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املقدمة
تعد تونس عنواانً ملهد الربيع العريب وآخر أمنوذج دميقراطي من بي تلك الدول، اليت جنحت 
يف إبعاد اجليش إىل حد ما من املعادلة السياسية، وأقامت نظاماً برملانياً دميقراطياً يف حقبة ما بعد 

بن علي إىل حد ما.
مل يكن هذا النظام السياسي فّعااًل منذ عقد من الزمن بسبب االختالفات العديدة بي حزب 
النهضة اإلسالمي واألحزاب العلمانية األخرى، فكان مقيداً ابستمرار اجلداالت السياسية اليت ال 
هناية هلا، ومل خيلف ذلك سوى االهنيار االقتصادي والعجز عن السيطرة على جائحة كوروان، وقد 
شهدت اخلالفات السياسية مرحلة جديدة يف األسابيع األخرية، حيث استند الرئيس التونسي قيس 
سعيد على املادة 85 من الدستور، فعلق جملس النواب التونسي وتوىل منصب رئيس الوزراء، وقام 
إبقالة وتثبيت شخصيات سياسية على نطاق واسع. وهذا االمر الغى احلصانة اليت يتمتع با جملس 
النواب، فيما اعترب حزب النهضة االمر أبنه اغتيال سياسي على غرار ما قام به السيسي يف مصر.

وعلى الرغم من حذر غالبية األحزاب التونسية من خطوات سعيد، إال أنه مل يعرتف با، 
حيث دعت بعد ذلك إىل العودة إىل النظام الربملاين الطبيعي، وفيما يلي نناقش السيناريوهات املقبلة 

والفرق بي هذه اإلجراءات وما حدث يف مصر عام 2013.
شرح املوضوع

تعد تونس واحدة من الدول القليلة املتحضرة يف مشال إفريقيا، حيث جتاور كل من مصر 
واجلزائر وليبيا، واليت خضعت مجيعها للحكم املباشر وغري املباشر للسيطرة العسكرية، وبينما كان 
احلبيب بورقيبة رئيس تونس احلديثة حمامياً، أصبح خليفته زين العابدين بن علي، وعلى الرغم من 
امتالكه الصبغة العسكرية، إال أنه مل جيعل العسكر كمصدر من مصادر احلكم، واجليش التونسي 

يكاد يكون قوة عسكرية غري سياسية.
وخالل حتركات قيس سعيد األخرية اكتفى اجليش بغلق أبواب الربملان وجتنب املواجهة مع 

تونس ومفترق طرق اإلصالح والديكتاتورية
حميد رضا اإلبراهيمي  *

*  خمتص بشؤون الشرق االوسط وحقوق االنسان.
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الشعب، وامتنعت مجيع القوى األمنية التونسية عن االشتباكات اجلماعية مع املعارضة، والسيما 
عناصر حزب النهضة، وكان دور اجليش يف تلك االحداث املشابة بي البلدين هو أول وأهم فارق 

بي أحداث تونس واالنقالب يف مصر.
يف مصر عزل اجمللس العسكري األعلى الرئيس عن تنفيذ اي بند من بنود الدستور، واشتبك 
اشتباكات دامية مع املعارضي من مجاعة اإلخوان املسلمي يف شوارع القاهرة، فيما اعتقل مجيع 
قادهتم، حىت تعامل معهم جملس القضاء املصري اشد تعامل، حاكماً على العديد منهم ابإلعدام، 

وعلى الرئيس السايق حممد مرسي ابلسجن مدى احلياة.
للدستور، فتم تعليق نشاط جملس النواب ملدة شهر،  يف تونس حالياً كل شيء يتم وفقاً 
وهذا ليس بسبب رغبة قيس سعيد، بل بسبب عدم قدرته على التعامل يف ضل البريوقراطية يف 
تونس بعد الفوضى، وايضا واحدة من اهم اسباب االلتزام ابلدستور هي استقاللية او عدم ادجلة 

اجليش التونسي.
وعلى عكس مصر فإن تونس بلد هامشي ال ميكنه فرض االمر الواقع على اجملتمع الدويل، 
ففي صباح اليوم التايل النقالب عبد الفتاح السيسي عارض الكثريون يف العامل هذه اخلطوة، لكن 
مل تكن لديهم خيارات أليقافها، حيث ميتلك اجليش املصري اجملهز سيطرة كاملة على مفاصل 
احلكومة واالقتصاد املصري، وهو أحد أسس االستقرار يف مشال إفريقيا وفلسطي، والسيطرة على 

التطرف اإلسالمي، وكذلك اهلجرة وغريها من القضااي الثانوية مثل قضية السودان. 
يف املقابل ال يتعارض اجليش املصري مع االسرتاتيجية الشاملة للغرب يف املنطقة، ومواجهتها 
ال تصب يف صاحل أي طرف يف العامل، بينما مل تكن االطراف املعادية للغرب مثل إيران وسوراي 

معرتضة على سقوط مرسي بسبب دور اإلخوان يف القضية السورية.
إفريقية الصغرية ليست كذلك؛ ألهنا ال متتلك قوة فرض االمر  الدولة الشمال  لكن هذه 
الواقع على العامل، ألهنا مدينة ابلكثري من دخلها بتعاملها مع أورواب من خالل  السياحة، فيما 
تفتقر إىل النفوذ والتأثري العسكري واألمين   والسياسي على حميطها، ويف حال وجود حركات سياسية 
راديكالية مثل االنقالب الدموي، سيواجه ظروفاً مشابة إلقليم كردستان بعد إعالن االستقالل 
من جانب واحد، وبعد فرتة سيضطر إىل الرتاجع إىل املوقف السابق من خالل تقدمي املزيد من 

التنازالت.
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وعلى اجلانب اآلخر فإن مصر لديها أوراق وخيارات أخرى غري الغرب تستطيع ان تناور با، 
فالروس مثال لديهم رغبة قوية يف لعب دور يف املنطقة ولديهم اتفاقيات عسكرية كبرية مع مصر، 
وهذا انجم من الضغط الغريب على مصر، والذي دفع األخرية اىل توطيد الروابط مع اجلبهة الروسية، 

وبطبيعة احلال ، كان هذا أيًضا أحد العوامل الفعالة للسيسي يف تعامله مع العامل بعد الثورة.
السابقة، ولديها متسع  الفرنسية  من املستعمرات  فرانكوفونياً  بلداً  يف حي أن تونس تعد 
ضئيل للمناورة يف تغيري حلفائها الغربيي، كما أصرت دول أورواب الغربية والوالايت املتحدة كحلفاء 
لتونس منذ البداية، على أن تونس جيب أن تقرأ األحداث، وتعود إىل العملية الدميقراطية السابقة1.

وعلى الصعيد االقليمي وعلى عكس مجاعة االخوان اليت تعاين من عزلة جيوسياسية،  فإن 
حزب النهضة يف تونس يعد حليفاً وثيقاً لرتكيا، ومبا أن احلكومة الليبية القريبة من مجاعة اإلخوان 
أيضاً حماذية للحدود الشرقية التونسية، والقواعد العسكرية الرتكية بدورها موجودة على االراضي 
الليبية، لذا متتلك ليبيا أتثرياً كبرياً على امن تونس واقتصادها، فقد تشكل الضرابت املطرقية على 
أمنية واقتصادية مباشرة وغري مباشرة على تونس، خبالف ما حصل مع  النهضة حتدايت  حزب 

محاعة االخوان يف مصر.
وعلى الصعيد الداخلي لتونس فعلى الرغم من أن الوسط السياسي مل يكن مؤيداً للنهضة، 
النزعة العسكرية واألحادية، ويف مقابلة صحفية قال  إال أهنا ال حتب حتول املسار السياسي إىل 
الرئيس السابق منصف املرزوقي يف انتقاد موجه حلزب النهضة، اال إنه رغم االنتقادات الالذعة فقد 
اعترب عملية اقصائهم رصاصة يف جسد الدميقراطية، فاألحزاب التونسية تدرك جيًدا أن إزالة مطرقة 
النهضة بذا السيناريو سيؤدي إىل احتمالية اقصاء ابقي االحزاب ابلطريقة ذاهتا، وقد تعلمت من 

التجارب السلبية ألحزاب وشخصيات مصرية مثل الربادعي أثناء اإلطاحة مبرسي.
ويف استجماع املواقف السياسية التونسية داخلياً وخارجياً ميكن القول: إن هناك نوعاً من 
االمجاع احلاصل الجياد توازن سياسي، وبطبيعة احلال فإن بعض هذا االمجاع انتج من عدم قدرة 
حزب النهضة على إدارة البالد، غري أن جتديد التوازن ال يعين حذف النهضة من املشهد السياسي.

1 . -https://tn.usembassy.gov/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86ـ
%D8%AD%D9%88%D9%84- %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-
%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
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وميكن مقارنة التطورات يف تونس ابالطاحة أبربكان يف تركيا، واليت على الرغم من أهنا أدت 
إىل اإلطاحة حبزبه، إال أهنا مل توقف األنشطة السياسية اإلسالمية، وبعد أقل من عقد من الزمان 

عاودت الظهور مرة اخرى واصبحت القوة السياسية األوىل يف تركيا.
للتكيف مع بعض احلقائق  النهضة  التطورات على حزب  من جانب آخر ضغطت هذه 

امليدانية والسياسية احمللية والعاملية، 
بطبيعة احلال فإن مدى ابتعاد حركة النهضة عن السياسة التونسية مسألة ستضع ضغوطًا 
كبرية عليها يف األايم واألشهر املقبلة، وال يرتدد قيس سعيد يف حل الربملان ابلكامل، لكن اجلانب 
اآلخر حياول أيًضا تقليل هذه املسافة ابستغالل الظروف غري املستقرة للطرف املقابل. من غري املؤكد 
أن املرحلة التالية هي مرحلة تراجع مؤقت للغنوشي، ومع ذلك فسوف لن يكون تراجًعا دائًميا، 
وعلى الرغم من وقوع الدميقراطية التونسية يف مطبات عميقة، إال أهنا ما زالت بعيدة كل البعد عن 

االهنيار والوقوع يف القاع.


