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قضايا
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Friday 30 July 2021

يهدد النموذج الديمقراطي الوحيد
بعد االنقالب الذي قاده الرئيس التونسي ،قيس سعيّد ،تعيش تونس اليوم ظرفا استثنائيا
ّ
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

ظروفه وحيثياته ومآالته

االنقالب الرئاسي على الدستور
في تونس

المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات

أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ،قيس
س ـعـ ّـيــد ،م ـس ــاء األحـ ــد  25ت ـمــوز/
ي ـ ــول ـ ـي ـ ــو  ،2021ع ـ ـ ـ ـ ــزل رئ ـ ـيـ ــس
ّ
الحكومة ،هشام املشيشي ،وتوليه السلطة
التنفيذية بمساعدة حكومةٍ يرأسها رئيس
ح ـكــومــة ي ـعـ ّـي ـنــه ب ـن ـف ـســه ،ورئ ــاس ــة الـنـيــابــة
الـعـمــومـيــة ،وتـجـمـيــد عـمــل مـجـلــس ال ـنــواب،
ورفــع الحصانة عن الـنــواب .وجــاءت قــرارات
سـعـ ّـيــد ،الـتــي مثلت انـقـ ً
ـابــا عـلــى الــدسـتــور،
َ
مظاهرات وأعمال شغب في
عقب يــوم شهد
ٍ
عــدد مــن ٍ امل ــدن ،شملت االع ـتــداء على مـقـ ّ
ات
ـر
ً
حركة النهضة في بعض املدن؛ لتكون ذريعة
اسـتـخــدمـهــا الــرئ ـيــس لــاسـتـئـثــار بــالـحـكــم،
وتـبــدو خطوته كأنها ضــد حــركــة النهضة،
مع أنها تأتي في سياق صراعه مع مجلس
الـنــواب منذ توليه الحكم ،وليس مــع حركة
النهضة.
خلفيات األزمة وأسبابها

لم تكن الـقــرارات التي أعلنها الرئيس قيس
ّ
سعيدً ،مساء األحد  25تموز /يوليو الجاري،
منفصلة عن سياقات األزمة السياسية التي
ّ
تمر بها تونس منذ سنتني ،فإثر االنتخابات
الـتـشــريـعـيــة (ال ـبــرملــان ـيــة) والــرئــاس ـيــة الـتــي
ش ـه ــدت ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاد ،أواخـ ـ ـ ــر  ،2019وج ـ ــاءت
ّ
ً
رئيسا للجمهورية ،ومنحت حركة
بسعيد
النهضة أكبر كتلة برملانية من دون أغلبية،
ب ــدأ ال ـص ــراع عـلــى ال ـصــاح ـيــات ب ــن رئـيــس
الجمهورية ،من جهة ،وكل من مجلس النواب
والحكومة ،من جهة ثانية ،يظهر إلى العلن.
وتصاعدت التجاذبات إثــر اختيار الرئيس
س ـع ـ ّـيــد ه ـش ــام امل ـش ـي ـشــي ل ــرئ ــاس ــة ح ـكــومــةٍ
تخلف حكومة إلياس الفخفاخ ،ثم تراجعه
السريع وطلبه من كتل مجلس النواب عدم
ْ
منح الثقة للفريق الحكومي ،بعد أن أبــدى
ً
املشيشي تـمـ ّـســكــا بصالحياته الــدسـتــوريــة
فــي اخ ـتـيــار أع ـضــاء الـحـكــومــة ورف ـضــه أداء
ّ
سعيد؛ فليس النظام
دور «وزيــر ّأول» لــدى
ًّ
رئاسيا.
التونسي
تـعـ ّـمـقــت األزمـ ــة ب ــن ال ـطــرفــن ،إث ــر الـتـعــديــل
ال ـ ــوزاري ال ــذي أجـ ــراه املـشـيـشــي عـلــى فريقه
الحكومي وقــد استبعد ،بمقتضاه ،ال ــوزراء
ّ
سعيد؛ وهو التعديل الذي
املحسوبني على
ّ
سعيد بــالــرفــض واالمـتـنــاع عــن دعــوة
قابله
الوزراء الجدد ألداء اليمني الدستورية أمامه،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن مـجـلــس الـ ـن ـ ّـواب منحهم
ّ ّ
الثقة ،بتعلة أن بعضهم ُيشتبه في فساده.
ُ
صــاح ـي ـتــه؛ فــت ـهــم ال ـف ـســاد،
وهـ ــذا ل ـيــس م ــن ّ
ولـيــس الـشـبـهــة ،إنـمــا يحسم فيها الـقـضــاء،
ّ
كما أن أداء اليمني ،بعد منح الثقة في مجلس
ـراء شـكـلــي ال ي ـجــوز اسـتـخــدامــه
ال ـن ــواب ،إجـ ـ َ
لعزل وزراء منحهم هــذا املجلس ثقته .وإثر
ذل ـ ــك ،ك ـ ـ ّـرس س ـعـ ّـيــد قـطـيـعـتــه م ــع الـحـكــومــة
وكـتــل مجلس ال ـنــواب الـتــي تدعمها برفض
التصديق على قانون تعديل انتخاب أعضاء
املـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة الـ ــذي أج ـ ــازه مجلس
ال ـن ــواب نـفـ ُـســه بــأغـلـبـيــةٍ مــريـحــة ،ثــم بــإعــان
نفسه قــائـ ًـدا أعـلــى لـلـقــوات املسلحة املدنية
(ال ـشــر ًطــة ،وال ـح ــرس الــوط ـنــي ،وال ـج ـمــارك)،
إضــافــة إل ــى صفته الــدسـتــوريــة قــائـ ًـدا أعلى
للجيش.
أغلبية مجلس
تكن
لم
األزمة،
هذه
خضم
وفي
ً
ً
النواب حاكمة ،بل إنها كانت داعمة لحكومة
تكنوقراط ،وانشغلت األحزاب في صراعاتها
م ــن دون أن ت ـل ـت ـفــت إلـ ــى ام ـ ـتـ ــداد ال ــرئ ــاس ــة
التدريجي إلى صالحيات الحكومة ومجلس
مؤيد للنظام
حزب
النواب ،كما سمح وجود
ٍ
ٍ
ُ
ـاد للثورة وللديمقراطية ،يقوم
القديم ومـعـ ٍ
ع ـم ـلـ ًّـيــا بــال ـت ـهــريــج خـ ــال ج ـل ـســات مـجـلــس
ال ـن ــواب ،بتصوير ه ــذا املـجـلــس مـكــانــا فاقد
الصلة بــواقــع الـنــاس وحياتهم اليومية؛ ما
أسهم في تعزيز الخطاب الشعبوي للرئاسة
َّ
واملوجه ضد األحزاب ومجلس النواب.

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

مــن منظومة الحكم الـتــي تطالب برحيلها،
وكأنه ليس أحد السياسيني.
وبالفعل ،شهد يوم األحــد  25تموز /يوليو
خــروج مجموعات من املحتجني أمــام مبنى
مجلس ال ـنــواب وف ــي ع ــدد مــن امل ــدن؛ أهمها
س ــوس ــة ،وتـ ـ ـ ــوزر ،وال ـ ـق ـ ـيـ ــروان ،وص ـف ــاق ــس،
ونــابــل .وعلى الرغم من أن عــدد املتظاهرين
ّ
ً
التحركات شهدت
كبيرا ،فــإن بعض
لم يكن
ّ
ّ
أعمال عنف دارت ،جلها ،حول مقرات حركة
النهضة؛ إذ عمد املحتجون في مدينة توزر،
جنوب غرب البالد ،إلى اقتحام املقر وإتالف
مـحـتــويــاتــه ،ف ــي ح ــن ن ــزع امل ـت ـظــاهــرون في
القيروان وسوسة الفتاتهّ .أما في العاصمة،
ف ـقــد حـ ــاول م ـت ـظــاهــرون االقـ ـت ــراب م ــن املـقــر
املــركــزي لحركة النهضة ،إثــر إع ــان ق ــرارات
ال ــرئ ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد ،غ ـي ــر أن ش ــرط ــة مـكــافـحــة
الشغب منعتهم مــن ذل ــك .ويـبــدو أن املشهد
ً
كان مخططا لكي يبدو صــراع الرئيس على
ً
ال ـص ــاح ـي ــات م ــع م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ص ــراع ــا
مـ ــع «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ل ـت ـس ـه ـيــل اس ـت ـي ــائ ــه عـلــى
صالحيات هذا املجلس ضمن نظام برملاني
في جوهره.
تبرير االنقالب على الدستور

دعـ ــا ق ـيــس س ـعـ ّـيــد م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـي ــادات
األمـنـيــة والعسكرية إلــى اجـتـمــاع ط ــارئ في
قصر قرطاج ،مساء األحــد  25تموز /يوليو
الجاري ،وأعلن ،في ختام االجتماع« :اتخاذ
ت ــداب ـي ــر يـقـتـضـيـهــا ال ــوض ــع إلنـ ـق ــاذ ال ــدول ــة
رئيس الحكومة
واملجتمع بعد التشاور مع ّ
ورئيس مجلس الـنــواب» .وتمثلت الـقــرارات
َ
املعلنة في «تجميد كل اختصاصات املجلس
النيابي ،ورفع الحصانة عن جميع أعضائه»،
و«تولي رئاسة النيابة العمومية» ،و«تولي
السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها
رئـيــس حكومة ّ
يعينه رئـيــس الجمهورية»،
ّ
مـ ـ ــؤكـ ـ ـ ًـدا «إعـ ـ ـف ـ ــاء رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ه ـش ــام
ً
املشيشي فــورا ودعــوة شخص آخــر ليتولى
ً
رئاسة الحكومة ،على أن يكون مسؤول أمام
رئيس الجمهورية الذي يتولى بنفسه تعيني
أعضاء الحكومة ورئــاســة مجلس ال ــوزراء».
ّ
ّ
ـص ي ـت ـطــاول على
وت ــوع ــد سـعــيــد «أي ش ـخـ ٍ

إعالن سعيّد قراراته
بحضور القيادات العليا
للجيش واألمن قد
ّ
يؤشر إلى أنه ضمن
موافقتها
المواقف الدولية لن
تدافع عن التجربة
التونسية إال إذا
خرجت القوى الحزبية
والمدنية التونسية
قوي
بموقف
ٍ
ّ
وموحد معارض
ّ
لالنقالب

الــدولــة وعـلــى رمــوزهــا ومــن يطلق رصاصة
واحــدة» ،بـ «مجابهته بوابل من الرصاص»،
ّ
مت ً
هما خصومه بـ «النفاق والغدر والسطو».
ّ
وإثر الكلمة التي ألقاها سعيد في االجتماع
األمني والعسكري ،نشرت رئاسة الجمهورية
َ
جملة القرارات املعلنة باستثناء تولي رئيس
الجمهورية رئاسة النيابة العمومية ،كما تمّ
تـحــديــد م ــدة تجميد اخـتـصــاصــات مجلس
ال ـن ــواب بـثــاثــن ي ـ ً
ـوم ــا .وف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي،
أص ـ ــدر س ـعـ ّـيــد أوامـ ـ ــر رئ ــاس ـي ــة ب ـع ــزل وزي ــر
الــدفــاع ووزي ــرة الـعــدل بالنيابة ،إضــافــة إلى

التحضير لالنقالب الرئاسي

ع ـلــى وق ــع األزم ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة /الــدس ـتــوريــة
َ
ورئيسي
املتصاعدة بني رئيس الجمهورية
ال ـح ـكــومــة وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب ،ت ــوات ــرت على
ش ـ ـب ـ ـكـ ــات الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،خـ ــال
األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة ،دع ـ ــوات لـلـتـظــاهــر يــوم
األحــد  25تموز /يوليو؛ الــذي يصادف عيد
الجمهورية ،للمطالبة بحل مجلس النواب،
وإقــالــة الـحـكــومــة ،ووق ــف العمل بالدستور،
وإلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاء الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
َّ
الحاليني ،ومعاقبة السياسيني؛
االنتخابي
خ ـص ــوص ــا م ــن ح ــرك ــة ال ـن ـه ـض ــة ،وع ـس ـكــرة
اإلدارة ،والدخول في مرحلة انتقالية يشرف
ّ
سعيد .وعلى الرغم من
عليها الرئيس قيس
ّ
ّ
أن الصفحات التي تولت ترويج هذه الدعوة،
والـتــي لقيت منشوراتها تغطية مكثفة من
ّ
قنوات فضائية تبث من اإلمارات ومصر ،لم
تكشف عن هوية سياسية أو حزبية واضحة،
ّ
سعيد
فإنها أجمعت على استثناء الرئيس

الموقف اإلقليمي والدولي
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
النواب ،والموقف األميركي المؤكد على حل المشاكل باالستناد إلى
الدستور ،تعد كلها مؤشرات دالة على عدم وجود رغبة دولية في
إفشال التجربة الديمقراطية التونسية ،وضرب استقرار البالد في أثناء
ذلك .وقد بدا الموقف األميركي أشد وضوحا من الموقف األوروبي،
وهو األشد قدرة على التأثير في الجيش التونسي.

رئيس الحكومة ،هشام املشيشي ،وتعطيل
العمل في اإلدارات العمومية يومني قابلني
للتمديد ،وحظر التجوال الليلي شهرا ،ومنع
كل ّ
تجمع يفوق ثالثة أشخاص.
ّ
أعلن سعيد أن القرارات املتخذة تستند إلى
الفصل (املـ ــادة)  80مــن دسـتــور الجمهورية
التونسية ،الذي ينص على ما يلي« :لرئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي ح ــال ــة خ ـط ــر داهـ ـ ــم م ـه ـ ّـدد
ل ـك ـي ـ ّـان ال ــوط ــن وأم ـ ــن الـ ـب ــاد واس ـت ـقــال ـهــا،
يـتـعــذر مـعــه الـسـيــر ال ـعــادي لـشــؤون الــدولــة،
ّ
أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة
االسـتـثـنــائـيــة ،وذل ــك بـعــد اس ـت ـشــارة رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس نـ ـ ــواب الـشـعــب
وإعـ ــام رئ ـيــس املـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة» ،كما
ينص على أن مجلس نــواب الشعب ُ
ّ
«يعتبر
ف ــي حــالــة ان ـع ـقــاد دائ ــم طـيـلــة ه ــذه ال ـف ـتــرة»،
وعلى أنــه «فــي هــذه الحالة ال يجوز لرئيس
الـجـمـهــوريــة حــل مجلس ن ــواب الـشـعــب كما
ال يـجــوز تقديم الئـحــة لــوم ضــد الحكومة».
ّ
سعيد خالف بوضوح نص هذه املــادة؛
لكن
ً
فبدل من أن يقوم باستشارة رئيس الحكومة
ورئ ـيــس مجلس ال ـن ــواب ،أق ــال األول وجـ ّـمــد
عمل الـثــانــي .ثـ ّـم ّإن امل ــادة املــذكــورة ال ّ
تنص
على تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة
العمومية؛ ما يعني وضع السلطة القضائية
تحت سلطته.
واعـتـبــر أسـتــاذ الـقــانــون الــدسـتــوري عياض
بــن عــاشــور «أن الـلـجــوء إل ــى الـفـصــل  80في
الــوضــع الحالي ال معنى لــه ،بــل هــو يخالف
ً
تماما وبشكل صريح مقتضيات الدستور
الـ ـت ــونـ ـس ــي ،لـ ـغـ ـي ــاب ال ـ ـش ـ ــروط ال ـج ــوه ــري ــة
والشكلية» .على مستوى الشروط الجوهرية،
ّأكد على عدم وجود خطر داهم ّ
لكيان
مهدد
ّ
الــوطــن أو أم ــن ال ـبــاد أو اسـتـقــالـهــا يتعذر
معه السير العادي لدواليب الدولة .أما على
مستوى الشروط الشكلية ،فأكد على ضرورة
الـتـحـقــق م ــن اس ـت ـشــارة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب ،كما
أش ــار إلــى أن الــرئـيــس لــم يقم بــإعــام رئيس
املحكمة الدستوريةً ،
نظرا إلى عدم وجوده،
م ــا يـمـنــع م ــن االس ـت ـنــاد إل ــى الـفـصــل  80من
الدستور التونسي.
ورأت الجمعية التونسية للقانون الدستوري
أن قرار الرئيس تجميد جميع اختصاصات
مـجـلــس الـ ـن ــواب «ال يــدخــل ض ـمــن الـتــدابـيــر
االستثنائية» .وأضافت أن الفصل  80ينص
على بقاء املجلس في حالة انعقاد دائم طيلة
هذه الفترة ،األمر الذي يتناقض مع تجميد
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ــه .وأوض ـ ـحـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة فــي
بيانها «إن حالة استثناء ،تمثل بطبيعتها
وضـعـيــة دقـيـقــة يـمـكــن أن تـفـتــح ال ـبــاب على
ع ــدة ان ـحــرافــات» .كـمــا أعـلـنــت عــن مخاوفها
من مخاطر تجميع كل السلطات لدى رئيس
الجمهورية.
إجماع على رفض االنقالب

سعيد قراراته حتى ّ
ما ْإن أعلن الرئيس ّ
عبرت
األحزاب التونسية ،على اختالف توجهاتها
الحزبية واأليديولوجية ،باستثناء َ
حزبني،
ّ
عن رفضها لها ،في حني تحفظت املؤسسات
املدنية الكبرى عنها ،ورفض أغلب القانونيني
ّ
التونسيني تفسيرات الرئيس للدستور .وقد

اعتبرت حركة النهضة مــا جــرى «ق ــرارات ال
سند لها مــن الـقــانــون والــدسـتــور» ،ووصــف
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،راش ـ ــد ال ـغ ـنــوشــي،
الـ ـخـ ـط ــوة ب ــأن ـه ــا «انـ ـ ـق ـ ــاب ع ـل ــى ال ــدس ـت ــور
ً
مؤكدا
والثورة والحريات العامة والخاصة»،
ّ
أن «مجلس الـنــواب قــائــم وفــي حــالــة انعقاد
ّ
ّ
دائـ ـ ــم» ،وأن الــرئ ـيــس س ـعــيــد اس ـت ـش ــاره في
ّ
تمديد ًحالة الطوارئ ،وأن االستشارة لم تكن
َ
متعلقة باإلجراءات املعلنة.
ً
منسجما مع
وج ــاء مــوقــف ائ ـتــاف الـكــرامــة
مــوقــف حــركــة الـنـهـضــة ،حـيــث َع ـ َّـد االئ ـتــاف
ق ـ ــرارات سـعـ ّـيــد «ان ـق ـ ً
ـاب ــا خ ـط ـيـ ًـرا وفــاضـ ًـحــا
ُ
ً
على الشرعية الــدسـتــوريــة» ،مـبــديــا «رفضه
امل ـط ـل ــق ل ـك ــل ال ـ ـق ـ ــرارات الـ ـت ــي أع ـل ـن ــت عـنـهــا
رئــاســة الـجـمـهــوريــة» ،و«اسـتـغــرابــه العميق
من توظيف املؤسستني العسكرية واألمنية
لتعطيل عمل املؤسسة البرملانية» .أما حزب
ال ـت ـيــار ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،ف ـقــد ت ـحــاشــى وصــف
قـ ــرارات سـعـ ّـيــد بــاالن ـقــاب ،غـيــر أن ــه ق ــال إنــه
ي ـخ ـت ـلــف مـ ــع تـ ــأويـ ــل «رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
لـلـفـصــل  80م ــن ال ــدسـ ـت ــور» ،وإن ـ ــه «يــرفــض
مــا تــرتــب عـنــه مــن قـ ــرارات وإج ـ ــراءات خــارج
الــدسـتــور» .أمــا حــزب العمال (ي ـســاري) ،فقد
وص ــف قـ ــرارات سـعـ ّـيــد بــأنـهــا «خ ــرق واضــح
ل ـلــدس ـتــور» ،واع ـت ـبــر أن اإلجـ ـ ــراءات املعلنة
ّ
تجسد «مسعى قيس سعيد ،منذ مــدة ،إلى
التنفيذية والتشريعية
احتكار كل السلطات،
ّ
والقضائية ،بني يديه ،وتدشن مسار انقالب
بــاتـجــاه إعـ ــادة إرسـ ــاء ن ـظــام الـحـكــم ال ـفــردي
املـطـلــق مــن جــديــد» .أم ــا ال ـحــزب الجمهوري
ً
«خروجا
التونسي فقد عـ ّـد ق ــرارات الرئيس
ً
عــن نــص الــدسـتــور وانـقـ ً
ـابــا صــريــحــا عليه،
ً
وإع ـ ــان ـ ــا ع ــن ًال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـح ـك ــم الـ ـف ــردي
املـطـلــق ،وحـنــثــا باليمني الـتــي ّأداهـ ــا رئيس
الجمهورية بالسهر على احترام الدستور».
وانفردت حركة الشعب (حزب قومي) بتأييد
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي أ ًص ــدره ــا ال ــرئ ـي ــس س ـعـ ّـيــد،
واعتبرتها «طريقا لتصحيح مسار الثورة
الـ ــذي انـتـهـكـتــه ال ـق ــوى املـ ـض ـ ّ
ـادة ل ـهــا ،وعـلــى
رأسـهــا حــركــة النهضة واملـنـظــومــة الحاكمة
برمتها».
أم ــا االت ـح ــاد ال ـعــام الـتــونـســي لـلـشـغــل ،الــذي
ّ
عقب
اجتمع أمينه العام إلى الرئيس سعيد ً
إعــان اإلج ــراءات األخـيــرة ،فقد اتخذ موقفا
ً
مـتـحـفــظــا؛ إذ أبـ ــدى م ـســانــدتــه «ال ـت ـحـ ّـركــات
االجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت
في العديد من الجهات»ُ ،م ّ
نب ًها إلى «ضرورة
ّ
التمسك بالشرعية الدستورية
الحرص على
ّ
في ّ
أي إجــراء ُيتخذ في هذه املرحلة الدقيقة
ّ
التي تمر بها البالد».
صعوبات تواجه انقالب الرئيس

حتى اآلن ،لم ُي ِّ
سم الرئيس الشخصية التي
خـلــف امل ـش ـي ـشــي ف ــي رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة.
سـتـ ّ
وي ــؤش ــر هـ ــذا ال ـتــأخ ـيــر إلـ ــى إم ـكــان ـيــة ب ــروز
صعوبات في االختيار ،خاصة أن الشخصية
الجديدة ستكون بمنزلة موظف عند الرئيس
ال ـ ــذي ي ــري ــد أن ي ــدي ــر بـنـفـســه ع ـمــل ال ـفــريــق
الحكومي ،وذلك مع الخشية من الوقوع في
مزيد مــن اإلخ ــاالت الدستورية بشأن منح
الثقة للفريق الحكومي في ظل تجميد عمل
مجلس النواب.
كــذلــك ،يــواجــه سـعـ ّ
ـات فــي تمرير
ـ
ب
ـو
ـ
ع
ـ
ص
ـد
ـ
ـي
ٍ
قـ ـ ـ ــرارات أخ ـ ـ ــرى؛ إذ رفـ ــض امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
للقضاء قــرار الرئيس تولي رئــاســة النيابة
ِّ
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،م ـ ــؤك ـ ـ ًـدا «اس ـت ـق ــال ـي ــة الـسـلـطــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة وضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـنـ ــأي ب ـه ــا عـ ــن كــل
ّ
الـ ـتـ ـج ــاذب ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،ومـ ـ ــؤكـ ـ ـ ًـدا ،عـقــب
اجتماع بعض أعضائه بالرئيس ،أن «النيابة
العمومية جزء من القضاء العدلي» .ويضاف
ـزاب
إل ـ ــى ذل ـ ــك امل ــوق ــف ال ـغ ــال ــب مل ـع ـظــم األحـ ـ ـ ٌ
السياسية واملنظمات الوطنية ،وهو موقف
داع إلــى ض ــرورة احـتــرام الــدسـتــور ،والتقيد
ٍ
بــاآلجــال امل ـح ـ ّـددة ،واح ـتــرام حـقــوق اإلنـســان
والحريات الفردية والجماعية .وبسبب ردود
األفعال هــذه ،التي ّأكــدت ،في معظمهاَ ،
عدم
دسـتــوريــة ال ـق ــرارات الـتــي اتـخــذهــا الــرئـيــس،
بـ ــدأت ت ـتــراجــع حــالــة االن ــدف ــاع ال ـتــي مـ ّـيــزت
سـلــوك أنـصــار الــرئـيــس سـعـ ّـيــد ،فــي الـبــدايــة،
وآم ــال ـه ــم ف ــي تــوظ ـيــف امل ــؤس ـس ــات األم ـن ـيــة
والـعـسـكــريــة والـقـضــائـيــة للتخلص السريع
م ــن خ ـص ــوم ـه ــم ،ب ــاالعـ ـتـ ـق ــاالت وال ـس ـج ــون.
فلم تسجل حتى اآلن ّ
أي اعتقاالت ،واكتفت
قوات األمن بتفريق متظاهري الطرفني أمام
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،ف ــي ح ــن اق ـت ـصــر ان ـت ـشــار
َ
ال ـج ـيــش ع ـلــى مــدخــلــي ق ـصــر ال ـح ـكــومــة في
ُ
القصبة ومجلس النواب؛ حيث منع رئيسه
راش ــد الغنوشي وأع ـضــاؤه مــن الــدخــول في
الـيــوم التالي إلع ــان ق ــرارات الــرئـيــس ،وبـ ّـرر
الضباط قرار املنع بتطبيق «تعليمات عليا»،
في إشارة إلى القيادة العليا للقوات املسلحة
ّ
سعيد.
التي يتوالها قيس
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

