
قضايا

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، قيس 
ــد 25 تــمــوز/  ــ ســعــّيــد، مـــســـاء األحـ
رئــــيــــس  عـــــــــــزل   ،2021 ــو  ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ يــ
السلطة  يه 

ّ
وتول املشيشي،  هشام  الحكومة، 

رئيس  يرأسها  بمساعدة حكومٍة  التنفيذية 
ــة الــنــيــابــة  ــاســ حــكــومــة يــعــّيــنــه بــنــفــســه، ورئــ
الــعــمــومــيــة، وتــجــمــيــد عــمــل مــجــلــس الــنــواب، 
ورفــع الحصانة عن الــنــواب. وجــاءت قــرارات 
ســعــّيــد، الــتــي مثلت انــقــاًبــا عــلــى الــدســتــور، 
 شغب في 

َ
عقب يــوٍم شهد مظاهراٍت وأعمال

عــدد مــن املـــدن، شملت االعــتــداء على مــقــّرات 
 
ً
حركة النهضة في بعض املدن؛ لتكون ذريعة
اســتــخــدمــهــا الــرئــيــس لــاســتــئــثــار بــالــحــكــم، 
النهضة،  حــركــة  كأنها ضــد  وتــبــدو خطوته 
مع أنها تأتي في سياق صراعه مع مجلس 
مــع حركة  وليس  الحكم،  توليه  منذ  الــنــواب 

النهضة.

خلفيات األزمة وأسبابها
الرئيس قيس  أعلنها  التي  الــقــرارات  لم تكن 
سعّيد، مساء األحد 25 تموز/ يوليو الجاري، 
 عن سياقات األزمة السياسية التي 

ً
منفصلة

تمّر بها تونس منذ سنتني، فإثر االنتخابات 
الــتــشــريــعــيــة )الــبــرملــانــيــة( والــرئــاســيــة الــتــي 
ــاءت  ــ وجــ  ،2019 أواخــــــــر  الـــــبـــــاد،  شـــهـــدتـــهـــا 
حركة  ومنحت  للجمهورية،  رئيًسا  بسعّيد 
النهضة أكبر كتلة برملانية من دون أغلبية، 
بـــدأ الـــصـــراع عــلــى الــصــاحــيــات بـــني رئــيــس 
الجمهورية، من جهة، وكل من مجلس النواب 
والحكومة، من جهة ثانية، يظهر إلى العلن. 
الرئيس  اختيار  إثــر  التجاذبات  وتصاعدت 
ــام املــشــيــشــي لـــرئـــاســـة حــكــومــٍة  ســـعـــّيـــد هـــشـ
تراجعه  ثم  الفخفاخ،  إلياس  حكومة  تخلف 
النواب عدم  كتل مجلس  السريع وطلبه من 
أبــدى   

ْ
أن بعد  الحكومي،  للفريق  الثقة  منح 

الــدســتــوريــة  بصاحياته  تــمــّســًكــا  املشيشي 
فــي اخــتــيــار أعــضــاء الــحــكــومــة ورفــضــه أداء 
النظام  لــدى سعّيد؛ فليس  أّول«  دور »وزيــر 

ا. التونسي رئاسّيً
تــعــّمــقــت األزمـــــة بـــني الــطــرفــني، إثـــر الــتــعــديــل 
الـــــوزاري الــــذي أجــــراه املــشــيــشــي عــلــى فريقه 
الـــوزراء  بمقتضاه،  استبعد،  وقــد  الحكومي 
الذي  التعديل  املحسوبني على سعّيد؛ وهو 
قابله سعّيد بــالــرفــض واالمــتــنــاع عــن دعــوة 
الوزراء الجدد ألداء اليمني الدستورية أمامه، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــجــلــس الـــنـــّواب منحهم 
فساده.  في  ُيشتبه  بعضهم   

ّ
أن ة 

ّ
بتعل الثقة، 

ــهــم الــفــســاد، 
ُ
ــــذا لــيــس مـــن صــاحــيــتــه؛ فــت وهـ

ــمــا يحسم فيها الــقــضــاء، 
ّ
ولــيــس الــشــبــهــة، إن

 أداء اليمني، بعد منح الثقة في مجلس 
ّ
كما أن

الـــنـــواب، إجــــراء شــكــلــي ال يــجــوز اســتــخــدامــه 
املجلس ثقته. وإثر  حهم هــذا 

َ
لعزل وزراء من

ذلـــــك، كـــــّرس ســعــّيــد قــطــيــعــتــه مـــع الــحــكــومــة 
الــتــي تدعمها برفض  الــنــواب  وكــتــل مجلس 
التصديق على قانون تعديل انتخاب أعضاء 
ــازه مجلس  ــ ــذي أجــ ــ املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الـ
الـــنـــواب نــفــُســه بــأغــلــبــيــٍة مــريــحــة، ثــم بــإعــان 
املدنية  املسلحة  لــلــقــوات  أعــلــى  قــائــًدا  نفسه 
)الـــشـــرطـــة، والـــحـــرس الــوطــنــي، والـــجـــمـــارك(، 
 إلـــى صفته الــدســتــوريــة قــائــًدا أعلى 

ً
إضــافــة

للجيش.
وفي خضم هذه األزمة، لم تكن أغلبية مجلس 
 لحكومة 

ً
، بل إنها كانت داعمة

ً
النواب حاكمة

تكنوقراط، وانشغلت األحزاب في صراعاتها 
الـــرئـــاســـة  امــــتــــداد  إلـــــى  تــلــتــفــت  أن  مــــن دون 
التدريجي إلى صاحيات الحكومة ومجلس 
النواب، كما سمح وجود حزٍب مؤيٍد للنظام 
يقوم  وللديمقراطية،  للثورة  وُمــعــاٍد  القديم 
ــــال جـــلـــســـات مــجــلــس  ـــا بــالــتــهــريــج خـ عـــمـــلـــّيً
الـــنـــواب، بتصوير هـــذا املــجــلــس مــكــانــا فاقد 
ما  اليومية؛  الــنــاس وحياتهم  بــواقــع  الصلة 
أسهم في تعزيز الخطاب الشعبوي للرئاسة 

ه ضد األحزاب ومجلس النواب. واملوجَّ

التحضير لالنقالب الرئاسي
عــلــى وقــــع األزمـــــة الــســيــاســيــة/ الــدســتــوريــة 
الجمهورية ورئيَسي  املتصاعدة بني رئيس 
ــواب، تــــواتــــرت على  ــنــ الــحــكــومــة ومــجــلــس الــ
شــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، خــــال 
ــوات لــلــتــظــاهــر يــوم  ــ ــرة، دعــ ــيــ األســـابـــيـــع األخــ
األحــد 25 تموز/ يوليو؛ الــذي يصادف عيد 
النواب،  مجلس  بحل  للمطالبة  الجمهورية، 
بالدستور،  العمل  ووقـــف  الــحــكــومــة،  وإقــالــة 
وإلـــــــغـــــــاء الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي والـــــقـــــانـــــون 
السياسيني؛  ومعاقبة  ني،  الحاليَّ االنتخابي 
ــن حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، وعــســكــرة  خـــصـــوصـــا مــ
اإلدارة، والدخول في مرحلة انتقالية يشرف 
عليها الرئيس قيس سعّيد. وعلى الرغم من 
ت ترويج هذه الدعوة، 

ّ
 الصفحات التي تول

ّ
أن

من  مكثفة  تغطية  منشوراتها  لقيت  والــتــي 
 من اإلمارات ومصر، لم 

ّ
قنوات فضائية تبث

تكشف عن هوية سياسية أو حزبية واضحة، 
الرئيس سعّيد  فإنها أجمعت على استثناء 

برحيلها،  تطالب  الــتــي  الحكم  منظومة  مــن 
وكأنه ليس أحد السياسيني.

وبالفعل، شهد يوم األحــد 25 تموز/ يوليو 
أمــام مبنى  خــروج مجموعات من املحتجني 
مجلس الــنــواب وفـــي عـــدد مــن املــــدن؛ أهمها 
ــــروان، وصـــفـــاقـــس،  ــيـ ــ ــقـ ــ ــة، وتــــــــوزر، والـ ســــوســ
أن عــدد املتظاهرين  الرغم من  ونــابــل. وعلى 
التحّركات شهدت  فــإن بعض  لم يكن كبيًرا، 
ها، حول مقّرات حركة 

ّ
أعمال عنف دارت، جل

النهضة؛ إذ عمد املحتجون في مدينة توزر، 
جنوب غرب الباد، إلى اقتحام املقر وإتاف 
مــحــتــويــاتــه، فـــي حـــني نــــزع املــتــظــاهــرون في 
القيروان وسوسة الفتاته. أّما في العاصمة، 
ــراب مـــن املــقــر  ــتــ ــاول مــتــظــاهــرون االقــ ــ فــقــد حـ
قـــرارات  إعـــان  إثــر  النهضة،  املــركــزي لحركة 
ــة مــكــافــحــة  ــّيـــد، غـــيـــر أن شـــرطـ الـــرئـــيـــس ســـعـ
املشهد  أن  ذلـــك. ويــبــدو  مــن  الشغب منعتهم 
ا لكي يبدو صــراع الرئيس على 

ً
كان مخطط

ــا  ــراًعـ الـــصـــاحـــيـــات مــــع مــجــلــس الــــنــــواب صـ
مــــع »الـــنـــهـــضـــة« لــتــســهــيــل اســـتـــيـــائـــه عــلــى 
صاحيات هذا املجلس ضمن نظام برملاني 

في جوهره.

تبرير االنقالب على الدستور
دعــــا قــيــس ســعــّيــد مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــيـــادات 
األمــنــيــة والعسكرية إلــى اجــتــمــاع طـــارئ في 
قصر قرطاج، مساء األحــد 25 تموز/ يوليو 
الجاري، وأعلن، في ختام االجتماع: »اتخاذ 
تـــدابـــيـــر يــقــتــضــيــهــا الـــوضـــع إلنـــقـــاذ الـــدولـــة 
الحكومة  التشاور مع رئيس  واملجتمع بعد 
الــقــرارات  لت 

ّ
الــنــواب«. وتمث ورئيس مجلس 

نة في »تجميد كل اختصاصات املجلس 
َ
املعل

النيابي، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه«، 
العمومية«، و»تولي  النيابة  و»تولي رئاسة 
السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها 
الجمهورية«،  رئــيــس  يعّينه  حكومة  رئــيــس 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام  مــــــؤّكــــــًدا »إعـــــفـــــاء رئــ
املشيشي فــوًرا ودعــوة شخص آخــر ليتولى 
 أمام 

ً
رئاسة الحكومة، على أن يكون مسؤوال

رئيس الجمهورية الذي يتولى بنفسه تعيني 
الـــوزراء«.  ورئــاســة مجلس  الحكومة  أعضاء 
ــوّعـــد ســعــّيــد »أي شــخــٍص يــتــطــاول على  وتـ

وتعطيل  املشيشي،  هشام  الحكومة،  رئيس 
قابلني  يومني  العمومية  اإلدارات  في  العمل 
للتمديد، وحظر التجوال الليلي شهرا، ومنع 

كل تجّمع يفوق ثاثة أشخاص.
أعلن سعّيد أن القرارات املتخذة تستند إلى 
الجمهورية  مــن دســتــور   80 )املــــادة(  الفصل 
التونسية، الذي ينص على ما يلي: »لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي حـــالـــة خـــطـــر داهــــــم مـــهـــّدد 
ــبــــاد واســتــقــالــهــا،  لـــكـــيـــان الــــوطــــن وأمــــــن الــ
ر مــعــه الــســيــر الــعــادي لــشــؤون الــدولــة، 

ّ
يــتــعــذ

الحالة  تلك  مها 
ّ
التي تحت التدابير  أن يتخذ 

ــك بــعــد اســتــشــارة رئــيــس  االســتــثــنــائــيــة، وذلــ
ــيــــس مــجــلــس نــــــواب الــشــعــب  الـــحـــكـــومـــة ورئــ
وإعـــــام رئــيــس املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة«، كما 
ينّص على أن مجلس نــواب الشعب »ُيعتبر 
ــم طــيــلــة هـــذه الــفــتــرة«،  فـــي حــالــة انــعــقــاد دائــ
وعلى أنــه »فــي هــذه الحالة ال يجوز لرئيس 
الــجــمــهــوريــة حــل مجلس نـــواب الــشــعــب كما 
لــوم ضــد الحكومة«.  يــجــوز تقديم الئــحــة  ال 
لكن سعّيد خالف بوضوح نص هذه املــادة؛ 
 من أن يقوم باستشارة رئيس الحكومة 

ً
فبدال

أقـــال األول وجــّمــد  الـــنـــواب،  ورئــيــس مجلس 
 املـــادة املــذكــورة ال تنّص 

ّ
عمل الــثــانــي. ثــّم إن

على تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة 
العمومية؛ ما يعني وضع السلطة القضائية 

تحت سلطته.
واعــتــبــر أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري عياض 
بــن عــاشــور »أن الــلــجــوء إلـــى الــفــصــل 80 في 
الــوضــع الحالي ال معنى لــه، بــل هــو يخالف 
الدستور  مقتضيات  صريح  وبشكل  تماًما 
ــــروط الـــجـــوهـــريـــة  ــشــ ــ ــتــــونــــســــي، لـــغـــيـــاب الــ الــ
والشكلية«. على مستوى الشروط الجوهرية، 
أّكد على عدم وجود خطر داهم مهّدد لكيان 
ر 

ّ
الــوطــن أو أمـــن الــبــاد أو اســتــقــالــهــا يتعذ

معه السير العادي لدواليب الدولة. أما على 
مستوى الشروط الشكلية، فأكد على ضرورة 
الــتــحــقــق مـــن اســتــشــارة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب، كما 
أشـــار إلــى أن الــرئــيــس لــم يقم بــإعــام رئيس 
إلى عدم وجوده،  الدستورية، نظًرا  املحكمة 
مـــا يــمــنــع مـــن االســتــنــاد إلـــى الــفــصــل 80 من 

الدستور التونسي.
ورأت الجمعية التونسية للقانون الدستوري 
أن قرار الرئيس تجميد جميع اختصاصات 
مــجــلــس الـــنـــواب »ال يــدخــل ضــمــن الــتــدابــيــر 
االستثنائية«. وأضافت أن الفصل 80 ينص 
على بقاء املجلس في حالة انعقاد دائم طيلة 
هذه الفترة، األمر الذي يتناقض مع تجميد 
ــت الـــجـــمـــعـــيـــة فــي  ــ ــحـ ــ اخـــتـــصـــاصـــاتـــه. وأوضـ
بطبيعتها  تمثل  استثناء،  »إن حالة  بيانها 
وضــعــيــة دقــيــقــة يــمــكــن أن تــفــتــح الــبــاب على 
عـــدة انـــحـــرافـــات«. كــمــا أعــلــنــت عــن مخاوفها 
من مخاطر تجميع كل السلطات لدى رئيس 

الجمهورية. 

إجماع على رفض االنقالب 
 أعلن الرئيس سعّيد قراراته حتى عّبرت 

ْ
ما إن

األحزاب التونسية، على اختاف توجهاتها 
حزَبني،  باستثناء  واأليديولوجية،  الحزبية 
ظت املؤسسات 

ّ
عن رفضها لها، في حني تحف

املدنية الكبرى عنها، ورفض أغلب القانونيني 
التونسّيني تفسيرات الرئيس للدستور. وقد 

اعتبرت حركة النهضة مــا جــرى »قـــرارات ال 
سند لها مــن الــقــانــون والــدســتــور«، ووصــف 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، راشـــــد الــغــنــوشــي، 
ــتـــور  ــلـــى الـــدسـ ــا »انـــــقـــــاب عـ ــهـ ــأنـ الــــخــــطــــوة بـ
والثورة والحريات العامة والخاصة«، مؤكًدا 
الــنــواب قــائــم وفــي حــالــة انعقاد   »مجلس 

ّ
أن

 الــرئــيــس ســعــّيــد اســـتـــشـــاره في 
ّ
دائــــــم«، وأن

 االستشارة لم تكن 
ّ
تمديد حالة الطوارئ، وأن

نة.
َ
 باإلجراءات املعل

ً
متعلقة

ــاء مــوقــف ائــتــاف الــكــرامــة منسجًما مع  وجـ
مــوقــف حــركــة الــنــهــضــة، حــيــث َعــــدَّ االئــتــاف 
ــرارات ســعــّيــد »انـــقـــاًبـــا خــطــيــًرا وفــاضــًحــا  ــ قــ
»رفضه  ُمــبــدًيــا  الــدســتــوريــة«،  الشرعية  على 
ــرارات الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا  ــ ــقــ ــ ــ املـــطـــلـــق لـــكـــل ال
رئــاســة الــجــمــهــوريــة«، و»اســتــغــرابــه العميق 
واألمنية  العسكرية  املؤسستني  توظيف  من 
لتعطيل عمل املؤسسة البرملانية«. أما حزب 
الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، فــقــد تــحــاشــى وصــف 
ــرارات ســعــّيــد بــاالنــقــاب، غــيــر أنـــه قـــال إنــه  ــ قـ
يــخــتــلــف مــــع تــــأويــــل »رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
لــلــفــصــل 80 مـــن الــــدســــتــــور«، وإنـــــه »يــرفــض 
مــا تــرتــب عــنــه مــن قــــرارات وإجـــــراءات خــارج 
الــدســتــور«. أمــا حــزب العمال )يــســاري(، فقد 
ــرارات ســعــّيــد بــأنــهــا »خــــرق واضــح  ــ وصـــف قـ
املعلنة  اإلجــــــــراءات  أن  واعــتــبــر  لــلــدســتــور«، 
إلى  مــدة،  تجّسد »مسعى قيس سعيد، منذ 
احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية 
ن مسار انقاب 

ّ
والقضائية، بني يديه، وتدش

بــاتــجــاه إعــــادة إرســــاء نــظــام الــحــكــم الــفــردي 
املــطــلــق مــن جــديــد«. أمـــا الــحــزب الجمهوري 
»خروًجا  الرئيس  قـــرارات  عــّد  فقد  التونسي 
عــن نــص الــدســتــور وانــقــاًبــا صــريــًحــا عليه، 
ــن الــــعــــودة إلـــــى الـــحـــكـــم الـــفـــردي  ـــــا عــ

ً
وإعـــــان

ــا باليمني الــتــي أّداهــــا رئيس 
ً
املــطــلــق، وحــنــث

الجمهورية بالسهر على احترام الدستور«.
وانفردت حركة الشعب )حزب قومي( بتأييد 
ــا الـــرئـــيـــس ســعــّيــد،  ــرارات الـــتـــي أصــــدرهــ ــ ــقـ ــ الـ
الثورة  مسار  لتصحيح  ا 

ً
»طريق واعتبرتها 

الــــذي انــتــهــكــتــه الـــقـــوى املـــضـــاّدة لــهــا، وعــلــى 
الحاكمة  واملــنــظــومــة  النهضة  رأســهــا حــركــة 

برمتها«. 
أمـــا االتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، الــذي 
اجتمع أمينه العام إلى الرئيس سعّيد عقب 
ا 

ً
إعــان اإلجــــراءات األخــيــرة، فقد اتخذ موقف

ــــدى مــســانــدتــه »الــتــحــّركــات  ــا؛ إذ أبـ
ً
مــتــحــفــظ

االجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت 
في العديد من الجهات«، ُمنّبًها إلى »ضرورة 
الحرص على التمّسك بالشرعية الدستورية 
خذ في هذه املرحلة الدقيقة 

ّ
في أّي إجــراء ُيت

التي تمّر بها الباد«.

صعوبات تواجه انقالب الرئيس
التي  الرئيس الشخصية  لم ُيسمِّ  حتى اآلن، 
ســتــخــلــف املــشــيــشــي فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة. 
ــــر هــــذا الــتــأخــيــر إلــــى إمــكــانــيــة بـــروز 

ّ
ويــــؤش

صعوبات في االختيار، خاصة أن الشخصية 
الجديدة ستكون بمنزلة موظف عند الرئيس 
الـــــذي يـــريـــد أن يـــديـــر بــنــفــســه عــمــل الــفــريــق 
الحكومي، وذلك مع الخشية من الوقوع في 
منح  بشأن  الدستورية  اإلخـــاالت  مــن  مزيد 
الثقة للفريق الحكومي في ظل تجميد عمل 

مجلس النواب.
كــذلــك، يــواجــه ســعــّيــد صــعــوبــاٍت فــي تمرير 
ــــض املـــجـــلـــس األعـــلـــى  قــــــــرارات أخـــــــرى؛ إذ رفـ
النيابة  رئــاســة  تولي  الرئيس  قــرار  للقضاء 
ـــــًدا »اســـتـــقـــالـــيـــة الــســلــطــة  الـــعـــمـــومـــيـــة، مـــــؤكِّ
ــا عــــن كــل  ــهـ الـــقـــضـــائـــيـــة وضــــــــــرورة الــــنــــأي بـ
الـــتـــجـــاذبـــات الـــســـيـــاســـيـــة«، ومــــــؤّكــــــًدا، عــقــب 
اجتماع بعض أعضائه بالرئيس، أن »النيابة 
العمومية جزء من القضاء العدلي«. ويضاف 
ــالـــب ملــعــظــم األحــــــزاب  ــغـ ــوقــــف الـ إلـــــى ذلـــــك املــ
 

ٌ
الوطنية، وهو موقف السياسية واملنظمات 
داٍع إلــى ضـــرورة احــتــرام الــدســتــور، والتقيد 
بــاآلجــال املـــحـــّددة، واحــتــرام حــقــوق اإلنــســان 
والحريات الفردية والجماعية. وبسبب ردود 
أّكــدت، في معظمها، عدَم  التي  األفعال هــذه، 
دســتــوريــة الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس، 
ــــدأت تــتــراجــع حـــالـــة االنــــدفــــاع الـــتـــي مــّيــزت  بـ
ســلــوك أنــصــار الــرئــيــس ســعــّيــد، فــي الــبــدايــة، 
ــالـــهـــم فـــي تــوظــيــف املـــؤســـســـات األمــنــيــة  وآمـ
السريع  للتخلص  والــقــضــائــيــة  والــعــســكــريــة 
مــــن خـــصـــومـــهـــم، بـــاالعـــتـــقـــاالت والـــســـجـــون. 
واكتفت  اعتقاالت،  أّي  اآلن  فلم تسجل حتى 
قوات األمن بتفريق متظاهري الطرفني أمام 
مــجــلــس الــــنــــواب، فـــي حـــني اقــتــصــر انــتــشــار 
ـــي قــصــر الــحــكــومــة في 

َ
الــجــيــش عــلــى مـــدخـــل

ُمنع رئيسه  النواب؛ حيث  القصبة ومجلس 
راشـــد الغنوشي وأعــضــاؤه مــن الــدخــول في 
الــيــوم التالي إلعـــان قـــرارات الــرئــيــس، وبــّرر 
الضباط قرار املنع بتطبيق »تعليمات عليا«، 
في إشارة إلى القيادة العليا للقوات املسلحة 

التي يتوالها قيس سعّيد. 

ظروفه وحيثياته ومآالته
االنقالب الرئاسي على الدستور 

في تونس

إعالن سعيّد قراراته 
بحضور القيادات العليا 

للجيش واألمن قد 
يؤّشر إلى أنه ضمن 

موافقتها

المواقف الدولية لن 
تدافع عن التجربة 

التونسية إال إذا 
خرجت القوى الحزبية 

والمدنية التونسية 
بموقٍف قوّي 

وموّحد معارض 
لالنقالب

بعد االنقالب الذي قاده الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تعيش تونس اليوم ظرفا استثنائيا يهّدد النموذج الديمقراطي الوحيد 
والناجح الذي نجا من براثن الثورة المضادة. هنا تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، يقرأ في الظروف التي 

أحاطت باالنقالب ومواقف القوى الداخلية والخارجية منه

أمام مبنى البرلمان التونسي، بعد إعالن قيس سعيّد االنقالب على الدستور والمؤسسات في 26/ 7/ 2021 )األناضول(

يظل الموقف اإلقليمي والدولي عامال مهما في نجاح االنقالب في 
تونس على الدستور أو فشله. ولعل موقف االتحاد األوروبي الداعي 
إلى اإلسراع في العودة إلى الحياة الدستورية، واستئناف نشاط مجلس 
إلى  باالستناد  المشاكل  حل  على  المؤكد  األميركي  والموقف  النواب، 
الدستور، تعد كلها مؤشرات دالة على عدم وجود رغبة دولية في 
أثناء  في  البالد  استقرار  وضرب  التونسية،  الديمقراطية  التجربة  إفشال 
ذلك. وقد بدا الموقف األميركي أشد وضوحا من الموقف األوروبي، 

وهو األشد قدرة على التأثير في الجيش التونسي.

الموقف اإلقليمي والدولي
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الــدولــة وعــلــى رمــوزهــا ومــن يطلق رصاصة 
واحــدة«، بـ »مجابهته بوابل من الرصاص«، 
هًما خصومه بـ »النفاق والغدر والسطو«.

ّ
مت

وإثر الكلمة التي ألقاها سعّيد في االجتماع 
األمني والعسكري، نشرت رئاسة الجمهورية 
نة باستثناء تولي رئيس 

َ
جملة القرارات املعل

الجمهورية رئاسة النيابة العمومية، كما تّم 
اخــتــصــاصــات مجلس  مـــدة تجميد  تــحــديــد 
الـــنـــواب بــثــاثــني يـــوًمـــا. وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
أصـــــدر ســعــّيــد أوامــــــر رئـــاســـيـــة بـــعـــزل وزيـــر 
الــدفــاع ووزيـــرة الــعــدل بالنيابة، إضــافــة إلى 

Friday 30 July 2021
الجمعة 30 يوليو/ تموز 2021 م  20  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2524  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


