
 تقارير 

  المشهد التونسي 

                                 

 المرصد المغاربي
 July 2020 25| |العدد األول ||  املشهد يف دول املغرب العربي   رصد تطوراتتقاریر غیر دوریة ت

 

 

 

 

 

 

 "وعى صناع الوعي"

 

  

 إعداد: د. نورة الحفیان

، وأهم ما  2020أغسطس  20يوليو إىل  15يتناول هذا التقرير تطورات املشهد التونيس خالل الفرتة من 

   التايل:شهده من قضايا وملفات وتحوالت، وذلك عىل النحو 

 أوًال: استقالة إلیاس الفخفاخ: األسباب والتداعیات 

، بعد خمسة  2020من يوليو    15قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته رسميا يف  

أشهر من نيل حكومته الثقة بعد مسار عس� لتشكيلها، مؤكدا من خاللها أنه اختار إعالء املصلحة  

  املؤسسات، مش�ا إىل حرصه  ب� من االحتقان السيايس والرصاع مزيداالوطنية لتجنيب تونس  

عىل تخليق الحياة السياسية والنأي مبؤسسات الدولة عن الدخول يف رصاعات سياسية، ف� هي  

املشهد   عىل  ذلك  االستقالة  تداعيات  هي  وما  لالستقالة؟  الفخفاخ  إلياس  دعت  التي  األسباب 

 السيايس التونيس؟ 

 التونسي تطورات المشهد  

 

 

https://almarsad.co.uk/


  

 

1 | P a g e  

 

 تطورات المشهد التونسي 

 July 2020 25  ||العدد األول 

 

 

 

 

 
 

 أسباب استقالة إلیاس الفخفاخ: (املباشرة وغیر املباشرة)  

 وهي عىل الشكل التايل:  ،التي كان لها األثر البالغ عىل املشهد السيايس التونيس أسباب استقالة  دتتعد

الهيئة الوطنية    االرتباط بقضايا فساد: أحالت 

  ملكافحة الفساد يف تونس عىل القضاء والربملان

ملفات   يف  بالتحقيق  املتعلق  األول  تقريرها 

تتعلق بشبهات فساد تضارب مصالح لها عالقة  

إلياس الفخفاخ، وهي عبارة  برئيس الحكومة 

عن وثائق تتعلق بالترصيح باملكاسب وشبهات  

تضارب مصالح وفساد مايل وتهرب رضيبي متعلقة برئيس الحكومة تتعلق بامتالكه أسه� يف رشكات  

الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهذا األمر الذي يعترب أمرا خارجا عىل القانون. أما  تتعامل مع 

التقرير الثا� للهيئة فقد خلص إىل تقديم طلب إصدار أذون قضائية، مبنع السفر وتجميد األموال  

اقرتاف  لبعض املشتبه فيهم يف هذه امللفات التي تأكد للهيئة وطبقا لقرائن قوية تثبت تورطهم يف  

 أفعال خارجة عن إطار القانون التصالها بقضايا فساد.  

الئحة حجب الثقة: تعود أسباب استقالة إلياس الفخفاخ إىل قرب  إقالته، بعد تقديم الئحة حجب   

الثقة عنه من طرف أربع كتل برملانية أبرزها حركة النهضة وقلب تونس وائتالف الكرامة واملستقبل،  

اتهامات له بالتورط يف تضارب املصالح، وعىل إثر ذلك أعلن رئيس الربملان    وذلك عىل خلفية توجيه

 راشد الغنويش إحداث لجنة تحقيق برملانية للبحث يف شبهات الفساد املتعلقة برئيس الحكومة. 

نواب، وهي التوقيعات الرضورية لتقديم عريضة سحب الثقة من    105وكانت الالئحة تحمل توقيع   

منه سحب الثقة من رئيس الحكومة وذلك عن    97يح الدستور التونيس يف الفصل  رئيس الحكومة، ويت

طريق تقديم عريضة لرئيس الربملان موقعة من ثلث أعضاء املجلس، ك� يشرتط لسحب الثقة تصويت  

 نائبا.   109

القوى    ب�  قوية  رصاعات  نتيجة  ساخن،  صفيح  عىل  السياسية  الحياة  تعيش  السيايس:  االحتقان 

ة، فمنذ تشكيل حكومة الفخفاخ التي جاءت هجينة يف تركيبتها وتونس تشهد مسارا حكوميا  السياسي

متعرثا نظرا لغياب التوازن ب� األطراف املشاركة فيها، هذا األمر الذي ساهم بشكل كب� يف إضعاف 

االس تشكل  كانت  التي  التونسية  الد�قراطية  التجربة  عىل  املبارش  التأث�  وبالتايل  يف  عملها،  تثناء 

 املنطقة العربية. 

https://almarsad.co.uk/
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وقد جاءت هذه االستقالة أيضا وسط تنافس حاد ب� التيارات الحزبية داخل الربملان، ففي الوقت   

التي قدمت فيه كتل حزبية وعىل رأسها حركة النهضة، الئحة تطالب فيها بسحب الثقة من رئيس  

الحزب الدستوري الحر املدعوم  الحكومة إلياس الفخفاخ، قامت أحزاب سياسية معارضة ومن ضمنها  

 إماراتيا بتقديم الئحة برملانية لسحب الثقة من رئيس الربملان راشد الغنويش. 

كل هذه التجاذبات السياسية كانت من ب� األسباب الرئيسية النهيار التحالف الحكومي الهش، نظرا   

 لعدم مسايرته لتقلبات األوضاع السياسية التي تشهدها البالد. 

غ�   تأث�ات  األسباب  أحد  كورونا  ف�وس  أزمة  تعترب  واالجت�عية:  االقتصادية  كورونا  ف�وس  أزمة 

أزمة كورونا، بحيث   التونسية بسبب عدم قدرتها عىل تدب�  انهيار الحكومة  املبارشة التي أدت إىل 

الجتها،  تزامن االحتقان السيايس بظهور أزمات اقتصادية/اجت�عية خانقة مل يكن مبقدور الحكومة مع

بحيث يشهد االقتصاد التونيس يف ظل الجائحة انك�شا غ� مسبوق نتيجة تراجع إيرادات القطاعات 

الرئيسية ومن أبرزها القطاع السياحي، باإلضافة إىل االرتفاع املهول يف معدالت البطالة والفقر، هذه  

حتجاجات يف عدة مدن تونسية  األمور التي كانت لها تداعيات اجت�عية أدت إىل انفجار العديد من اال 

ومن أبرزها مدينة تطاوين القريبة من الحدود الليبية التي شهدت موجة من االحتجاجات باعتبارها  

 دينة التي تشهد أعىل معدالت البطالة والفقر،  وذلك نتيجة غياب التنمية واالستث�ر فيها. امل

 تداعیات استقالة إلیاس الفخفاخ

الح رئيس  استقالة  طلب  أثارت  تقديم  مبجرد  أنه  بحيث  تونس،  يف  سياسيا  الفخفاخ جدال  إلياس  كومة 

أصدر الفخفاخ قرارا بإعفاء وزراء حزب النهضة من مناصبهم، وتكليف آخرين بشغل مهامهم،  استقالته،  

 وذلك كردة فعل منه عىل تقديم حركة النهضة الئحة سحب الثقة منه. 

قية رئيس الحكومة املستقيل بالقيام بتعديالت وتغي�ات وزارية  وقد أثار هذا القرار جدال دستوريا حول أح

من الدستور التونيس، فيتضح أن استقالة رئيس    98بإعفاء بعض من وزرائها، وبالرجوع إىل نص الفصل  

الحكومة تعد استقالة للحكومة كاملة، ومن خالل ذلك فال �كن لرئيس الحكومة املستقيل وفقا للدستور  

وزراء معين� من الفريق الحكومي، لذلك فهؤالء الوزراء لهم الحق مبواصلة شغل مناصبهم    إقالة أو إعفاء

 ضمن حكومة ترصيف األع�ل إىل ح� تعي� فريق حكومي آخر. 

وكان إلياس الفخفاخ قد اتهم حزيب النهضة وقلب تونس، بسعيهم إلسقاط حكومته خدمة ملصالحهم  

نه تم تضخيم التهم املوجهة إليه بخصوص تضارب املصالح،  ومحاولة للحفاظ عىل نفوذهم، واعترب أ 

مش�ا أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه هو تأخره يف بيع حصصه يف الرشكات التي لها صفقات مع  

تم   أنه  اعترب  وقد  كورونا،  ف�وس  أزمة  مبواجهة  الحكومي  الفريق  بانشغال  ذلك  وبرر  الحكومة، 
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هييج الرأي العام ضده.  ك� رصح أن هناك من يتآمر عىل التجربة  استغالل هذا الخطأ واالستث�ر بهدف ت

للبالد ومحافظ� عىل  ما يحصل معركة ب� مصلح�  الداخل والخارج، معتربا  التونسية من  الد�قراطية 

 النفوذ. 

رئيس   ضدها  وجهها  التي  االتهامات  باسمها  املتحدث  لسان  عىل  النهضة  حركة  رفضت  ذلك،  إطار  يف 

الفساد،  الحكومة امل أنها قاومت  الفعل والتشنج، مشددة عىل  أنها تدخل يف خانة رد  ستقيل، واعتربتها 

وأصلحت أشياء عديدة داخل الدولة واإلدارة التونسية، ك� شددت عىل أنها كانت عىل الدوام سدا منيعا  

 أمام من يتآمر عىل البالد من أعداء الد�قراطية ودعاة الفوىض واالستبداد. 

 کلیف هشام املشیشي بتشکیل الحکومة: املواقف والخیاراتتثانیًا: 

يف خطوة غ� متوقعة ومفاجئة، كلف الرئيس  
التونيس قيس سعيد وزير الداخلية يف حكومة  

املشييش هشام  األع�ل  وهو   ،ترصيف 
مستقل، بتشكيل حكومة جديدة، بعد قبول  
الفخفاخ من  إلياس  الحكومة  استقالة رئيس 

الجمهورية رئيس  اسم  طرف  يكن  ومل   .
املشييش مدرجا عىل قامئة الرتشيحات املقدمة  
وال   الربملانية.  والكتل  األحزاب  طرف  من 

يفرض الدستور التونيس عىل الرئيس رضورة التقيد برتشيحات األحزاب والكتل الربملانية. ف� هي مواقف  
الحك تشكيل  مهام  لقيادة  املشييش  هشام  شخصية  اختيار  من  التونسية  ومااألحزاب  هي    ومة؟ 

 السيناريوهات التي ستحدد مآل الحكومة التونسية املقبلة؟ 

 من هو هشام املشیشي؟ 

منصب وزير الداخلية يف حكومة إلياس الفخفاخ، ك� توىل منصب مستشار أول لدى    شغل هشام املشييش 

رئيس الجمهورية املكلف بالشؤون القانونية. وأيضا شغل مناصب عديدة، من ضمنها مدير عام للوكالة  

 الوطني للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وكذا خب� مدقق باللجنة الوطنية ملكافحة الفساد. 

إثر تعيينه من طرف رئيس الجمهورية، فقد عرب املشييش عن اعتزازه بثقة رئيس الدولة يف  وعىل  

شخصه وتكليفه بتكوين حكومة مقبلة، معتربا أن ذلك يشكل مسؤولية جسيمة وتحديا كب�ا خاصة  

يف ظل الظرف شديد الحساسية التي تعيشه تونس. ووفقا للدستور، فلدى رئيس الحكومة املكلف  

 لتشكيل حكومته ثم عرضها عىل الربملان من أجل نيل الثقة.  مهلة شهر
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 مواقف األحزاب التونسیة من تکلیف هشام املشیشي 

وعلى مستوى موقف األحزاب التونس�ة من تعیین هشام المش�شي، فقد ت�اینت ردود الفعل حول ذلك ومن  
 أبرزها: 

حركة النهضة: رحبت حركة النهضة باختيار هشام املشييش بتشكيل الحكومة وقد جاء ذلك عىل   

لسان عضو املكتب التنفيذي للحركة واملتحدث اإلعالمي خليل الربغومي، بحيث أكد أن موقف  

الحركة إيجايب من تكليف الرئيس لهشام املشييش، وتدعوه للعمل عىل توف� حزام سيايس واسع  

كومة، عن طريق توسيع املشاورات لتشمل األحزاب واملنظ�ت الوطنية من أجل تكوين  لهذه الح

الحكومة   والرؤى، ألن ذلك سيعزز حظوظ  النظر  مقاربة شمولية لالستفادة من جميع وجهات 

 لنيل الثقة الربملانية.  

بناًء عىل تص  يتم تحديده  األخ�ة سوف  الحركة، أن موقف  باسم  اإلعالمي  ورات  وأكد املتحدث 

 املشييش بخصوص البعدين االقتصادي واالجت�عي. 

قلب تونس: أكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، أن كتلته ليس لها أي اعرتاض أو تحفظ   

عىل تسمية هشام الخليفي ملهمة تشكيل الحكومة، مش�ا إىل أن الحزب سيتابع االسرتاتيجية التي  

، مؤكدا أنه يستوجب إعطاء األولوية إلنقاد االقتصاد  سيطرحها لتشكيل الحكومة ويف املشاورات

الوطني والتفرغ الكامل ملواجهة األزمات االقتصادية واالجت�عية التي تعا� منها البالد، هذا األمر  

 الذي يستوجب من الجميع التحيل بروح املسؤولية والوحدة الوطنية.

هذا ما أكده  أمينها العام زه�  حركة الشعب: رحبت حركة الشعب بتكليف هشام املشييش، و  

املغزاوي الذي رصح بأن أغلب املقاييس التي تطالب بها حركة الشعب متوفرة يف رئيس الحكومة  

االختيار أحسن  الرئيس  أن  مربزا  يف    ،املكلف.  البالد  قيادة  عىل  قادرة  املشييش شخصية  باعتبار 

 املرحلة القادمة. 

الكرييش، أن اختيار املشييش لتشكيل الحكومة هو قرار    ومن جانبه أكد القيادي يف الحركة خالد 

صائب باعتبار رئيس الحكومة املكلف هو الشخص املناسب يف املكان املناسب، باعتباره رجال مل�  

بالوضع االقتصادي واالجت�عي وله دراية واسعة باإلدارة وانتفاء شبهات الفساد أو الوالء ألطراف  

 شخصية لها القدرة عىل تجميع األحزاب السياسية مع توقعه حصول  خارجية، ك� اعتربه أنه أكرث

 حكومته يف حال تشكيلها عىل أغلبية واسعة. 

تحيا تونس: أكد رئيس كتلة حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد، أن ليس لدى حزبه أي   

كان  اعرتاض عىل تكليف املشييش لقيادة تشكيل الحكومة خلفا إللياس الفخفاخ. مربزا أن أداءه   
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محرتما عند شغله منصب وزير الداخلية يف حكومة الفخفاخ، مش�ا يف نفس الوقت أنه ال �كن  

الحسم يف موقف الكتلة إال بعد بناء موقف اعتبارا لهندسته وأسسه يف تشكيل الحكومة، وما إذا  

سوف  كان سيقع االختيار عىل حكومة كفاءات أم سياسية، والتعرف عىل أولوياتها وبناء عىل ذلك

 يتحدد املوقف النهايئ من تكليف املشييش.  

ائتالف الكرامة: جاء موقف ائتالف الكرامة مغايرا لباقي األحزاب، بحيث انتقد رئيس الكتلة سيف   

الدين مخلوف تكليف الرئيس لشخصية خارج املقرتحات التي قدمتها األحزاب، مردفا قوله بأن  

 الدستور ودور األحزاب.   الد�قراطي يف تونس، وينكر فعلياً عىل االنتقال    حقيقياً   الرئيس أصبح عبئاً 

 سیناریوهات تشکیل الحکومة التونسیة املقبلة

وطنية   ومنظ�ت  أحزاب  من  السياسية  األطراف  مع  املكلف  الحكومة  رئيس  مشاورات  انطالق  بعد 

ه إىل  صعوبة  وشخصيات بارزة، أعلن املشييش نيته تشكيل حكومة مستقلة ذات كفاءات، مستندا يف طرح

تشكيل حكومة من األطياف السياسية نظرا لغياب االنسجام ب� األحزاب والكتل السياسية، هذا األمر  

 الذي يضع مص� قرار املشييش أمام خيارين ه�: 

سيناريو نيل ثقة الربملان: تعد مهمة املشييش صعبة لكن ليست مستحيلة من أجل إقناع األحزاب   

اءات بدل من حكومة سياسية، فلتحقيق هذا السيناريو فعىل األحزاب  برضورة اختيار حكومة كف 

والكتل الربملانية االقتناع باالسرتاتيجية التي رسمها املشييش لتشكيل الحكومة. وتبقى حظوظ هذا  

واملرور إىل    م حل الربملانثالسيناريو قامئة ألن األحزاب تعي متام املعرفة أن إسقاط الحكومة ومن  

انتخابات مبكرة ستكون يف ظل ظرفية متأزمة وخانقة متر منها البالد سياسيا واقتصاديا واجت�عيا،  

الذي يفرض عليها تقبل طرح  سيفقدها املكانة التي حصلت عليها يف االنتخابات السابقة األمر 

 املشييش لتشكيل حكومة خارج األطياف السياسية. 

يف ظل تزايد مواقف األحزاب الرافضة لطرح   أيضا وذلك  سيناريو قائمسيناريو حجب الثقة: وهو   

املشييش تشكيل حكومة بعيدة عن األحزاب، هذا القرار الذي تعتربه أنه يبعد تونس عن املسار  

باستثنا  الد�قراطية  ئالد�قراطي  أنه ال �كن تحقيق  ترى  فاألحزاب  الحكومية،  التشكيلة  ها من 

تى مع مقتضيات الدستور، خصوصا أنها متثل اختيار الشعب عرب املشاركة  دونها وهذا ما يتناقض ح

 يف تسي� شؤون البالد.  

الربملان    الجمهورية حل  لرئيس  فيحق  الربملان  ثقة  املشييش  نيل حكومة  عدم  ويف حال 

من الدستور التونيس، لكن وبحسب خرباء   89والدعوة إىل انتخابات ترشيعية مبكرة وفق املادة  

من الدستور والتي تنص رصاحة عىل    77الدستوري، فهذا الطرح سيصطدم بروح املادة    القانون

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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بعد   الربملان  لثقة  الحكومة  نيل  تاريخ  من  األوىل  األشهر  الستة  يف  الربملان  حل  إمكانية  عدم 

 االنتخابات الترشيعية وهي املدة التي مل تكتمل إىل حد اآلن. 

ذهاب النتخابات مبكرة، بحيث ال يوجد خيار آخر أمام  ويستبعد العديد من املحلل� سيناريو ال  

مكاسبها   فقدان  األول  العتبارين،  وذلك  كفاءات  حكومة  واقع  تقبل  سوى  السياسية  األحزاب 

الربملانية الحالية وتراجع شعبيتها وذلك يف ظل استياء املواطن التونيس من األوضاع املزرية التي  

برصاعاتها السياسية وابتعادها عن دورها املتمثل يف تحقيق    تعيشها البالد، نتيجة انشغال األحزاب

مطالب وتطلعات املواطن�، أما االعتبار الثا� ف�جع إىل الوقتية الحالية التي متر بها البالد والتي  

ال تسمح بهزة سياسية عن طريق تنظيم انتخابات مبكرة يف ظل ما أفرزته أزمة ف�وس كورونا من  

 الد يف وضع مقلق ومتأزم اقتصاديا واجت�عيا.تداعيات أدخلت الب

 الئحة إسقاط رئیس البرملان التونسي: األسباب والتداعیاتثالثًا: 

مل تقف تجاذبات املشهد السيايس التونيس  

إلياس   الحكومة  رئيس  استقالة  عند 

مبهام   املشييش  هشام  وتكليف  الفخفاخ 

تشكيل الحكومة، بل شهدت  تونس أيضا  

ل اآلونة األخ�ة نتيجة ارتفاع  حدثا بارزا خال

السجاالت   نتيجة  الربملانية  األزمة  حدة 

والكتل   األحزاب  ب�  واملستمرة  القوية 

الربملانية وذلك من خالل طلب ثلث نواب  

بقيادة عب�  الحر  الدستوري  نواب  الغنويش وعىل رأسهم  راشد  الربملان  الثقة من رئيس  الربملان بسحب 

سعت عىل الدوام إىل تأزيم املشهد الربملا� التونيس عن طريق تعطيل جلسات  موىس، هذه األخ�ة التي  

ف� هو    ،ومن كل ذلك،  الربملان وذلك تنفيذا ملؤامرات خارجية هدفها نسف التجربة الد�قراطية التونسية 

 املسار الذي سلكه هذا الحدث؟ وما هي تداعياته عىل املشهد السيايس التونيس؟

 مسار تقدیم الئحة سحب الثقة من رئیس البرملان التونسي 

نائبا يف الربملان التونيس من الكتل النيابية لتحيا تونس واإلصالح الوطني والتيار الد�قراطي    73تقدم  

الثقة من   بعريضة لسحب  والوطنية ومستقلون  املستقبل  لكتل  املنتم�  الشعب، وبعض  وحركة 

إ انضمت  الربملان. ك�  بإضافة  رئيس  تتزعمها عب� موىس  التي  الحر  الدستوري  الحزب  كتلة  ليهم 

 نائبا.  16توقيع 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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من    109ويتطلب مترير عريضة سحب الثقة من رئيس الربملان توافر النصاب القانو� باألغلبية املطلقة ب  

 نائبا وذلك بحسب النص الدستوري والنظام الداخيل للربملان.   217األصوات من مجموع 

هذه األحزاب تقديم هذه العريضة إىل جملة من األسباب من أبرزها أنها أصبحت تراه مصدر  وقد عزت  

توتر للعمل الربملا�، يف ظل م�رسته الفردانية في� يخص اتخاذ القرارات دون الرجوع إىل مكتب الربملان،  

توجها مع  بحسبهم  تتناىف  والتي  الخارجية  بالسياسة  الخاصة  ترصيحاته  إىل  الدبلوماسية  باإلضافة  ت 

 التونسية الرسمية. 

كل   وتفعيل  الد�قراطية  أنهم حريصون عىل م�رسة  الغنويش  أكد  الخطوة،  رده عىل هذه  ويف معرض 

فصول الدستور برسعة، مربزا أنه مل يأت عىل ظهر دبابة لرئاسة الربملان، بل جاء باالنتخاب، وهو يرحب 

 أنها ستكون لصالحه بإعادة تزكيته رئيسا للربملان. بخطوة إعادة تجديد الثقة من عدمها، التي أكد 

وكان راشد الغنويش قد أدان استهداف بعض القوى للتجربة الد�قراطية التونسية عن طريق تعطيل س�  

من خالل   التونسي�  مكاسب  عىل رضورة ح�ية  مشددا  الربملانية،  املؤسسة  وخاصة  الدولة،  مؤسسات 

 يدة ملواجهة كل املشاريع واملؤامرات التي تسعى إىل النيل منها. تصليب تجربتهم الد�قراطية الفر

أكد أن هناك ضغوطات متارس من داخل   أما رئيس كتلة حركة النهضة يف الربملان نور الدين البح�ي فقد

البالد وخارجها بأموال إماراتية سبيلها تدم� املنظومة السياسية يف تونس، أما كتلة ائتالف الكرامة، فقررت  

عدم حضور جلسة سحب الثقة من رئيس الربملان معللة ذلك بأن مرشوع الئحة سحب الثقة من رئيس   

املجلس، دعت إليها كتلة بن عيل الفاشية، وساندتها الكتلة الد�قراطية ومجموعة من الكتل األخرى بحجة  

 سوء تسي�ه ألع�ل املجلس.

 إسقاط الئحة سحب الثقة: ردود األفعال والتداعیات

قد الربملان التونيس جلسة عامة للتصويت عىل الالئحة التي قدمتها بعض الكتل لسحب الثقة من رئيس  ع

التصويت وإحصاء األصوات   أعلنت لجنة عمليات  التي كانت رسية  الربملان، وبعد إجراء عملية االقرتاع 

راشد الغنويش، وذلك    سقوط الالئحة التي تقدمت بها أربع كتل برملانية لسحب الثقة من رئيس الربملان 

ورقة    18ضد الالئحة، ك� تم تسجيل    16نائبا فقط عىل العريضة املقدمة، يف ح� صوت    97بتصويت  

من    109نائبا يف التصويت، ويتطلب سحب الثقة تأييد    133ملغاة واثن� بدون تصويت، وقد شارك  

 نائبا يف الربملان.  217أصل 

باملئة بتصويت   56بأغلبية مطلقة تجاوزت    2019يف نوفمرب    وكان الغنويش قد فاز برئاسة الربملان

 نائبا لصالحه.  123
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انتصار  أن هذا يشكل  الغنويش  الثقة، رصح  إثر سقوط الئحة سحب  التونسية، وأن    اوعىل  للد�قراطية 

الحوار. ك�   الد�قراطية وثقافة  إىل مزيد من  تحتاج  لكنها  بالحرية.  لتونس مستقبال مادامت متمسكة 

 تعهد بالحفاظ عىل مسافة واحدة من الجميع خالل مواصلته مهامه كرئيس للمجلس. 

ل النيابية التي تقدت بها أنه  ويف رد فعلها عىل إثر إسقاط عريضة حجب الثقة عن الغنويش، أعربت الكت 

عىل الرغم من إسقاط الئحة سحب الثقة، فإنه يف نظرهم أن رئيس الربملان فقد رشعيته بحيث أنه مل يعد  

شخصية توافقية قادرة عىل تسي� املؤسسة الترشيعية، معتربين أنهم عربوا عن مواقفهم بكل د�قراطية  

إسقاط الالئحة ال يعني أنهم خرسوا املعركة بل النتيجة    وإرادة حرة بالرغم من الضغوطات، مؤكدين أن 

كانت إيجابية بعد تراجع نسبة األغلبية التي منحت الرئيس الثقة يف بداية الدورة الربملانية. مش�ين أنهم  

 سيواصلون مس�ة النضال من أجل تغي� املسار. 

مزية تتمثل يف ح�ية االنتقال الد�قراطي  وقد أكد عدد من املحلل� التونسي� أن إسقاط هذه الالئحة لها ر 

الذي شهدته تونس والتي كانت حركة النهضة من أبرز املساهم� فيه، باعتبار أنها كانت رشيكا رئيسيا يف  

العملية السياسية لتونس ما بعد الثورة، ك� شكل هذا الحدث نكسة ملناهيض الد�قراطية التونسية وأنصار  

 موىس رئيسة الحزب الدستوري الحر املدعومة من معسكر الثورات املضادة  نظام بن عيل وأبرزهم عب�

وذلك إلجهاض التجربة الد�قراطية التونسية عن طريق رضب االستقرار السيايس من خالل تعطيل عمل  

 املؤسسة الترشيعية وهي أعىل سلطة يف البالد بصفة متكررة. 

ا املشهد  كب�ة عىل  تداعيات  الحدث  لهذا  كان  تحديد  وقد  له دور يف  سيكون  بحيث  التونيس،  لسيايس 

خريطة التحالفات الحزبية داخل املؤسسة الترشيعية أو في� يخص تشكيل الحكومة املقبلة، وتجد حركة  

النهضة  نفسها اليوم أمام تحديات كربى بفعل هشاشة االستقرار السيايس يف البالد نتيجة رصاعات الداخل  

من هذا املأزق السيايس يرى العديد من املحلل� السياسي� أن النهضة بعد  ومؤامرات الخارج. وللخروج  

هذا الحدث يجب عليها تعديل خياراتها وتجديد مقاربتها من أجل استعادة الثقة داخل املؤسسة الربملانية  

عامة  التي ترضرت جراء العوامل املذكورة سلفا، وذلك باعتبار الربملان املؤسسة األساسية التي تشكل الد

 )1( الرئيسية لتحقيق االستقرار السيايس يف البالد.

 

  

 

 . رصدالواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) اآلراء 1(
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