار وطن شامل وصريح ،يف ظل إرادة وقناعة
لدى أطراف األزمة أبمهية إناء حالة االحتقان السياسي ،والوصول إىل حلول توافقية تفتح اجملال أمام استعادة املسار
الدميقراطي وحتقيق الشراكة الوطنية وحتقيق االستقرار والرفاه االقتصادي واالجتماعي للشعب التونسي.
 oشروط حتقق السيناريو
يتطلب جناح هذا السيناريو توفّر جمموعة من الشروط ،من أمهها:
ّ
املضي يف سياساته وإجراءاته احلالية أو جزء منها ،وتوقف مالحقة قيادات األحزاب
 .1تراجع الرئيس عن
ّ
توصل
املعارضة ،وإبداء مرونة واستعداد إلعادة النظر يف تلك اإلجراءات ،ورمبا أتجيل االنتخاابت إىل حي ال ّ
إىل صيغ توافقية تضمن مشاركة مجيع القوى السياسية.
 .2فتح حوار وطن شامل وصريح يسهم يف تفكيك األزمة ومعاجلة القضااي اخلالفية ،مبا يتضمنه ذلك من
تغليب للمصلحة الوطنية العليا ،وتقدمي تنازالت متبادلة من مجيع األطراف تتيح اخلروج من الوضع القائم.
 .3ضغط املؤسسة العسكرية على الرئيس لتأكيد أمهية اخلروج من حالة األزمة ،جتنّباً لدفع األمور يف البالد إىل
مساحات خطرية قد ال حتمد عقباها ،وال يتعارض ذلك مع احملافظة على سياسة احلياد والنأي ابلنفس عن
االخنراط يف الشأن السياسي اليت تتمسك هبا املؤسسة العسكرية.
 .4حسم االحتاد العام التونسي للشغل ،والذي ميلك أتثرياً واسعاً على املستوى الشعب ،ملوقفه املرتدد ،وإعالن
موقف واضح بتحمل مسؤولية العمل على حل األزمة ابحلوار والتوافق الوطن ،وتوحيد جهوده مع القوى
التفرد والرتاجع الدميقراطي واإلصالح السياسي يف البالد.
السياسية ملنع تكريس حالة من ّ
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 .5إناء حالة االنقسام يف مواقف األحزاب السياسية املعارضة ،وتغليب املصلحة الوطنية على احلساابت السياسية
والتناقضات اإليديولوجية ،وتشكيل جبهة موحدة الستعادة املسار الدميقراطي واإلصالح السياسي.
 .6وقف أتثريات املواقف السلبية من بعض األطراف اإلقليمية والدولية ،واليت ال تساهم يف العودة إىل املسار
الدميقراطي واإلصالح السياسي.
 .7استشعار الرئيس واحلكومة خلطورة استمرار األزمة االقتصادية واملعيشية بتسارعها احلال الذي يهدد ابنفالت
األمور واندفاعها حنو حالة من االنيار.

 oتداعيات حتقق السيناريو
 .1إناء االنقسام واالشتباك السياسي ،واخلروج من حالة األزمة ،ووقف االستنزاف يف جهود الدولة ومؤسساهتا
واألحزاب السياسية.
 .2احلفاظ على مكتسبات الثورة يف جمال اإلصالح السياسي والدميقراطية وصيانة احلرايت العامة ،وجتنّب
التفرد ،واحلفاظ على النموذج التونسي كأيقونة لإلصالح
تكريس أي حالة تقود اىل أي نوع االستبداد و ّ
والدميقراطية يف املنطقة.
 .3متتي اجلبهة الداخلية ،واحلفاظ على االستقرار اجملتمعي ،وتعزيز املناعة الوطنية يف مواجهة األخطار اخلارجية
والتحدايت الداخلية ،مبا يف ذلك النجاح يف مواجهة التحدي االقتصادي واملعيشي.
 .4احلفاظ على سيادة تونس ،ومواجهة التدخالت اخلارجية يف الشأن التونسي.
 .5اإلسهام يف تعزيز حالة االستقرار اإلقليمي ،وجتنيب األمن القومي العرب مزيداً من األخطار واألزمات.

السيناريو الثالث :التوصل إىل حلول انتقالية بتدخل الوسطاء اخلارجيني بني الفرقاء التونسيني

يتبلور هذا السيناريو يف وقف أي تدخالت خارجية سلبية يف مسار األزمة ،واختاذ األطراف اإلقليمية والدولية
التوسط بي الفرقاء التونسيي وتشجيعهم
املؤثرة قراراً بلعب أدوار إجيابية تسهم يف اخلروج من حالة األزمة القائمة ،عرب ّ
على تقدمي التنازالت املتبادلة للدخول يف مرحلة انتقالية تسبق إجراء انتخاابت عامة رائسية وبرملانية ،مبا يتضمنه
ذلك من توقف عن استمرار احلالة االستثنائية ،وجتميد أي قرارات أو مراسيم تسببت بضرر ألي طرف أو ألي حالة
متس الوضع الدميقراطي التونسي ،وقد تستمر لعدة أشهر حبكومة تكنوقراط انتقالية.
ّ
 oشروط حتقق السيناريو
يتطلب جناح هذا السيناريو توفّر الشروط التالية:
 .1إدراك األطراف العربية املؤثرة يف مسار األزمة ،واليت حتظى بعالقات جيدة مع الرئيس التونسي ،كاجلزائر
ومصر واإلمارات ،وتلك اليت هلا عالقات مميزة مع األحزاب املعارضة ،ألمهية إناء األزمة وضرورة لعب أدوار
وساطة للتقريب بي الفرقاء التونسيي املختلفي ،وذلك للوصول إىل حلول توافقية جتنّب تونس اخليارات
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األسوأ ،واليت قد تنعكس على البيئة العربية ابلعموم ،وخاصة بيئة اجلوار التونسي مثل ليبيا واجلزائر ،وبدرجة
كل من مصر واإلمارات ذات املصاحل االسرتاتيجية يف تونس.
أخرى على ٍّّ
تطور املوقف األمريكي واألوروب ،واالستعداد للعب أدوار مؤثرة ومشجعة للحوار الوطن ،والقيام أبدوار
ّ .2
وساطة بي الرئيس واملعارضة ،بعيداً عن التدخل السلب يف الشأن التونسي.
جاد ،ولتقدمي
 .3استعداد الرئيس واملعارضة للتجاوب مع الوساطات العربية والدولية وللدخول يف حوار وطن ّ
تسهل مهمة جهود الوساطة وتساعد على النجاح يف التوصل حللول توافقية خترج
التنازالت الضرورية اليت ّ
تونس من أزمتها.

 oتداعيات حتقق السيناريو

التوصل إىل حل توافقي جينّب تونس الكثري من
 .1توفري فرصة قوية إلناء األزمة واخلروج من املأزق احلال و ّ
األخطار.
 .2استعادة املسار الدميقراطي ،واحملافظة على التجربة الدميقراطية واإلصالح السياسي يف تونس.
 .3احلفاظ على وحدة الدولة التونسية ،وتعزيز اجلبهة الداخلية يف مواجهة التحدايت.
 .4وقف االستنزاف إبدارة األزمة وإناء االنقسام الداخلي ،وتوفري فرصة أفضل ملعاجلة املشكالت االقتصادية
واملعيشية للمواطني.
 .5تعزيز منظومة العالقات السياسية مع األطراف العربية واإلقليمية والدولية ،وجتاوز التوترات احلالية يف العالقة
مع بعض تلك األطراف ،وعودة تونس إىل دورها اإلقليمي والعرب املميّز ،وتوفر الدعم االقتصادي الدول
والعرب لتونس.

السيناريو الرابع :الفوضى واًلضطراب السياسي واًلجتماعي

يع ّد هذا السيناريو األخطر بي مجيع السيناريوهات احملتملة ،ويقوم على خروج األزمة عن نطاق التح ّكم
والسيطرة ،واندفاعها ابجتاهات خطرة نتيجة الفشل يف احتوائها ومعاجلتها ،وميكن هلذا السيناريو أن يتحقق يف حال
تكرس االنقسام السياسي واجملتمعي يف البالد ،وفشلت حماوالت معاجلة األزمة االقتصادية.
ّ
 oشروط حتقق السيناريو

متسك الرئيس مبساره احلال يف إدارة األزمة دون شراكة مع األحزاب السياسية الرئيسية يف البالد ،واستمرار
ّ .1
غياب احلوار الوطن ،والذهاب إلجراء االنتخاابت القادمة يف ظل مقاطعة واسعة من األحزاب السياسية
املعارضة ،مما يفاقم األزمة السياسية وينقلها إىل مستوايت رمبا أكثر تعقيداً.
توسع السلطات الرمسية إبجراءات التضييق على احلرايت واستهداف املعارضي ،واإلمعان يف توتري األوضاع
ّ .2
الداخلية ،مما يسهم يف زايدة حالة االحتقان السياسي واجملتمعي.
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الرتدد وضعف التأثري يف مواقف االحتاد العام التونسي للشغل.
 .3استمرار حالة ّ
 .4فشل جهود الوساطة العربية أو الدولية لفتح أفق للحوار الوطن بي الفرقاء يف البالد.
 .5اختاذ األطراف العربية املؤثرة يف مسار األزمة مواقف أكثر احنيازاً إلجراءات احلالة االستثنائية وخارطة الطريق
يعمق
املضي يف مسار الرائسة
األحادي ،وعلى اختاذ مزيد من اإلجراءات مبا ّ
ّ
اخلاصة هبا ،مما يشجع على ّ
ويوسع أبعادها.
األزمة ّ
 .6استمرار كل من الوالايت املتحدة واالحتاد األوروب يف موقفهما احلال غري الواضح ،والذي يفتقد التأثري
الشق االقتصادي.
واملبادرة للمسامهة يف حل األزمة ،حىت يف ّ
التونسي،
 .7تفاقم األزمة االقتصادية واملعيشية مبستوايت خطرية تتسبب ابندالع احتجاجات واسعة يف الشارع
ّ
ورمبا انيار االقتصاد كما حصل يف لبنان مؤخراً.

 oتداعيات حتقق السيناريو
من أبرز التداعيات املتوقعة يف حال حتقق هذا السيناريو:
 .1هتديد وحدة الدولة واستقرارها ،واإلضرار بتماسك اجلبهة الداخلية ،وفتح األبواب أمام احتماالت الفوضى
وعدم االستقرار ،وهتديد السلم اجملتمعي ،وإدخال البالد حالة من االضطراب ال يعرف مداها.
 .2تكريس حالة االنقسام السياسي واجملتمعي ،وما ينتجه ذلك من خالفات أفقية ورأسية بي الفرقاء تنتقل
من العاصمة إىل األطراف.
 .3إفشال النموذج التونسي يف جمال الدميقراطية واإلصالح السياسي والتعددية.
 .4زايدة احتماالت انيار االقتصاد التونسي ،وخلق أزمات اجتماعية متعددة األبعاد واملستوايت ،مبا فيها خلق
التونسي والسعي للهجرة.
اإلحباط لدى الشباب
ّ
يعرض السيادة الوطنية خلطر التدخالت
 .5زايدة حجم التدخالت اإلقليمية والدولية يف الشأن التونسي مبا ّ
اخلارجية حبجة هشاشة الدولة واجملتمع ،وغريها.
 .6التأثري السلب يف منظومة األمن واالستقرار اإلقليمي ،وزايدة مستوى التصعيد والتوتر يف املنطقة ،وخاصة يف
دول مشال أفريقيا العربية.

حمددات ترجيح السيناريوهات

مثة حمددات رئيسية تؤثر يف مسار األزمة التونسية واجتاهاهتا املستقبلية ،وهي تؤثر بشكل كبري على فرص حتقق
أي من السيناريوهات أعاله ،ومن أمهها:
 .1خيارات الرئيس يف إدارة األزمة

حيث مضت الرائسة التونسية يف نج احلالة االستثنائية والسري على دستور جديد مت تعديله إبشراف الرئيس،
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وأتبعه إبصدار قانون انتخاب مبرسوم رائسي ،وال زال يرى يف إجراءاته مصلحة تونس حىت يف ظل انتقادات من
بعض مستشاريه ومؤيديه إلشكاليه احلالة االستثنائية والتفرد إبدارهتا ،خاصة أنه مل تتوفر حىت اتريخ إعداد هذا التقرير
أي مبادرات خبصوص احلوار مع معارضيه على حلول توافقية أو وسطية.
وأسهم االستفتاء على الدستور يف تعقيد األزمة ،خاصة أن جبهة اخلالص اليت متثّل عدداً من األحزاب الرئيسية
أعلنت أنا ستقاطع االنتخاابت املزمع عقدها ناية  2022وفق قانون انتخاب أصدره الرئيس استناداً إىل الدستور
اجلديد املثري للجدل ،األمر الذي سيوفر للزمة واستمرارها وقوداً جديداً.

 .2موقف املؤسسة العسكرية
يشكل موقف املؤسسة العسكرية حمدداً اسرتاتيجياً يف اجتاهات حتول األزمة وسيناريوهاهتا ،فقد أنت املؤسسة
العسكرية بنفسها ،حىت اللحظة ،عن التدخل يف األزمة السياسية احلالية بي الرئيس ومعارضيه بشكل مباشر ،ويع ّد
حتول موقف اجليش عن احلياد ابجتاه االحنياز إىل رئيس البالد أو االحنياز ملوقف األحزاب السياسية عامالً مؤثّراً يف
ّ
اجتاهات األزمة.

 .3موقف اًلحتاد العام التونسي للشغل
اختذ االحتاد موقفاً مرتدداً وغري حاسم يف التعامل مع األزمة منذ بدايتها ،وسعى إلمساك العصا من املنتصف،
وحرص على تعومي موقفه الذي اتّسم ابلضبابية بشكل مقصود.
فمع حتفظه على عدد من إجراءات الرئيس االستثنائية وتعبريه عن قلقه على املسار الدميقراطي ،إال أنه جتنّب
توجيه انتقادات واضحة وقوية لتلك اإلجراءات ،وحىت يف االستفتاء على الدستور الذي طرحه الرئيس ترك االحتاد
اخليار ملنتسبيه يف املشاركة أو املقاطعة لالستفتاء ،ولذلك فإن التحول يف موقف االحتاد أبي اجتاه سيكون له أثر
بليغ على انتقال حالة األزمة إىل مربع آخر.
 .4خيارات معارضي إجراءات الرئيس
موحدة ابلكامل ،وتتفق جبهة اخلالص على عدد من السياسات،
ال تزال جبهة املعارضة السياسية للرئيس غري ّ
لكنها ختتلف على غريها ،أما األحزاب اليسارية والقومية فقد استقلت أبعماهلا املعارضة عن أحزاب جبهة اخلالص،
وتطالب هذه األحزاب مجيعاً بفتح حوار وطن للتوصل إىل رؤية وطنية شاملة للخروج من األزمة ،ولذلك فإن أي
حتوالت يف مواقف هذه األحزاب وسياسات تعاملها مع احلالة االستثنائية وإجراءاهتا ،أو يف حال جتاوب الرئيس مع
ّ
مطلبها ابحلوار الوطن الشامل ،فسيكون لذلك كله تداعياته املباشرة على حركة أي من السيناريوهات السابقة للزمة.
 .5مواقف األطراف العربية
ال تزال مواقف الدول العربية املعنية ابلشأن التونسي تظهر تضامناً مع الرئيس وثقةً إبجراءاته االستثنائية ،بغض
حتول موقف أي دولة منها ابجتاه خمتلف فسيكون لذلك أثر مهم على
النظر عن دوافع ومصاحل كل منها ،ويف حال ّ
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طبيعة سيناريوهات األزمة ،وخاصة يف حال اتفقت على اختاذ خط الوساطة بي الفرقاء للتوصل إىل حلول توافقية،
حيث ال يتوقع احنياز أي من األطراف العربية إىل جانب األحزاب السياسية املعارضة للرئيس وإجراءاته.

 .6مواقف الوًلايت املتحدة واًلحتاد األوروب
رغم حت ّفظ كل من الوالايت املتحدة واالحتاد االوروب على إجراءات الرئيس ،فإن مواقفهما من األزمة أظهرت
عرب الطرفان عن القلق من
تردداً واضحاً ،األمر الذي جعلها غري مؤثرة يف سلوك الرئيس وخياراته السياسية ،فيما ّ
لكن تفاقم األزمة وانفالت األمور
تطورات األوضاع يف تونس ،ولذلك فإنما ال يتمتعان بتأثري مباشر حىت اللحظةّ ،
وبروز تداعيات خطرة على األمن واالستقرار يف الشمال األفريقي ،واتساع دائرة اهلجرة غري الشرعية إىل أورواب ،رمبا
يدفع الطرفي إىل التدخل بشكل أو آبخر ،للتأثري على سيناريوهات األزمة احملتملة ومساراهتا.

 .7العامل اًلقتصادي واألزمة املعيشية
كما ق ّدم التقرير قراءة مرّكزة يف األزمة االقتصادية يف تونس ،فإن ارتفاع نسب التضخم وارتفاع األسعار ،ونقص
السلع األساسية ،واستمرار العجز عن احتواء تداعيات األزمة الصحية منذ عام  ،2020وكذلك يف حال تطبيق
شروط البنك الدول للقرض املطلوب برفع الدعم عن العديد من السلع األساسية ،فإن األزمة االقتصادية أمام
احتمال تفاقم كبري ،حيث شهدت تونس العديد من االحتجاجات النقابية والقطاعية ،ومثة ترقب لنتائج مفاوضات
احلكومة مع صندوق النقد الدول هبذا اخلصوص.
وفيما تتزايد املخاوف من اندفاع األمور حنو حالة من الغضب واالنفجار االجتماعي نتيجة تزايد األعباء
املعيشية ،تتسع حالة اإلحباط إزاء املستقبل يف الشارع التونسي ،وكذلك تزايد معدالت اهلجرة غري الشرعية للشباب
حتول رئيسي يف احلالة االقتصادية سيكون له أتثري يف حتوالت األزمة ابجتاه أي
التونسي إىل أورواب ،ولذلك فإ ّن ّ
أي ّ
من السيناريوهات األربعة.

الرتجيح بني السيناريوهات

يف ضوء ما سبق عرضه من أتثري للمحددات على فرص حت ّقق السيناريوهات األربعة ،يتبي ما يلي:

أوًلا :تبدو فرص حت ّقق السيناريو األول (استمرار األزمة متأثرة ابلعوامل اليت خلقتها وغ ّذهتا) ممكنة يف الوقت الراهن،
يف ظل اخليارات احلالية ألطراف األزمة اليت ال تتجه حنو البحث عن مساحات مشرتكة للحوار والتالقي،
وخباصة يف ظل إصرار الرائسة على املضي قدماً يف إجراءات احلالة االستثنائية وإدارهتا منفردة ،كما أن مواقف
تتطور ابجتاه لعب أدوار وساطة جدية بي أطراف األزمة ،فيما
األطراف املؤثرة حىت صدور هذا التقرير ال ّ
يستمر املوقف املرتدد لالحتاد العام التونسي للشغل ،وتتواصل االنقسامات بي القوى السياسية ،وتفشل حىت
اللحظة يف تشكيل جبهة موحدة الستعادة املسار الدميقراطي ،وتستمر املؤسسة العسكرية ابلوالء للرائسة دون
التدخل املباشر يف الشأن السياسي.
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اثني ا :ال تبدو فرص حت ّقق السيناريو الثاين (التوصل إىل توافق على خارطة طريق بي الفرقاء التونسيي) حمتملة على
املدى القريب ضمن املعطيات الراهنة ،بسبب موقف الرئيس من احلوار والتوافق الوطن مع األحزاب ،والنقسام
موقف األحزاب املعارضة وعدم قدرهتا على توحيد صفوفها ،ولضعف أتثري املواقف اخلارجية املعارضة لتوجهات
الرئيس إبدارة شؤون البالد وفق احلالة االستثنائية ،كما أن دور الشارع التونسي ما يزال ضعيفاً وغري مؤثر إزاء
تطورات األزمة ،فضالً عن استمرار بعض األطراف التونسية القويّة ،كاالحتاد العام التونسي للشغل واملؤسسة
العسكرية ،مبواقفهما غري املبادرة جبمع األطراف على طاولة حوار وطن جامع ،وال إبقناع الرئيس برعاية احلالة
الوطنية للخروج من األزمة وإناء احلالة االستثنائية.

اثلثا :ال تبدو فرص جناح السيناريو الثالث (التوصل إىل حلول انتقالية بتدخل الوسطاء اخلارجيي بي الفرقاء
تطور إجياب ،مبا يف ذلك تنامي قناعة جديدة لدى خمتلف األطراف
التونسيي) ممكنة حىت اللحظة ،ما مل يطرأ ّ
املؤهلة للوساطة بضرورة القيام هبذا الدور ،خاصة يف ظل غياب مبادرات الوساطة العربية والدولية حالياً،
املضي يف خياراته وإجراءاته ،وفشل املعارضة يف توحيد صفوفها لتشكيل ضغط واسع
واستمرار تفضيل الرئيس ّ
وقوي على الرئيس يدفعه ابجتاه االنفتاح على مسار احلوار والتوافقات الوطنية للخروج من األزمة ومن احلالة
االستثنائية.

رابعا :رغم أن الشعب التونسي مبختلف فرقائه ال زال يظهر وعياً متقدماً ومستوى عالياً من املسؤولية واحلذر من
عواقب اندفاع األمور حنو السيناريو الرابع (الفوضى واالضطراب السياسي واالجتماعي) ،مبا يف ذلك الرئيس
التونسي واألحزاب السياسية ،وأن األطراف العربية والدولية قد تتدخل فعالً ملنع توفّر فرص وعوامل لتحقق هذا
لكن الوعي
السيناريو اخلطري ،فإن خمتلف املعطيات القائمة ال تشري إىل احتماالت حتققه على املدى القريب .و ّ
واحلذر وحدمها قد ال يكوانن كافيي لتجنيب تونس االنزالق حنو هذا السيناريو اخلطري؛ فتكريس االنقسامات
السياسية واجملتمعية ،وغياب احلوار والتوافق الوطن ،وتفاقم تداعيات األزمة االقتصادية واملعيشية وما تشيعه من
مشاعر اليأس واإلحباط ،كلها عوامل تبقي احتماالت اندفاع األزمة ابجتاهات خطرة على مستقبل الدولة
التونسية قائمة ،وفقدان الشعب التونسي الثقة ابملستقبل ،ودفع الشباب للتفكري ابهلجرة خارج البالد ،واليت ال
ميكن استبعادها.

النتيجة

يف ضوء هذا التحليل متعدد االجتاهات للمحددات احلاكمة حلركة األزمة املستقبلية ،ويف ضوء تقدير الفريق
إزاء كل سيناريو وحركته التاريية ،فإن املعطيات القائمة ،واملشهد املتش ّكل ،وتوجهات الرئيس ابملضي قدماً إبجراءاته
حىت النهاية ،تشري إىل أن فرص حتقق كل من السيناريوهي الثاين والثالث ال تزال غري انضجة مبحدداهتا وعواملها
وأطرافها وشروطها ،فيما ال تلوح يف األفق وفق التقدير القائم احتماالت اجتاه األزمة حنو السيناريو الرابع املتعلق
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ابلتحول إىل الفوضى واالضطراب السياسي واالجتماعي وما حتمله من خماطر أببعاد مرّكبة ،ولذلك فإن التقدير
التأزم واهلدوء وفق السيناريو األول ،وعلى األقل خالل
يشري يف املدى املنظور إىل استمرار األزمة مبراوحتها بي ّ
التوسع يف
الشهور الستة القادمة ،واليت قد تشهد انتخاابت برملانية وتشكيل حكومة جديدة ،انهيك عن استمرار ّ
اإلجراءات القضائية حبق العديد من الشخصيات املعارضة ،وما يفرزه ذلك من معطيات أخرى قد تغري اجتاه ترجيح
حتول أتثري احملددات املذكورة على خمتلف املستوايت.
هذه السيناريوهات ،وفق ّ
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خامسا :مسار التحول واخلروج من األزمة والتوصيات
ا

يف ظل ما ق ّدمه التقرير من رصد وتوصيف لتطورات التجربة الدميقراطية التونسية ،والوصول إىل حافة اهلاوية يف
ماسة إلعادة مجيع
عالقات األطراف ،خصوصاً بي الرئيس والربملان ،وبي الرئيس واألحزاب السياسية ،تبدو احلاجة ّ
أطراف األزمة تقييم مواقفها بعيداً عن احلساابت الضيّقة واملصاحل الفئوية ،وإلعطاء األولوية ملصاحل تونس الوطنية،
ويف مقدمتها احلفاظ على استقرار الدولة ،وحتقيق التوافق الوطن ،وجتنّب االنقسام السياسي واجملتمعي ،ويعتقد
التحول عن األزمة واخلروج منها يتطلب ثالثة مقومات:
الفريق أ ّن مسار ّ

األول :أن يكون هدف اخلروج من األزمة هو تطوير وحتسي التجربة الدميقراطية واإلصالح السياسي واحلرايت يف
تونس.

التعرض لرموزها وقياداهتا الوطنية ،ومحاية التقاليد الدميقراطية
الثاين :محاية وتعزيز الكياانت واألحزاب الوطنية ،وعدم ّ
يف احلياة السياسية واحلزبية يف تونس واليت قامت ثورة الربيع العرب يف تونس لتحقيقها ،واللجوء إىل طاولة
تونسي يشارك فيها مجيع أبناء تونس وأحزاهبم بكل اجتاهاهتم الفكرية والسياسية واحلزبية.
حوار
ّ
الثالث  :إعادة الربملان املنتخب ليقوم أبدوار حمددة فقط ،مثل إقرار تعديل القواني الالزمة لتطوير احلياة السياسية
دستوري  2014و ،2022خصوصاً ما يتعلق ابلصالحيات بي
التوصل إىل حل وسط بي
َ
والدميقراطية ،و ّ
الرئيس والربملان واحلكومة ،وإعالن انتخاابت مبكرة تشريعية ورائسية قبل منتصف العام القادم .2023
التنوع السياسي
ولتوفري هذه املقومات بنجاح ،يقرتح الفريق مساراً متكامالً للخروج من حالة األزمة حنو حالة ّ
واحلزب ،ويتشكل هذا املسار من عدد من اإلجراءات ،أمهها:
التوصل إىل رؤية زمنية ومبضمون دميقراطي إلعادة األمور إىل
 .1الشروع حبوار وطن شامل لتقييم احلالة ،و ّ
نصاهبا الدستوري بعيداً عن أي إجراءات استثنائية ،وفق توافق وطن تونسي شامل.
 .2تفكيك أسباب وعوامل التنازع احلقيقية بي املؤسسات احلاكمة وبي األحزاب ،خصوصاً أنا تتمثل
اليوم ابلصراع على السلطة والصالحيات ،سواء احتاج األمر إىل تعديالت دستورية أو قانونية ،أو
إقرار قواني جديدة ،على أن يتم ذلك ابلتوافق الوطن وعرب الربملان املنتخب ،وأن تتمتع احلكومات
املشكلة ابالستقرار إلجناز اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية وغريها.
 .3إجراء أي تعديالت ضرورية على قانون االنتخاابت اخلاص ابلربملان أو ابلرائسة ،واالتفاق على عدم
ترشيح الشخصيات اليت كانت سبباً يف أتزم العالقات الداخلية ،حىت ال يتهم أي منهم أبنه كان يعمل
يف األزمة خلدمة مصاحله الشخصية ،وخاصة كل من رئيس اجلمهورية ورئيس الربملان املنتخبي عام
 ،2019إضافة إىل بعض الشخصيات احملددة احلزبية والربملانية ،واليت تسبّبت بتعطيل عمل الربملان
وتشويه صورته أمام الرأي العام التونسي.
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 .4حتييد املؤسسة العسكرية عن اخلالفات السياسية ،وترسيخ فكرة أن مؤسسات اجليش واألمن ملك
للشعب التونسي وترعى املصاحل العليا وحتميها ،وأنا تنصاع لنتائج االنتخاابت والدستور يف سلوكها
الوطن العام ،واعتبارها مؤسسات وطنية من حق كل التونسيي االخنراط فيها بغض النظر عن أي
اعتبار فكري أو حزب أو سياسي أو غريه.
 .5وقف تدخل األطراف اإلقليمية والدولية عرب بعض الفرقاء التونسيي ،وتعاون هذه القوى لصاحل بناء
تونس الدميقراطية لكل أبنائها.
 .6تشكيل حكومة انتقالية ابلتوافق بي الفرقاء الرئيسيي ،وتكون مهمتها حتسي إدارة الوضع االقتصادي
ومنعه من االنيار ،وقيادة البالد حىت االنتخاابت التشريعية والرائسية ،وتتشكل ابألساس من شقي:
الفعال -تكنوقراط ،وميكن اجلمع بينهما يف أي وزير يتار.
احلزب الشامل واملهن املتخصص ّ
 .7جتميد العمل ابملراسيم اجلمهورية ،والدستور اجلديد عام  ،2022واستمرار العمل بدستور عام 2014
والقواني إىل حي التوافق على تعديل أي منها كما يف البند الثاين.
 .8وضع أولوية حتقيق مطالب الشعب التونسي ،وأمهها الدميقراطية واحلرية ،والتنمية االقتصادية،
واالستقالل الوطن ،وإصالح التعليم ،وحماربة البطالة والفقر واهلجرة ،خاصة بي الشباب واألسر
الفقرية.
 .9أتكيد فلسفة وثقافة االنتماء العرب واإلسالمي لتونس ،يف موازاة إدارة التعايش بي أبنائه عرب بناء
أرضية ثقافية صاحلة ومشرتكة ،تتناسب مع هوية الشعب التونسي وانتمائه العرب واإلسالمي
واحلضاري.

التوصيات

حتوالت األزمة املمكنة وسيناريوهاهتا ،ويف ضوء دراسة حمددات
يف ضوء التحليل الشامل يف التقرير وتقديراته إزاء ّ
هذه احلركة ،واقرتاح فريق األزمات العرب للمسار اآلمن للخروج من األزمة التونسية ،فإن التقرير يقدم بعض التوصيات
املساندة إلجناز تطبيق هذه الرؤية ،وأمهها:
 .1أمهية استشعار اخلطر من استمرار هذه األزمة من قبل كافة األطراف ،وعلى رأسهم الرئيس وقادة األحزاب

ي طرف منفرداً.
الكربى يف البالد ،ألن ضبط األمور غري ممكن ابلكامل ملصلحة توجهات أ ّ
حتول موقف االحتاد العام التونسي للشغل إىل دور وسيط وفاعل يف حتقيق املصاحلة الوطنية واخلروج
 .2أمهية ّ
من األزمة ،وترك مربع احلياد القائم اآلن ،ألنه غري فاعل.
 .3ضرورة جتاوز األضرار اليت انلت بعض األطراف جراء هذه األزمة من قبل أي طرف ،واختاذ منهج العفو
نجاً وطنياً للمصلحة العامة يف تونس.
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 .4اختاذ قرارات صرية وعلنية وواضحة من مجيع الفرقاء التونسيي ابلدعوة إىل املصاحلة والوحدة الوطنية دون
فرض رؤية أحد أو براجمه ،مبا يف ذلك استعداد كل األطراف لتقدمي التنازالت احلزبية والشخصية بال تردد
ما دام ذلك يدم الصاحل العام.
 .5أمهية إعادة بناء البيئة السياسية والدميقراطية يف تونس ابنتخاابت مبكرة برملانية ورائسية شاملة الستعادة
حيوية الدولة بال مغالبة بي الفرقاء ،وتقدمي منوذج اتريي للجيال التونسية والعربية القادمة تفتخر به أمام
العرب.
اإلحباط احلضاري الذي تغ ّذيه القوى األوروبية ضد الشباب ّ
متسك التونسيي بشكل مجاعي مبنع أي تدخالت خارجية يف شئون تونس الداخلية ،واحلفاظ على احلوار
ّ .6
وحتمل الرأي اآلخر فيما يص عمل أي طرف أو برانجمه أو مواقفه
والتوافق الداخلي مساراً وطنياً دائماًّ ،
بال اهتامات أو اغتيال للشخصية.
 .7احملافظة على استقالل مؤسسات القضاء واألمن واجليش ،بوصفها أدوات خطرة يف أي استقواء غري مشروع
من أي طرف يريد فرض برانجمه ورؤيته ابلقوة على الشعب التونسي خارج دائرة االنتخاابت الشرعية الشفافة
والعامة.
 .8اختاذ اجلامعة العربية موقفاً إجيابياً جتاه األزمة بتشكيل جلنة من وزراء خارجية دول عربية مناسبة ،للقيام
ابلوساطة العاجلة إلناء األزمة ،وذلك ألداء واجبها يف دعم األمن القومي العرب ،وحلماية االستقرار يف
الشمال األفريقي العرب ،وملنع التدخالت األجنبية خطرية العواقب يف تونس.
تبن توجهاته حنو احلل،
 .9دعوة الفرقاء التونسيي إىل دراسة هذا التقرير االسرتاتيجي بروح املصلحة العامة ،و ّ
وتطوير أفكاره لتحقيق اخلروج من األزمة يف البالد يف أقرب وقت.
 .10دعوة مراكز األحباث واألكادمييي التونسيي واملفكرين واحلكماء للمسامهة بدورهم الفكري للتنظري والتبشري
يف املصاحلة الوطنية والتوافق الداخلي واخلروج من األزمة.
انتهى،،
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and fears among Tunisians about Tunisia's return to absolute autocracy as Tunisian
people suffered from independence until the outbreak of the Arab Spring in 2011 that
overthrew President Ben Ali. In addition to the political, security, economic and social
problems these fears pose. Furthermore, it is considered a retreat in the direction of
political and democratic reform achieved by the Tunisian people with their revolution
ten years ago may deepen the country's crisis and establish a dangerous social and
political division both horizontally and vertically.
The Arab Crisis Team-ACT believes that the path of transition and exit from the
crisis requires three components, the first for the common goal to develop and improve
Tunisia's democratic experience and freedoms. The second is not to support targeting
parties and political figures and to resort to a Tunisian dialogue table in which all
Tunisians participate. The third is recalling the elected Parliament to approve the
amendment of the laws necessary to develop political life and to reach compromise
solutions regarding the required modifications to the 2014 constitution, especially
concerning the powers of the President, the government, and Parliament. Moreover,
the team suggests postponing the elections until the end of the first quarter of the year
2023. It is to be considered an early for both Parliament and the presidency
simultaneously. Such a decision would give Tunisians the opportunity to achieve the
ingredients for getting out of this crisis.
The team proposes an integrated path to get out of the crisis based on these
elements, such as: initiating a comprehensive national dialogue to assess the situation,
arriving at a temporal vision and a democratic content to restore matters to their
constitutional normal, dismantling the causes and factors of actual conflict between the
three ruling authorities, and neutralizing the military and security establishment from
political disputes, Stopping the interference of some regional and international parties,
forming a transitional government whose mission is to manage the economic situation
and prevent it from collapsing, and lead the country until the early legislative and
presidential elections. Then, according to this proposed vision, the team made several
recommendations to help make any endeavor a success.
In its strategic vision, the team affirms that Tunisia's supreme interest is to get out
of the crisis and not to be drawn into action and reactions among its parties, which
hinders national consensus and understanding. The openness of the people of Tunisia
to each other in all colors of the intellectual, political, and religious spectrum
simultaneously, and the formation of a state of sober national unity to protect Tunisia
from any future tremors.
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Tunisian crisis 2021-2022
and The Exit Path
English Summary
The complex Tunisian crisis in the year 2021 invaded the Arab political
environment after the Tunisian President declared the exceptional state of the country
(emergency), announced the immediate Disrupt of Parliament and issued presidential
decrees:
1. It resulted in the dissolution of Parliament and the Supreme Judicial Council, the
dissolution of the Independent Elections Committee, and the suspension of the
Constitution, as he submitted a new constitution to a popular referendum despite
the majority's opposition to Tunisian parties.
2. An amended election law was also issued by a presidential decree, according to
which the party electoral lists were apprehended.
3. Only the individual nomination was approved, indicating a new decline in the
democratic environment and international standards.
In this report, the Arab Crisis Team - ACT examines the cumulative and
overlapping Tunisian crisis in the economic, social and political fields, which has led
the country to institutional disruption and paralysis at the official, popular, partisan,
and civil society levels. The international and international interests and their interests,
scenarios for the future of the crisis, the path of transformation, and the proposed exit
strategy.
The President took these exceptional measures in the shadow of deep conflict
between him and Parliament on the one hand. However, on the other hand, there was
another conflict between him and the government.
Not to mention his differences with many parties represented in Parliament, which
established a fragile political environment in Tunisia. The President invested in these
circumstances to justify his exceptional measures that did not adhere to the provisions
of the current Constitution, according to various constitutional experts, in addition to
widespread criticism from Tunisian parties.
Despite the passage of the period announced by the President for declaring the
exceptional state for thirty days, he continued to extend it. He then said that the program
he had drawn up ends on the 17th of December 2022, nearly a year and a half after
declaring the exceptional state. He did not refer to any legislative or judicial authority
existing under the provisions of the Constitution During this period. The President
disagreed with the national political parties, the political leaders in the country, or the
labor union, on how to manage the stage, even after he single-handedly set its timetable.
President ran the country with its full powers unilaterally, which raised questions
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