
احملــــتويــــــــــــــــــــات:

املجتمع املدني ودوره في تشكيل املسار السياسي لتونس                                                                                هزار  الفرشيشي

يمتلك املجتمع املدين التونيس تارخًيا طويًل من التفاعل والتشارك يف احلياة السياسية عىل مدار عقود ممتدة تعود لعهد االستعامر الفرنيس 
انتهاًء بالثورة التونسية، سامهت خلهلا يف تشكيل الوعي السيايس التونيس، كام كان رشيًكا فاعًل يف احلياة السياسية التونسية، وهو ما 
انعكس يف نضاله ضد االستعامر الفرنيس، وصداماته املتكررة مع النظام السيايس التونيس، إىل أن اندلعت ثورة الياسمني لُتعلن بدء حقبة 
جديدة يعيشها املجتمع املدين التونيس كرشيك فاعل يف خمتلف املحطات واألزمات السياسية، وضامن لنزاهة العمليات االنتخابية، كان 
أبرزها؛ أزمة عام 2013 التي هددت بانقسام شعبي وأيديولوجي عميق، ومتكن »الرباعي الراعي للحوار« خلهلا بقيادة االحتاد العام 
التونيس للشغل من جتاوزها عرب تشكيل حكومة كفاءات وطنية صودق يف عهدها عىل الدستور ونّظمت انتخابات 2014، فضًل عن 
دورها يف حماولة رسم املستقبل التونيس عقب إصدار قرارات الـ25 من يوليو. وقد أثبتت األحداث السياسية املهمة يف تاريخ تونس، أن 

املجتمع املدين التونيس رقم مهم يف املعادلة السياسية ال يمكن هتميشه، يف مسارات الدفاع عن احلريات، وبناء وطن ديمقراطي.
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احملددات الداخلية لألزمة التونسية بعد قرارات 2٥ يوليو                                                                                 نادرة الشريف

حركة النهضة والنظام السياسي التونسي                                                                                                                   د. عمرو الشوبكي

إثر  والسياسية، وتعمقت  االقتصادية واالجتامعية  بني  ما  تراوحت  متوالية  مدار سنوات  تونس عىل  منها  تعاين  أزمات عدة ومرتاكمة 
السخط  زاد من حجم  مما  للبلد،  الصحية  املنظومة  واهنيار  األزمة  تلك  إدارة  التونسية يف  احلكومة  انتشار فريوس كوفيد-19 وفشل 
الثلثة  الرئاسات  بني  الدائر  الرصاع  إثر  السياسية  احلياة  أفق  انسداد  ظل  يف  السيام  البلد،  يف  األوضاع  تردي  من  الشعبي  واالستياء 
)الرئاسة واحلكومة والربملان(، وهو ما دفع الرئيس التونيس »قيس سعيد« الختاذ قرارات الـ25 من يوليو 2021، يف حماولة منه إلعادة 
االحتجاجات  خلل  اجلذري  بالتغيري  طالب  الذي  التونيس  الشعب  ملطالب  االنصياع  عىل  والتأكيد  للبلد،  السيايس  املسار  تصحيح 
األخرية. وعىل الرغم من دعم غالبية الشعب التونيس لتلك القرارات، إال أن غياب رؤية سياسية واضحة وحمددة لطبيعة املسار السيايس 
املستقبيل للبلد، إىل جانب االفتقاد حتى تلك اللحظة إىل اسرتاتيجية اقتصادية واضحة قادرة عىل التصدي لألزمة االقتصادية التي تعاين 

منها البلد، ُيثري قلق التونسيني من املستقبل وُيثري كذلك خماوفهم من استمرار تركيز السلطة يف يد رئيس الدولة.

ُتعد حركة النهضة وما انتهجته من سياسات كرشيك يف احلياة السياسية التونسية منذ اندالع ثورة الياسمني حتى اختاذ الرئيس التونيس 
املستويات. ونظًرا للرتباط  كافة  تردي عىل  البلد من حالة  إليه  ملا وصلت  يوليو، عامل وفاعل رئييس  الـ25  قرارات  »قيس سعيد« 
ا بني تيار يريد تغليب العمل الدعوي، وآخر يريد  الفكري والعضوي بني احلركة ومجاعة اإلخوان املسلمني، شهدت احلركة رصاًعا داخليًّ
تغليب العمل السيايس، كان له مردود عىل احلياة السياسية التونسية، انعكس فيام أفرزته االنتخابات الرئاسية والترشيعية التونسية املنعقدة 
السياسية، وتشكيل برملان منقسم، دخل  الطبقة  برئاسة تونس وهو من خارج  الرئيس »قيس«  نتائج متثلت يف فوز  يف عام 2019 من 
عقبها كل من الرئيس ورئيس الربملان ثم رئيس احلكومة »هشام املشييش« يف حرب باردة، عمقت من األزمات السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية للبلد، والتي دفعت التونسيني للحتكام إىل الشارع التونيس عرب االحتجاجات، التي مل هتدأ إال بإعلن الرئيس »قيس« 

قرارات الـ25 من يوليو، التي ال تزال تفرض حالة من الغموض حول مستقبل حركة النهضة ومستقبل تونس.
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اجتاهات املوقف الدولي إزاء تطورات األزمة التونسية                                                                                                   بهاء محمود
ظل الغرب ينظر إىل تونس عىل أهنا التجربة األمثل يف التحول الديمقراطي عقب ما ُسمي بثورات الربيع العريب، إال أنه بانسداد األفق 
بالرصاعات  واالنشغال  البلد،  إدارة  يف  التونسية  احلكومات  لفشل  نتيجة  واالجتامعية  االقتصادية  األزمات  وتعاظم  للبلد  السيايس 
والتي  للبلد  االستقرار  إعادة  هبدف  يوليو  من  الـ25  قرارات  سعيد«  »قيس  التونيس  الرئيس  اختذ  الشعبية،  املطالب  دون  السياسية 
الرئيس  إجراءات  ما بني اإلعلن عن دعم  الرسمية جتاهها  أو غري  الرسمية  األوروبية واألمريكية سواء  املواقف  إثرها  تراوحت عىل 
التونيس للخروج من األزمتني االقتصادية وانتشار كوفيد-19، والدعوة لنبذ العنف واحرتام القانون وتغليب لغة احلوار، وأخرى آثرت 
اختاذ موقف حُمايد حمذرة من تداعياهتا السلبية عىل مستقبل البلد. وقد استندت تلك املواقف لثلثة حمددات رئيسية؛ أوهلا، املحدد األمني 
املنعكس يف كون تونس أحد البوابات امُلصدرة للمهاجرين غري الرشعيني، ثانيها، املحدد السيايس، باعتبارها النموذج األمثل للتحول 
الديمقراطي يف املنطقة العربية، ثالثها، املحدد االقتصادي؛ حيث ُيعد االحتاد األورويب الرشيك التجاري األول لتونس، بينام تعد تونس 

الرشيك التجاري  الـ35 للحتاد األورويب.
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املوقفان العربي واإلقليمي من األزمة التونسية .. احملددات والدالالت               د. محمد السعيد إدريس

األزمة  خلصوصيات  وإدراًكا  ناحية،  من  بمصاحلها  لللتزام  انعكاًسا  التونسية،  األزمة  من  واإلقليمية  العربية  الدول  مواقف  جاءت 
التونسية وجذورها من ناحية أخرى، إضافة إىل الوعي بحقيقة أهنا أضحت أزمة ممتدة ومرشحة آلفاق واسعة من االحتامالت يف ظل 
التطورات اجلديدة لألزمة، والتي يأيت يف مقدمتها اعرتاف حركة »النهضة« مؤخًرا بمسئوليتها  بشكل ُجزئي عن األزمة والتدهور الذي 
يواجه البلد، عىل حني قرر الرئيس »قيس بن سعّيد« بتمديد قرار جتميد الربملان »حتى إشعار آخر«. وقد تبني أن ردود الفعل جاءت 
وفق ثلثة مستويات؛ األول، مواقف واضحة )تأييد أو إدانة(، والثاين، مواقف حمايدة ال تدين وال تؤيد، والثالث، مواقف اللموقف أو 
الصمت. وكانت حمكومة بمحددين رئيسيني؛ يتمثل أوهلام، يف احلرص عىل عدم التدخل يف الشئون الداخلية لتونس. وثانيهام، يتمثل يف 
مصالح كل دولة من الدول يف هذه األزمة التونسية. وإذا كانت هذه املستويات الثلثة قد حكمت مواقف الدول العربية يف املرحلة األوىل 

من األزمة، فإهنا ستبقى مواقف قابلة للتغيري وحمكومة بام ستشهده األزمة التونسية من تطورات مستقبلية.
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