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أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، قيس 
سعّيد، مساء 22 أيلول/ سبتمبر 
فـــصـــول  مـــعـــظـــم  ــيـــق  ــلـ ــعـ تـ  ،2021
ــــي الــســلــطــتــن الــتــشــريــعــيــة  ــور، وتــــوّل ــتـ الـــدسـ
ــاء هــيــئــة مــراقــبــة  ــغـ والــتــنــفــيــذيــة بــنــفــســه، وإلـ
دســتــوريــة الــقــوانــن، وتــوّلــي إعـــداد مشاريع 
هذه  تشّكل  ال  بالنظام.  املتعلقة  التعديالت 
مــفــاجــأة، ولكنها ربما  املــتــوقــعــة  اإلجـــــراءات 
تــزيــل الــغــشــاوة عــن أعـــن مــن فــّضــلــوا إنــكــار 
إذ تمثل  الخيال؛  الحقيقة والعيش في عالم 
انقالب  عملية  في  الحاسمة  الثانية  املرحلة 
الرئيس على الــدســتــور، والــتــي بــدأت فــي 25 
إقــالــة رئيس  تــمــوز/ يوليو 2021 حــن تّمت 
ــبــــرملــــان، ورفــــع  الـــحـــكـــومـــة، وتــعــلــيــق عـــمـــل الــ
الحصانة عن أعضائه. وقد جاءت إجــراءات 
ــوات  ــ ــــط تـــصـــاعـــد األصــ ســـعـــّيـــد األخــــيــــرة وسـ
املحّذرة من عــودة البالد إلى الحكم الفردي، 
امليداني، وفي  االحتجاجي  الــحــراك  وتــوّســع 
ظل مصاعب اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

ًذا ًعا ومنفِّ الرئيس مشرِّ
الرئيس  أصــدرهــا  الــتــي  ــراءات  ــ اإلجــ تضمنت 
ــــي الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة  ــــد، وُنـــــشـــــرت فـ ــّي ــعــ ســ
ــة، أربـــــعـــــة أبـــــــــواب.  ــيــ ــتــــونــــســ ــة الــ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــلـ لـ
يــتــعــلــق األول مــنــهــا بـــاألحـــكـــام الـــعـــامـــة الــتــي 
تـــخـــّص »اإلجــــــــــراءات االســـتـــثـــنـــائـــيـــة«، بينما 
تــنــاول الــثــانــي »الــتــدابــيــر الــخــاصــة بالسلطة 
الــتــشــريــعــيــة«، وخــّصــص الــثــالــث لـــ »الــتــدابــيــر 
أما  التنفيذية«،  السلطة  بممارسة  الــخــاصــة 
الــرابــع فــقــد ورد فــي شــكــل »أحــكــام ختامية«. 
أكــدت ديباجة األمــر الرئاسي عدد 117 لسنة 
أن  استثنائية«،  »تدابير  عــنــوان  تحت   ،2021
»الشعب التونسي عّبر، في أكثر من مناسبة، 
عن رفضه لآلليات املتعلقة بممارسة السيادة 
الــدولــة  »دوالــيــب  وأن  التعبير عنها«،  وطـــرق 
بــل واقــًعــا،  تعّطلت، وصـــار الخطر ال داهــًمــا، 
وخاصة داخل مجلس نواب الشعب«، في حن 
أكــد الــبــاب األول مــن األمــر تــواصــل اإلجـــراءات 
التي اتخذها سعّيد في 25 من تموز/ يوليو، 
فـــي خـــصـــوص تــعــلــيــق جــمــيــع اخــتــصــاصــات 
الحصانة عن أعضائه،  النواب ورفــع  مجلس 
وأضيف إليها وقف املنح واالمتيازات املسندة 

لرئيس املجلس وأعضائه.
وبـــنـــاء عــلــى اســـتـــمـــرار تــعــلــيــق اخــتــصــاصــات 
ــرئـــاســـي، في  ــر الـ ــ ــال األمـ ــ ــواب، أحـ ــنــ مــجــلــس الــ
ــدار الــنــصــوص ذات  ــ بــابــه الــثــانــي، مــهــمــة إصـ
الجمهورية  رئــيــس  إلــى  التشريعية  الصبغة 
الــتــب يــصــدرهــا فــي شكل »مــراســيــم رئاسية« 
ويــخــتــمــهــا ويــــــــأذن بـــنـــشـــرهـــا »بـــعـــد مـــداولـــة 
الرئاسية  املراسيم  الــوزراء«. وتتعلق  مجلس 
كالعدالة  واالخــتــصــاصــات؛  املــجــاالت  بجميع 
واإلعـــــــــالم واألحــــــــــزاب والـــنـــقـــابـــات والــجــيــش 
ــة واألحــــــــــــوال  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــم والـ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ واألمــــــــــــن والــ
واالنتخابات  واملالية  والعقوبات  الشخصية 
ــئـــة والــــوظــــائــــف والـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة  ــيـ ــبـ والـ
والهيئات الدستورية، وغيرها؛ وهي مراسيم 
»ال تقبل الطعن باإللغاء«. وفي الباب الثالث 
أسند  التنفيذية،  السلطة  بممارسة  املتعلق 
الرئيس سعّيد لنفسه »تمثيل الدولة وضبط 
األســاســيــة«،  واختياراتها  العامة  سياستها 
وتـــوّلـــي »الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات املــســلــحــة«، 
و»إحــداث وحذف وتعديل الــوزارات وكتابات 
الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحياتها«، 
ــة«، و»الـــتـــعـــيـــن  ــومــ ــكــ ــحــ ــاء الــ ــ ــــضـ و»إقــــــالــــــة أعـ
واإلعـــفـــاء فــي جميع الــوظــائــف الــعــلــيــا«. وفــي 
حال شغور منصب رئيس الجمهورية، نّص 
األمر الرئاسي على أن رئيس الحكومة يتوّلى 
مهمات الرئاسة؛ وإذا حصل له مانع، يفّوض 
األمر إلى وزير العدل، أما الحكومة فمهمتها 
هـــي »الـــســـهـــر عــلــى تــنــفــيــذ الــســيــاســة الــعــامــة 
التي  واالخــتــيــارات  التوجيهات  طبق  للدولة 
يضبطها رئيس الجمهورية«، وهي مسؤولة 

أمامه دون غيره.
وبــخــصــوص الــدســتــور، نــّص األمـــر الرئاسي 
ــول،  ــفــــصــ ــع الــ ــيـ ــمـ ــل بـــجـ ــمــ ــعــ ــل الــ ــيـ ــطـ ــعـ ــى تـ ــلــ عــ
والثاني  األول  والبابن  »التوطئة  باستثناء 
ــام الــــدســــتــــوريــــة الــتــي  ــ ــكـ ــ مـــنـــه وبـــجـــمـــيـــع األحـ
ــر الـــرئـــاســـي«، كما  ــ ال تــتــعــارض مـــع هــــذا األمـ
ــاء الــهــيــئــة الــوقــتــيــة ملــراقــبــة  ــغــ نــــّص عــلــى »إلــ
دســتــوريــة مــشــاريــع الــقــوانــن«، وعــلــى »تولي 
الــرئــيــس إعـــداد مــشــاريــع الــتــعــديــالت املتعلقة 
بلجنة  باالستعانة  السياسية  باإلصالحات 
يتم تنظيمها بأمر رئاسي«. بإصدار هذا األمر 
الرئاسي، ينتقل سعّيد إلى مرحلة جديدة من 
اته التي بدأها مساء 25 تموز/ يوليو،  إجراء
عنوانها األبرز تركيز كل السلطات التنفيذية 
والــتــشــريــعــيــة فـــي يـــديـــه. ورغــــم أنـــه لـــم يعلن، 
رســمــًيــا، عــن حــل الــبــرملــان وإلـــغـــاء الــدســتــور، 
ــر الــرئــاســي، فــي جــوهــرهــا،  فـــإن تفاصيل األمـ
فصول  بمعظم  للعمل  صــريــًحــا  تعليًقا  تــعــّد 
عملًيا،  الدستور  سعّيد  عّطل  لقد  الــدســتــور؛ 
أهم  انقلب على  رئــاســوي.  وأنــشــأ نظام حكم 
ــو دســتــور  ــازات الــــثــــورة الــتــونــســيــة، وهــ ــجــ إنــ
ع 

ّ
الــذي يكفل الحقوق والحريات، ويــوز  2014

السلطات بن رئاسات الجمهورية والحكومة 
املتبادلة  والرقابة  الــتــوازن  وينظم  والبرملان، 
فــيــمــا بــيــنــهــا؛ فــــي حــــن يـــظـــل الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
األول  وبــاَبــيــه  الــدســتــور  توطئة  الحفاظ على 
إذ يتعلق هذا  لــه؛  والــثــانــي ال قيمة سياسية 

الدستور بمسائل من قبيل مدنية  الجزء من 
الدولة ودينها وحدودها وعلمها ومهماتها. 
وفي كل األحوال، وبحكم األمر الواقع، املرسوم 
ــره، هــــو إعــــالن  ــ ــوهـ ــ ــرا، فــــي جـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــاســــي أخـ
دستوري مؤقت، وطيٌّ لصفحة دستور 2014؛ 
هـــذا إذا لــم يــدافــع الــشــعــب الــتــونــســي ونخبه 
ــه، يــشــيــر  ــ ــ ــــي الـــســـيـــاق ذاتـ عــــن دســــتــــورهــــم. وفـ
البرملان  اخــتــصــاصــات  اســتــمــرار تعليق  قـــرار 
إلــى أجــل غير مــســّمــى، ووقـــف ِمــنــح أعضائه، 
وتوّلي الرئيس سعّيد جميع مهمات السلطة 
الــتــشــريــعــيــة، وإلـــغـــاء الــهــيــئــة الــوقــتــيــة ملراقبة 
دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــن، وتــشــكــيــل لــجــنــٍة تعمل 
ــه إلعــــــداد مـــشـــاريـــع الــتــعــديــالت  ــرافــ تــحــت إشــ
الدستورية، إال أن حل البرملان بات أمًرا واقًعا، 

 لم يعلن عنه رسمًيا.
ْ

وإن

رّدات الفعل على قرارات الرئيس
السياسية  األطــــراف  مــواقــف مختلف  شــهــدت 
تحّوالت  الجديدة  الرئيس سعّيد  قـــرارات  من 
واضـــحـــة؛ فــقــد تــراجــعــت بــعــض األحــــــزاب عن 
دعمها الرئيس، الذي أعلنته في وقت مبكر من 
االنقالب على الدستور، بينما تحّولت مواقف 
ــــرى مـــن الـــدعـــم املــطــلــق  ــزاب ومــنــظــمــات أخـ ــ أحــ
للرئيس إلــى الــدعــم املــشــروط بــوضــع خريطة 
تحققت  التي  املكاسب  على  والحفاظ  طــريــق، 
 

ّ
مــنــذ الـــثـــورة. وســبــق أن ســخــر الــرئــيــس بحق

من مصطلح خريطة الطريق، فهو يعرف ماذا 
يــريــد وإلـــى أيــن يتجه؛ ومــن يطالب بخريطة 
الــطــريــق يــتــهــّرب مــن مــواجــهــة خــطــة الــرئــيــس 
الــواضــحــة واملــتــجــلــيــة فــي تــصــريــحــاٍت علنية 
أقـــدم عليها بتشجيع  والــتــي  ومــعــدة مسبًقا، 
من قوى سياسية تجاهلت أقواله وتصّرفاته، 
ورفعت الخصومة الحزبية فوق مهمة حماية 
ــبـــدو مـــوقـــف حــزب  الــنــظــام الـــديـــمـــقـــراطـــي.  ويـ
التأييد  من  تدرًجا  األكثر  الديمقراطي  التيار 
إلى املعارضة، وصواًل إلى رفع غطاء الشرعية 
عن إجراءات الرئيس، ووصف خطوته األخيرة 
بـ »االنقالب«، فقد أصدر الحزب بياًنا مشترًكا 
الديمقراطي،  الجمهوري، والتكتل  أحــزاب  مع 
ــاق تـــونـــس، اعــتــبــر فــيــه أن الـــرئـــيـــَس بــات  ــ وآفــ
»فاقًدا للشرعية بخروجه عن الدستور«، وأن 
»كل ما بني على هذا األساس باطل وال يمثل 
الـــدولـــة الــتــونــســيــة وشــعــبــهــا ومــؤســســاتــهــا«، 
محّماًل إياه »مسؤولية كل التداعيات املمكنة 
ذاتــه،  السياق  وفــي  الخطيرة«.  الخطوة  لهذه 
أصــدرت أحــزاب االتحاد الشعبي الجمهوري، 

الديمقراطية  الشرعية  على  ســافــًرا  وانــقــالًبــا 
وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها«، وأن 
ــذا الــتــمــّشــي غــيــر الــدســتــوري يــضــيــف إلــى  »هــ
أزمــات البالد املعقدة أزمــة شرعية الحكم بما 
يهّدد كيان الدولة التونسية ووحدتها، ويدفع 
بالبالد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة 

في تاريخ تونس«. 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، وإن  ــحــ ــا االتــ ــ أمـ
الرئيس  أبــقــى عــلــى تحفظاته عــلــى إجـــــراءات 
وموقفه الحذر، فإن تحّواًل الفًتا بدا في بيان 
مكتبه التنفيذي األخير؛ إذ نّبه إلى »مخاطر 
تــجــمــيــع الــســلــطــات فـــي يـــد رئــيــس الـــدولـــة في 
غــــيــــاب الـــهـــيـــاكـــل الــــدســــتــــوريــــة الـــتـــعـــديـــلـــيـــة«، 
معتبًرا »تعديل الدستور والقانون االنتخابي 
ــا يـــخـــّص جــمــيــع مـــكـــّونـــات املــجــتــمــع من  ــأًنـ شـ
الــّدولــة ومنّظمات وجمعيات وأحــزاب  هياكل 
وشخصيات وطنية«، رافًضا »احتكار رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــتــعــديــل«، مــعــتــبــًرا ذلـــك »خــطــًرا 
على الديمقراطية«. في املقابل، جّددت خمسة 
البعث،  الشعب، وحــركــة  أحـــزاب، بينها حركة 
والــتــيــار الــشــعــبــي، تــأيــيــدهــا الــرئــيــس، وأثــنــت 
ــه بـــ  ــتـ ــفـ ــه املـــعـــلـــن أخــــيــــرا، ووصـ عـــلـــى مـــرســـومـ
»الخطوة الهامة في اّتجاه تجذير خيار القطع 
مع عشرية الخراب والدمار والفساد واإلفساد 
ومــع خــيــارات حكومات لــم تكن ســوى واجهة 
النهضة  بقيادة حركة  املافيا  بــارونــات  لحكم 
وحلفائها«، داعية »القوى التقدمية والوطنية 
إلى االنخراط في مسار تصحيح الّثورة التي 
انحرفت بأهدافها األطراف التي حكمت البالد 
طيلة العشرية األخــيــرة«. إلــى جانب األحــزاب 
بــرز فاعل جديد، تمّثل في حــراٍك  واملنظمات، 
مــدنــي، حمل اســم »مــواطــنــون ضــد االنــقــالب«، 
نّظم وقفة احتجاجية وسط العاصمة، في 19 
أيــلــول/ سبتمبر 2021، رفــع خاللها شعاراٍت 
مــنــّددة بالرئيس وقــراراتــه، ودعــا إلــى العودة 
إلى املسار الدستوري، ونبه من مخاطر الحكم 
ــان نــجــاح التحشيد  الــفــردي االســتــبــدادي. وكـ
لهذه الوقفة وكسر حاجز الخوف، الذي أعقب 
25 تــمــوز/ يوليو، دافــًعــا لهذا الــحــراك لحشد 
اآلالف فــي مــســيــرة وســـط الــعــاصــمــة، يـــوم 26 
أيلول/ سبتمبر 2021، رغم التضييق األمني 
وإغالق مداخل العاصمة ومنع آالف املحتجن 
القادمن من مدن أخرى من الوصول إلى مكان 
التظاهرة. ولم يقتصر الحراك امليداني يوم 26 
فقد شهدت  العاصمة؛  على  أيــلــول/ سبتمبر 
مــــدن أخــــرى وســــط الـــبـــالد وجــنــوبــهــا وقــفــاٍت 
احتجاجيًة ومسيراٍت رافضًة قرارات الرئيس.

خيارات سعيّد في مواجهة معارضيه
رغم أن التحول الذي شهدته مواقف األحزاب 
واملــنــظــمــات واالتــــحــــاد الـــعـــام لــلــشــغــل يــمــّثــل 
الداعمة  الجبهة  انحسار  على  مهًما  مؤشًرا 
للرئيس، فإن ظهور الحراك املدني واتساعه، 
مـــن الــنــاحــيــتــن الـــعـــدديـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة، قد 
يــكــون الــتــحــّدي األكــبــر الـــذي يــواجــه الرئيس 
فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، خــاصــة مــع تــفــاقــم األزمـــة 
في  الرئيس  وفشل  واملعيشية،  االقتصادية 
تــحــقــيــق وعــــــوده بــمــعــالــجــتــهــا، إضـــافـــة إلــى 

تنامي التضييق على الحريات والحقوق.
ــقــــالب،  ــد االنــ وقـــــد نـــــأى حــــــراك مـــواطـــنـــون ضــ
أيلول/  و26   19 احتجاجات  وراء  يقف  الــذي 
ــاراٍت حــزبــيــٍة أو  ــيـ ســبــتــمــبــر، بنفسه عــن أي تـ
أيديولوجية، واكتفى بشعاراٍت رافضة للحكم 
الــفــردي واالنــقــالب على الــدســتــور، وبالدعوة 
إلى العودة إلى املسار الديمقراطي، والحفاظ 

الثورة.  ومكتسبات  والحريات  الحقوق  على 
ــد بــعــض  ــقـــواعـ ورغــــــم املــــشــــاركــــة الــــواضــــحــــة لـ
ــإن الـــوجـــوه الــعــامــة الــتــي سجلت  األحــــــزاب، فـ
حضورها كانت، في مجملها، من األكاديمين 
وساهمت  واملثقفن.  واملــدّونــن  والحقوقين 
األزمة الداخلية التي تشهدها حركة النهضة، 
وارتــــبــــاك مــوقــفــهــا مـــن انـــقـــالب الــرئــيــس على 
الدستور، واستقالة أكثر من مائة من قادتها 
ومــنــتــســبــيــهــا، وتـــأثـــر قـــدرتـــهـــا عــلــى الــحــشــد 
والتنظيم، في ابتعاد الشارع املعارض للرئيس 
عــن ثــنــائــيــة االســتــقــطــاب بــن حــركــة النهضة 
والرئيس؛ التي ترّوجها بعض وسائل اإلعالم 
االستقطاب هو  أن  وإدراك  والعربية،  املحلية 
ــة املــواطــنــة مـــن جهة  ــ بـــن الــديــمــقــراطــيــة ودولـ
والــــعــــودة إلــــى حــكــم الـــفـــرد مـــن دون ضــوابــط 
جهة أخرى. وفي السياق نفسه، يبدو التعامل 
اآلن،  حتى  متوازًنا  االحتجاجات  مع  األمني 
تــعــّرض  الــتــي  التضييقات  بــعــض  بــاســتــثــنــاء 
لها الوافدون إلى ساحات التظاهر، من خالل 
غــلــق الــطــرقــات املـــؤّديـــة إلـــى وســـط العاصمة، 
عــمــد  إذا  طــــويــــاًل  يـــــــدوم  قــــد ال  ــك  ــ ذلــ أن  ــيـــر  غـ
الجيش  لقوى  تعليماٍت  إصــدار  إلــى  الرئيس 
واألمـــن بقمع االحــتــجــاجــات، وهــو خــيــاٌر غير 
ــي أن الـــشـــارع  ــك فــ ــائـــج. ال شــ ــتـ ــنـ مـــضـــمـــون الـ
االنقالب  مــن  املــوقــف  بشأن  منقسم  التونسي 
الــرئــاســي عــلــى الــدســتــور، غــيــر أن مــعــارضــي 
الرئيس، بعيًدا عن جدل األرقام، أكثر تنظيًما 
ووضـــوًحـــا فـــي شــعــاراتــهــم ومــطــالــبــهــم، وفــي 
ــاد، فــي حــن يفتقد داعــمــو الــرئــيــس إلــى  ــ ازديـ
ــر قـــــادريـــــن عــلــى  ــيــ ــات واضـــــحـــــة، وغــ ــركـ ــتـ ــشـ مـ
التعبئة؛ وقد ظهر ذلك جلًيا في الوقفة التي 
يوم  للرئيس،  املوالية  التنسيقيات  لها  دعــت 
25 أيلول/ سبتمبر؛ ولم يتعّد عدد املشاركن 
فــيــهــا بــضــع عـــشـــرات اكــتــفــوا بـــرفـــع شـــعـــارات 
ــــرق نــســخ مـــن الــدســتــور  داعـــمـــة لــلــرئــيــس وحـ
واللصوصية،  بـــاإلرهـــاب  خصومهم  واتــهــام 
 

ّ
ووصمهم بالعمالة للخارج. وبناء عليه، تظل

فرضية »شــارع مقابل شــارع« مستبعدة، في 
حن تظل معادلة »شارع مقابل أجهزة أمنية« 
ألنه  النتائج؛  مضمون  وغير  قائًما  احتمااًل 
الجيش  إليه  الــذي يذهب  املــدى  يتوقف على 
ــم الــرئــيــس وحجم  ــزة األمــنــيــة فــي دعـ ــهـ واألجـ

املعارضة الشعبية.
مــّثــل األمــــر الــرئــاســي الــــذي أصــــدره الــرئــيــس 
2021؛  ســبــتــمــبــر  أيـــــلـــــول/   22 فــــي  ــّيــــد،  ســــعــ
ــتـــضـــاه، مـــعـــظـــم فـــصـــول  ــقـ ــق، بـــمـ ــ ــّلـ ــ والـــــــــذي عـ
السلطات  جميع  بموجبه  وتوّلى  الدستور، 
طوًرا  والتشريعية،  التنفيذية  والصالحيات 
جديًدا من االنقالب الرئاسي على الدستور، 
الــذي قــاده في 25 تموز/ يوليو. وفي مقابل 
ــّدة املـــعـــارضـــة إلجـــــراءات  ــ ــــك، تــصــاعــدت حـ ذلـ
الــرئــيــس، وشــهــدت مــواقــف عــدد مــن األحــزاب 
في  والنقابات تحّوالت جوهرية  واملنظمات 
اآلونــة األخــيــرة. وفــي خضم هــذه التطورات، 
يظل الحراك االحتجاجي امليداني املتصاعد 
ــه الـــرئـــيـــس في  ــذي يـــواجـ ــ ــر الـ ــبـ الـــتـــحـــّدي األكـ
الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة. ورغـــــم أن ســعــّيــد قـــد يعمد 
إلـــى خــيــار الــقــمــع األمـــنـــي وتــوظــيــف أجــهــزة 
فــإن مثل هذا  الــدولــة ملواجهة االحتجاجات، 
الــخــيــار غــيــر مــضــمــون الــنــتــائــج، وقـــد يـــؤّدي 
إلى تصاعدها ودخــول البالد في دوامــٍة من 
االضـــطـــرابـــات، فــي وقـــت تــتــصــاعــد فــيــه حــّدة 
االقتصادية واملعيشية، وتحتاج فيه  األزمــة 
مالية طائلة،  اعتمادات  إلــى  الــدولــة  ميزانية 

لإليفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية.

يستكمل انقالبه على الدستور
تونس: الرئيس يخاطر بأزمة وطنية

انتقل سعيّد إلى تركيز 
كل السلطات التنفيذية 

والتشريعية في يديه

ظهور الحراك المدني 
واتساعه، من الناحيتين 

العددية والجغرافية، 
قد يكون التحّدي 
األكبر الذي يواجه 
الرئيس في الفترة 

المقبلة

معارضو الرئيس 
أكثر تنظيًما ووضوًحا 

في شعاراتهم 
ومطالبهم، وهم 

في ازدياد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 22 أيلول 2021 تعليق معظم فصول الدستور، وتولّي السلطتين التشريعية والتنفيذية 
بنفســه، وإلغــاء هيئة مراقبة دســتورية القوانين، وتولّي إعداد مشــاريع التعديــات المتعلقة بالنظام، األمر الذي وّســع من 

مساحة المعارضة وأعاد الحراك إلى الشارع. هنا تقدير موقف حول التطورات في تونس

)Getty( مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس في 26/ 9/ 2021  ضد االنقاب

التونسية، تمثّل في حراك مدني، حمل  الساحة  برز فاعل جديد على 
اسم »مواطنون ضد االنقالب«، نظم وقفة احتجاجية وسط العاصمة، 
في 19 أيلول 2021، رفع خاللها شعارات منددة بالرئيس وقراراته، ودعا 
الفردي  الحكم  مخاطر  من  ونبه  الدستوري،  المسار  إلى  العودة  إلى 
التحشيد لهذه الوقفة وكسر حاجز الخوف،  االستبدادي. وكان نجاح 
الذي أعقب 25 تموز، دافعا لحشد اآلالف في مسيرة وسط العاصمة، 
العاصمة  مداخل  وإغالق  األمني  التضييق  رغم   ،2021 أيلول   26 يوم 

ومنع آالف المحتجين من الوصول إلى مكان التظاهرة.

عودة الحراك المدني
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وحراك تونس اإلرادة، وحزب اإلرادة الشعبية، 
وحركة وفاء، بياًنا مشترًكا أعلنت فيه تشكيل 
جهودها  »تنسيق  لـــ  الديمقراطية«  »الجبهة 
أن  مــؤّكــدة  انقالب قيس سعّيد«،  في مواجهة 
»شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية 
أصبح فاقًدا للشرعية، بعد اإلجراءات الجديدة 
التي أعلنها وتَأَكد بها خروُجه عن الدستور 
وتمّرده على القانون«. وعــّدت حركة النهضة 
اإلجـــــــراءات الــتــي عــمــد إلــيــهــا الــرئــيــس أخــيــرا 
»نزوًعا واضًحا نحو حكم استبدادي مطلق، 
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