
قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

خالل االحتفال بعيد قوات األمن 
الــداخــلــي، فــي 18 نيسان/ أبريل 
التونسي،  الــرئــيــس  أعــلــن   ،2021
قــيــس ســعــّيــد، نــفــســه قـــائـــًدا أعـــلـــى لــلــقــوات 
املسلحة املدنية )الشرطة، والحرس الوطني، 
الدستورية  صفته  إلى  إضافة  والجمارك(، 
ــًدا أعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة الــعــســكــريــة.  ــائـ قـ
ويـــأتـــي هـــذا اإلعـــــالن فـــي ســيــاق تــجــاذبــاٍت 
بــدأت قبل نحو عــام حــول الصالحيات بني 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مـــن جــهــة، ورئــاســَتــي 
ثــانــيــة، وأّدت  مــن جهة  والــبــرملــان  الحكومة 
الجديد  الحكومي  الفريق  أداء  تعطيل  إلــى 
ــة، وتـــأجـــيـــل الــنــظــر في  ــتـــوريـ الــيــمــني الـــدسـ
ورواج  ــة،  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ ــة  ــمـ ــكـ ــحـ املـ تـــشـــكـــيـــل 
مــخــاوف حــول الــنــزوع إلــى الحكم الــفــردي، 
واالنـــزالق إلــى أوضــاع مماثلة ملا جــرى في 

بلدان عربية أخرى.

تأويالت الرئيس
انطلقت التجاذبات بني رئاسة الجمهورية 
ــات عــــام  ــابــ ــتــــخــ ــر انــ ــ ــ ــــان إثـ ــــرملـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــاســ ــ ورئــ
رئيس  هــّنــأ   ،2020 مــايــو  أيـــار/  ففي   .2019
ــد الــغــنــوشــي رئــيــس املجلس  الــبــرملــان راشــ
الـــســـراج بمناسبة  الــلــيــبــي فــايــز  الــرئــاســي 
قوات  من  الجوية  الوطية  قاعدة  استرجاع 
فــأثــارت هذه  املتقاعد خليفة حفتر.  الــلــواء 
رّد  الـــذي  ســعــّيــد  الــرئــيــس  حفيظة  التهنئة 
رئيس  »لتونس  إن  بالقول  الغنوشي  على 
وحــــيــــد«، وأعـــقـــبـــهـــا تــــحــــّرٌك مــنــســق لــلــكــتــل 
الــبــرملــانــيــة الــداعــمــة لــســعــّيــد لــســحــب الثقة 
من رئيس البرملان، غير أنها لم تتمّكن من 

تأمني العدد املطلوب لذلك.
تــصــاعــدت الــتــجــاذبــات بــني الــطــرفــني أكــثــر، 
مـــع انـــــدالع أزمــــة اســتــقــالــة حــكــومــة إلــيــاس 
الفخفاخ الذي رّشحه رئيس الدولة لرئاسة 
الــحــكــومــة، عــلــى إثـــر اتــهــامــه بـــالـــتـــوّرط في 
ــالــــح، فــقــد  ــارب مــــصــ ــ ــــضــ مـــلـــفـــات فــــســــاد وتــ
الثقة  الرئيس سعّيد جلسة سحب  استبق 
استقالة  قبول  وأعلن  الحكومة،  رئيس  من 
الـــفـــخـــفـــاخ لــيــضــمــن إعــــــــادة الـــعـــهـــدة إلـــيـــه، 
ويــســّمــي رئــيــَس حــكــومــة جـــديـــًدا ويــتــفــادى 
الــحــزب  الــنــهــضــة؛ بصفتها  تــكــلــيــف حــركــة 
ــان، كما  ــرملـ صـــاحـــب الــكــتــلــة األكـــبـــر فـــي الـــبـ
الرغم من  الدستور. وعلى  ذلــك  ينص على 
أن هـــذه املـــنـــاورة ضــمــنــت لــســعــّيــد اخــتــيــار 
هشام املشيشي رئيًسا للحكومة الجديدة، 
سرعان  فإنه  الفخفاخ،  حكومة  رحيل  بعد 
ــدم مــنــح  ــ ــًبـــا عـ مــــا تــــراجــــع عــــن مـــوقـــفـــه، طـــالـ
الفريق الحكومي الجديد الثقة؛ على خلفية 
الذي  املشيشي  من  مبكًرا  تمرًدا  اعتبره  ما 
تمّسك بصالحياته الدستورية التي تمنحه 
حق اختيار فريقه الحكومي، وعدم االكتفاء 
بــــدور رئــيــس وزراء لـــدى الــرئــيــس ســعــّيــد. 
 الــرئــيــس يسعى إلى 

ّ
وكـــان مــن الــواضــح أن

تثبيت نظام رئاسي في تونس، يكون فيه 
وليس  للرئيس،  خاضًعا  الحكومة  رئيس 
ــذا الــتــجــاذب،  لــلــبــرملــان. وعــلــى الــرغــم مــن هـ
قبل املشيشي قائمة من الوزراء املحسوبني 
على الرئيس سعّيد، بينهم وزراء الداخلية 

والدفاع والخارجية والثقافة.
ولـــــم تـــمـــض ســـــوى ثـــالثـــة أشـــهـــر مــــن عــمــر 
حــكــومــة املــشــيــشــي، حــتــى عــمــد األخــيــر إلــى 
بــمــقــتــضــاه،  ُأعـــفـــي،  تــعــديــل وزاري،  ــراء  ــ إجــ
الــــوزراء املــحــســوبــون على الــرئــيــس سعّيد، 
وفي مقدمتهم وزير الداخلية توفيق شرف 
الدين الذي أشرف على الحملة االنتخابية 
ــان الــرئــيــس  ــة ســـوســـة. وكــ لــســعــّيــد فـــي واليــ
قــام، قبل ذلــك بــأيــام، بــزيــارة ليلية إلــى مقّر 
وزارة الداخلية، في غياب رئيس الحكومة، 
أعقبها إعــفــاء عــشــرات مــن كــبــار املسؤولني 
محسوبني  بآخرين  واستبدالهم  األمنيني، 
ــذي اعـــتـــبـــره رئــيــس  ــ ــر الــ ــ ــّيـــد، األمــ عـــلـــى ســـعـ
الحكومة املشيشي تعّدًيا على صالحياته، 
ورّد عــلــيــه بــإبــطــال الــتــعــيــيــنــات الــجــديــدة، 

وإعادة املسؤولني املعفيني إلى مهماتهم.
نـــزاع جديدة  الــــوزاري جبهة  التعديل  فتح 
بــني رئيسي الحكومة والــبــرملــان، مــن جهة، 
فبعد  ثانية،  جهة  من  الجمهورية  ورئيس 
الجديد  الحكومي  الفريق  البرملان  منح  أن 
الـــوزراء الجدد  الثقة، رفــض الرئيس دعــوة 
بعضهم   

ّ
أن بـــدعـــوى  أمـــامـــه،  الــيــمــني  ألداء 

تــالحــقــه شــبــهــات فـــســـاد. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
 املــشــيــشــي راســــل ســعــّيــد طــالــًبــا أســمــاء 

ّ
أن

 
ّ

الـــــوزراء املــشــمــولــني بشبهات الــفــســاد، فــإن
ــــض تـــحـــديـــدهـــم، وتــــوّجــــه إلـــى  الـــرئـــيـــس رفـ
ــة لــــــوم شـــديـــدة  ــالــ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة بــــرســ رئــ
 منح الثقة من البرملان 

ّ
اللهجة، أكد فيها أن

 أداء اليمني 
ّ

قــانــون داخــلــي غــيــر مــلــزم، وأن
ـــراء شـــكـــلـــًيـــا، بــــل عـــمـــل »يــحــاســب  ــ لـــيـــس إجــ
عــلــيــه يــــوم الـــحـــســـاب حـــني يــقــف بـــني يــديــه 
ا اليمني بـ »املرور 

ً
سبحانه وتعالى«، مشّبه

والكتلة  الحكومة  ومّتهًما  الــصــراط«،  على 
بالسعي لضمان  لــهــا  املــســانــدة  الــبــرملــانــيــة 
مرور الفريق الحكومي »زقفونة«، في إحالة 
ــالـــة الـــغـــفـــران« ألبـــي الــعــالء  إلـــى كــتــاب »رسـ

املعري.
وتـــــــواصـــــــل الـــــشـــــد والـــــــجـــــــذب بــــــني رئـــيـــس 
البرملانية،  وكتلتها  والحكومة  الجمهورية 
قانون  الــبــرملــان على تعديل  أن صـــّدق  بعد 
ــاء املـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــ ــــضـ ــتــــخــــاب أعـ انــ
ليصبح بأغلبية 5/3 بداًل من ¾، فقد رفض 
سعّيد، مرة أخرى، التصديق على التعديل، 
ووّجه رسالة مطولة في الغرض إلى رئيس 
الــغــنــوشــي، حّملها  راشـــد  الـــنـــواب،  مجلس 
 

ّ
إحاالٍت لغويًة وشعريًة وفقهية، معتبًرا أن
التعديل »غير علمي بل غير بــريء«. وبعد 
أيام قليلة من رفض التصديق على القانون 
سعّيد  فاجأ  الدستورية،  للمحكمة  املــعــّدل 
الداخلي،  األمـــن  قـــوات  عيد  فــي  الحاضرين 
ــــان والــــحــــكــــومــــة،  ــرملـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ـــَســ ــيـ ــم رئــ ــهـ ــنـ ــيـ وبـ
بمقتضاه،  أعلن،  جديد،  دســتــوري  بتأويٍل 
املدنية  املسلحة  للقوات  أعلى  قــائــًدا  نفسه 
)الــشــرطــة، والــحــرس الــوطــنــي، والــجــمــارك(، 
هـــذا إضــافــة إلـــى صفته الــدســتــوريــة قــائــًدا 
 

ّ
أعلى للقوات املسلحة العسكرية، معتبًرا أن

لــم يفّصل فــي تبعية قــوات األمــن  الدستور 
 وصف »القوات املسلحة« ورد 

ّ
الداخلي، وأن

التعميم، وهــو مــا يسحبه على  فــي صيغة 
قــوات األمــن الــداخــلــي، إضــافــة إلــى الجيش، 
الجمهورية. وهو  قيادتها برئيس  ويلحق 
الــقــوات  عــبــارة  ملعنى  مسبوق  غير  تفسير 

املسلحة.

ردود األفعال: تباين وحسابات
بــعــد أن أعــلــن الــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد نفسه 
قـــائـــًدا أعــلــى لــقــوات األمــــن الــداخــلــي، بلغت 
 

ّ
األزمـــة مرحلًة جــديــدة. وعــلــى الــرغــم مــن أن

هــــذا اإلعـــــالن لـــم يــكــن الـــتـــأويـــل الــدســتــوري 
الــوحــيــد الـــذي ذهـــب إلــيــه ســعــّيــد فــي نــزاعــه 
الحّدة   

ّ
فــإن البرملان والحكومة،  رئيَسي  مع 

 األزمــــة 
ّ

الــتــي قــوبــل بــهــا مــوقــفــه تــنــبــئ بــــأن
ــودة؛ إذ، أول  قـــد تــكــون بــلــغــت نــقــطــة الــــالعــ
ـــه الــغــنــوشــي واملــشــيــشــي ردوًدا  مــــرة، يـــوجِّ
بخرق  فيها  يتهمانه  سعّيد  إلــى  مــبــاشــرة 

وعلى صالحيات رئيس الحكومة«، مؤّكدًة 
 »إقحام املؤسسة األمنية في الصراعات 

ّ
أن

األهلي  والسلم  للديمقراطية  تهديًدا  يمثل 
املنزع  الثورة«، ومبديًة »رفضها  ومكاسب 
التسلطي لرئيس الدولة«، وداعيًة إياه إلى 
»االلتزام الجاّد بالدستور والتوقف عن كل 
مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها«. 
أما حزب قلب تونس، أحد مكونات الحزام 
الـــبـــرملـــانـــي لــلــحــكــومــة، فـــقـــد طـــالـــب رئــيــس 
ــــل صـــالحـــيـــاتـــه،  ــذ كـ ــأخــ الـــحـــكـــومـــة »بـــــــأن يــ

ويحكم، ويخاطب الشعب«.
وقد راهــن قيس سعّيد الــذي ليس له حزٌب 
ـــل فــــي الـــبـــرملـــان عـــلـــى مـــيـــل املـــعـــارضـــة  مـــمـــثَّ
الحكومي،  االئتالف  مناكفة  إلــى  البرملانية 
ـــع  ــ دوافـ ــار  ــبــ ــتــ االعــ فــــي  تــــأخــــذ  أن  مــــن دون 
ــــب بــعــضــهــا،  ــد ذهــ ــ الـــرئـــيـــس وأهــــــدافــــــه. وقــ
فـــي بــعــض الــــحــــاالت، إلــــى تــفــضــيــل املــوقــف 
املـــعـــارض، انــطــالًقــا مــن مــســؤولــيــة الحفاظ 
عــلــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وعـــلـــى مــســتــوى هــذه 
الديمقراطي  التيار  حــزب  حــاول  املعارضة، 
أن يــتــبــّنــى مــوقــًفــا وســـطـــًيـــا؛ إذ أكــــد أمــيــنــه 
 حزبه »ال يشارك 

ّ
العام، غازي الشواشي، أن

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــــذي يــعــتــبــر نــفــســه 
املسلحة«،  األمنية  والــقــوات  للجيش  قــائــًدا 
من صالحيات  الداخلي  »األمــن   

ّ
أن مضيًفا 

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة«، لــكــنــه أكـــــد، فـــي الــوقــت 
انقالًبا،  يعّد  ال  الرئيس  فعله  ما   

ّ
أن نفسه، 

 الــحــل 
ّ

كــمــا وصــفــتــه حـــركـــة الــنــهــضــة، وأن
يــكــمــن »فــــي رحـــيـــل الــحــكــومــة وتــعــويــضــهــا 
بحكومة إنــقــاذ وطــنــي حاملة ملــشــروع، مع 
ا  إبـــعـــاد رئــيــس الــبــرملــان الــــذي يــعــتــبــر جـــزًء
من املشكل«. أما حركة الشعب فقد ساندت 
الــرئــيــس ســعــّيــد فــي مــا ذهـــب إلــيــه، وعــّدتــه 
»الضامن لتطبيق الدستور والحفاظ على 
وحدة الدولة ومؤسساتها، ومن حقه قراءة 
الـــدســـتـــور حـــتـــى فــــي ظــــل وجــــــود املــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة«، وأنـــه »الــقــائــد الــعــام للقوات 
رئيس  وهــو  واملــدنــيــة،  العسكرية  املسلحة 
مجلس األمــن القومي، وال ينازعه أحــد في 
املشيشي  »حكومة   

ّ
وأن االختصاص«،  هذا 

عاجزة وفاشلة«.

تأويل األزمة: دستورية أم سياسية؟
دأب الرئيس قيس سعّيد، منذ بداية نزاعه 
مع رئيس البرملان ثم رئيس الحكومة، على 
تــأويــالٍت دســتــوريــٍة وقانونية،  البحث عــن 
ليسند موقفه ويظهر في صورة املعّلم الذي 
يلقي إرشاداٍت ودروًسا ومواعَظ يعمد، في 
إلــى توشيتها بــضــروٍب من  أحــيــان كثيرة، 
ــورات الــخــالــيــة من  ــأثــ الــبــالغــة والــشــعــر واملــ

الخطاب السياسي املسؤول.
 الـــخـــالف الــحــالــي بني 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

مــؤســســات الــحــكــم فـــي تــونــس لــيــس األّول 
مــن نــوعــه، إذ سبق أن شــهــدت الــعــالقــة بني 
رئـــاســـتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة جـــفـــاًء 
وتـــوتـــًرا فـــي الــســنــتــني األخــيــرتــني مـــن عهد 
الــرئــيــس الـــراحـــل، الــبــاجــي قــائــد السبسي، 
ــك فــــي أثــــنــــاء تــــوّلــــي يــــوســــف الـــشـــاهـــد  ــ ــ وذلـ
 األمر لم يبلغ مرحلة 

ّ
رئاسة الحكومة، فإن

الـــدولـــة، والــتــزم  القطيعة وتــعــطــيــل أجــهــزة 
الــطــرفــان، فــي نــهــايــة املــطــاف، الصالحيات 
ــا الـــدســـتـــور لــكــلــيــهــمــا. وعــلــى  الـــتـــي حــــّددهــ

 الـــرئـــيـــس الــســبــســي اســتــغــل 
ّ

الـــرغـــم مـــن أن
خــبــرتــه الــطــويــلــة بـــشـــؤون الـــدولـــة وضــعــف 
تجربة الشاهد السياسية واإلدارية لينتزع 
بعض الصالحيات، فإنه تراجع، حني أبدى 

الشاهد مقاومة لذلك.
ــــال يـــخـــفـــي رفـــضـــه  ــيــــس ســـعـــّيـــد فـ ــرئــ أمــــــا الــ
ع 

ّ
الــصــيــغــة الــدســتــوريــة الــحــالــيــة الــتــي تـــوز

الرئاسة  الــثــالث؛  املؤسسات  بني  السلطات 
رغبته  يخفي  ال  كما  والــبــرملــان،  والحكومة 
في إقامة نظام رئاسي يمسك فيه الرئيس 
التنفيذية، ويتراجع دور  الصالحيات  بكل 
ــبـــرملـــان، ويـــتـــحـــول رئـــيـــس الــحــكــومــة إلــى  الـ
وزير أّول يقتصر دوره على تنفيذ سياسة 
البرملانية  الــديــمــقــراطــيــة  أن  ومـــع  الــرئــيــس. 
 هــذا الدستور 

ّ
هــي روح دســتــور 2014، فــإن

ترك مناطق تماّس تثير غموًضا والتباًسا 
ــثـــالث، لــكــنــه،  بـــني صــالحــيــات الـــرئـــاســـات الـ
فــي اآلن ذاتــــه، يمنع أّي طـــرٍف مــن االنــفــراد 
بالحكم، ويقطع الطريق على عــودة الحكم 

االستبدادي.
ــاء  ــ ــام مــــحــــاوالت إرسـ ــ وتــــزيــــد الـــعـــراقـــيـــل أمــ
املحكمة الدستورية من اللغط بني الرئيس 
سعّيد وخصومه بشأن مسألة الصالحيات، 
املبدأ، هي  الدستورية، من حيث  فاملحكمة 
املـــؤهـــلـــة لـــتـــأويـــل الـــنـــصـــوص الـــدســـتـــوريـــة، 
والــبــّت فــي مثل هــذه الــخــالفــات، على نحٍو 
يجعل تشكيلها، في مثل هذا الظرف، أولوية 
ملّحة. وفي اآلن ذاته، تدفع خطوات سعّيد 
في إدارة الخالف مع خصومه في الحكومة 
 الخالف يتجاوز 

ّ
والبرملان إلى االعتقاد بأن

مرة،  فــأول  النّصية.  الدستورية  التأويالت 
الجمهورية  رئــيــس  يعمد  االســتــقــالل،  منذ 
ــقــــاء خـــطـــابـــات ســيــاســيــة مــتــشــنــجــة  ــــى إلــ إلـ
فــي ثــكــنــات الــجــيــش ومــقــاّر الــفــرق األمــنــيــة، 
يـــصـــف فــيــهــا خـــصـــومـــه بـــأبـــشـــع الـــنـــعـــوت، 
ويـــتـــوعـــدهـــم بـــالـــعـــقـــاب، ويــــحــــّرض عــلــيــهــم. 
وهــــذا مـــؤّشـــر عــلــى الــرغــبــة فـــي االســتــقــواء 
بــالــقــوات الــحــامــلــة لــلــســالح، وإقــحــامــهــا في 
املشهد السياسي الذي ظّلت تنأى بنفسها 
عــنــه، مــنــذ الـــثـــورة. وال يــنــاقــض هـــذا النهج 
الديمقراطية البرملانية بل الرئاسية أيًضا، 
فــالــديــمــقــراطــيــة عــمــوًمــا تــتــعــارض مـــع زّج 
القوات املسلحة وأجهزة األمن في السياسة.

آفاق األزمة
 األزمــة 

ّ
تــتــراكــم جملة مــؤشــرات تــوحــي بـــأن

ــتـــي تـــمـــر بـــهـــا تـــونـــس تــتــجــه  الــســيــاســيــة الـ
نــحــو مـــزيـــد مـــن الــتــعــقــيــد، فــحــتــى الـــدعـــوة 
ــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــ ــحـ ــ الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا االتـ
ــنـــي )تــشــبــه  ــوار وطـ ــ ــــى إجـــــــراء حــ لــلــشــغــل إلـ
املــبــادرة التي أطلقها عــام 2013، وأّدت إلى 
انسحاب حكومة الترويكا وتشكيل حكومة 
 

ّ
تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة(، يبدو أن

حظوظها تراجعت، ولم تعد تلقى الحماس 
الذي قوبلت به في البداية، فالرئيس سعّيد 
التي  لــلــدســتــور  بــتــأويــالتــه  يــبــدو متمسًكا 
ال تـــشـــاركـــه فــيــهــا الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
ــذة الــقــانــون،  ــاتـ الــخــبــراء الــدســتــوريــني وأسـ
ا على رفض الحوار مع من يصفهم بـ  ومصّرً
»الفاسدين واملنافقني واملتآمرين وأصحاب 
املــريــضــة«؛  الــنــفــوس  الــغــرف املظلمة وذوي 
فــي إشــــارة إلـــى الــكــتــلــة الــبــرملــانــيــة الــداعــمــة 
لــلــحــكــومــة، واملـــؤلـــفـــة مـــن أحــــــزاب الــنــهــضــة 
وقلب تونس وائتالف الكرامة أساًسا. كما 
يــبــدو غــيــر مــهــتــٍم بــــأّي حــل لــتــجــاوز الشلل 
الحكومي الناتج من رفض استقبال الوزراء 
الجدد ليؤّدوا القسم، في حني ترتفع أعداد 
املصابني بجائحة فيروس كورونا املستجد 
االقتصادية  األزمــة  19(، وتتفاقم   - )كوفيد 
واملــعــيــشــيــة، وتــتــجــه الــحــكــومــة إلــــى إجــــراء 
مــفــاوضــات جـــديـــدة وصــعــبــة مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي؛ بحًثا عن اعتمادات للميزانية 
 ســعــّيــد يـــعـــّول على 

ّ
املــســتــنــزفــة. ويـــبـــدو أن

عامل الزمن، لزيادة الضغط على الحكومة 
وكتلتها البرملانية ووضعها أمام تحّديات 
بمواجهتها.  لها  ِقبَل  ال  وأمنية  اجتماعية 
النهضة، وباقي  املقابل، ال تبدو حركة  في 
مــكــونــات الـــحـــزام الــبــرملــانــي لــلــحــكــومــة، في 
التسليم لسعّيد بما يريد، خصوصا  وارد 
رئيس  يــبــدو  أخــيــًرا،  املعَلنة.  مواقفها  بعد 
الــحــكــومــة، هــشــام املــشــيــشــي، مــطــمــئــًنــا إلــى 
تماسك الكتلة البرملانية التي تدعمه، وإلى 
قـــدرتـــه عــلــى تــقــلــيــص رغـــبـــات الــرئــيــس في 
الــســيــطــرة عــلــى أجـــهـــزة األمــــن وتــوجــيــهــهــا. 
وفي اآلن ذاته، يبقى احتمال انتصار طرف 
 البرملان أو عزل الرئيس، 

ّ
على آخــر، أي حل

في  بعيًدا، وبال سند دستوري، خصوصا 
غياب املحكمة الدستورية، فال الرئيس قادر 
 البرملان من دون محكمة دستورية، 

ّ
على حل

وال البرملان قادر على عزل الرئيس من دون 
دعم املحكمة التي لم تشّكل بعد. 

حيثياتها وآفاقها

األزمة السياسية الدستورية
في تونس

ال الرئيس قادر على 
حّل البرلمان من دون 

محكمة دستورية، وال 
البرلمان قادر على عزل 

الرئيس من دون دعم 
المحكمة التي لم 

تشّكل 

جملة مؤشرات توحي 
بأّن األزمة السياسية 

تتجه نحو مزيد 
من التعقيد

 أعلن الرئيس التونســي، قيس ســعيّد، نفسه قائًدا أعلى للقوات المســلحة المدنية، إضافة إلى صفته الدستورية قائًدا أعلى 
للقوات المسلحة العسكرية. ما مخاطر هذا اإلعالن على الديمقراطية في تونس؟ هنا تقدير موقف، للمركز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات في هذا الشأن

قوة أمن تونسية في محاولة لمنع تجمع المتظاهرين خالل احتجاج للمطالبة باإلفراج عن معتقلين في العاصمة في 6/ 2/ 2021 )األناضول(

لقوات  أعلى  قائدا  نفسه  سعيّد،  قيس  التونسي،  الرئيس  أعلن  أن  بعد 
األمن الداخلي، بلغت األزمة مرحلًة جديدة. وعلى الرغم من أن اإلعالن 
لم يكن التأويل الدستوري الوحيد الذي ذهب إليه سعيّد في نزاعه مع 
رئيَسي البرلمان والحكومة، فإّن الحّدة التي قوبل بها موقفه تنبئ بأّن 
ه الغنوشي  األزمة قد تكون بلغت نقطة الالعودة؛ إذ، أول مرة، يوجِّ
الدستور،  بخرق  فيها  يتهمانه  سعيّد  إلى  مباشرة  ردوًدا  والمشيشي 
والسعي إلى االنفراد بالسلطة، ويحّمالنه مسؤولية حالة الشلل السياسي 

والمؤسساتي في تونس.

نقطة الالعودة
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بالسلطة،  االنــفــراد  إلــى  والسعي  الدستور، 
ويحّمالنه مسؤولية حالة الشلل السياسي 
واملؤسساتي في تونس، بعدما ظاّل، طوال 
املناشدة  خطاب  يلتزمان  األخيرة،  األشهر 
الذي يغّلب الدور التجميعي للرئيس، فقد 
وصــــف رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام املشيشي 
تـــصـــريـــحـــات ســـعـــّيـــد بـــخـــصـــوص الـــقـــيـــادة 
بأنها »خــارج  الداخلي  األمــن  لقوات  العليا 
السياق«، وأنها »قراءة فردية وشاّذة للنص 
الدستوري، ال موجب لها«، في حني عّبرت 
»عــودة  مــن  استغرابها  عــن  النهضة  حــركــة 
رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتباره 
وثــيــقــًة مــلــغــاًة لــتــبــريــر نــزوعــه نــحــو الحكم 
الــفــردي«، معتبرة إعــالن نفسه قــائــًدا أعلى 
للقوات املدنية الحاملة للسالح »دوًسا على 
الــدســتــور وتــعــّدًيــا عــلــى الــنــظــام السياسي 
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