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 الخلفيات واألسباب  :االنقالب الرئاسي ىلع الديمقراطية يف تونس
 أنس امللع 

 مقدمة 
حتى ،  ؛ وتونس تسير بخطى ثابتة نحو التحول الديمقراطي2010اندالع شرارة الثورة التونسّية في أواخر العام  منذ  

صارت وفقا ألغلب التصنيفات الدولية، دولة ديمقراطية، مقارنة بباقي التجارب العربية التي إما أجهضت ثوراتها  

هكذا أصبحت التجربة .  في مسيرها نحو الديمقراطيةبثوراٍت مضادة ويأٍس شعبي أو لم تقو على استمرار املض ي  

 .  التونسية بمثابة االستثناء، والنموذج األمثل للتحرر الديمقراطي من قبضـة االستبداد عند شعوب العالم العربي

إال أن   قيس سعّيد رئيسا للجمهورية منتخبا من الشعب؛  "املستقل"وعلى الرغم من كون الديمقراطية هي من أتت بـ  

افتعال  ستقالليتها من  تمنعه  لم  قّوضت  تلك  التي  واإلدارية  السياسية  أعمال    الخالفات  وعطلت  الدولة  أجهزة 

فكانت النتيجة أن انتخابه كمرشح ديمقراطي لم يعالج مشكالت الدولة بقدر ما  . الحكومة وهددت املصالح العامة

إلصابات والوفيات بين أواسط الشعب التونس ي، تزامنا  ومع تفش ي وباء كورونا بين املواطنين وارتفاع أعداد ا.  فاقمها

حتى شكلت بيئة محفزة ملطامع سعّيد، حيث استغل مجريات تلك    األزمات  مع انهيار املنظومة الصحية، تضاعفت

السلطات،  انقالبه على  لتنفيذ  وما صاحبها من فوض ى  موظفا خطابا شعبويا، ومستفيدا من صالحياته    األزمات 

وهكذا ألول مرة منذ ما يقارب العشر سنوات، .  ففرض انقالبه واستفرد بالحكم  للجيش؛  قيادته  ومن  الدستورية،

ويعتبر .  يبدو أن مسيرة تونس تعيش لحظة يمكن أن تشكل مفترق طرق خطير في مسار تطور الديمقراطية التونسية

 . الدستور التونس ي والجيش عنصرين أساسين لفهم ما آلت إليه األحداث

 بل حكم سعّيدتونس ما ق
 الدستور والنظام السياسي 

النظام  تشكيل  تسبق  أساسية  كخطوة  الجديد  الدستور  صياغة  من  البد  كان  التونسية  الثورة  نجاح  بعد 

أكتوبر    23الدستور لم تكن أمرا يسيرا على املجلس التأسيس ي الذي أجريت انتخاباته في  الديمقراطي. إال أن صياغة  

، والذي كان الهدف األساس ي له هو صياغة الدستور الجديد لتونس؛ حيث استمرت تلك العملية ما يقارب  2011

وتشكيله، كما وغلب على تلك  الثالثة أعوام املليئة بالتوترات والخالفات السياسية املعيقة لعملية صياغة الدستور  
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علي  بن  العابدين  زين  تجربة  تتكرر  لكيال  واسعة،  صالحيات  الجمهورية  رئيس  منح  من  الخوف  هاجس  املرحلة 

السلطات  على  الجمهورية  رئيس  فيها  يهيمن  التي  من  1االستبدادية،  البد  فكان  مع  .  الجديد  الدستور  يتناسب  أن 

 تطلعات الثورة التونسية لتحقيق تقدم في املسار الديمقراطي.  

املكونة من رئيس الجمهورية   -، وحددت فيه صالحيات السلطة التنفيذية  2014صدر الدستور الجديد في العام  

الحكومة   البرملان. بحيث شكل    -ورئيس  في  املتمثلة  التشريعية  السلطة  الصالحيات تركيبة وصالحيات  توزيع هذه 

النظام السياس ي الجديد الذي استقر شكله في نظام هجين بين النظام الرئاس ي والنظام البرملاني يحاكي إلى حد بعيد 

نظام الجمهورية الفرنسية الخامسة. ففيه تتوزع الصالحيات وموازين القوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، 

الساب  الفصل  أعطى  الدولة، وضبط حيث  "تمثيل  في  الحق  الجمهورية  رئيس  التونس ي  الدستور  من  والسبعون  ع 

السياسات العامة في مجاالت الدفاع والعالقات الخارجية واألمن القومي املتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من  

ذلك كله، يمنح الفصل السابع  التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة )...("، واألهم من  

الدستور)...(".  عليها  ينص  التي  الحاالت  في  الشعب  نواب  ")...( حل مجلس  في  الحق  الجمهورية  رئيس   2والسبعون 

كذلك ويعطي رئيس الجمهورية بحسب الفصل التاسع والثمانون من الدستور مرشح الحزب أو االئتالف االنتخابي 

د بمجلس النواب الحق في تكوين الحكومة. والتي تكون بحسب الفصل الخامس  املتحصل على أكبر عدد من املقاع

 .3والتسعون مساءلة أمامه 

كما وأعطى الدستور الجديد لرئيس الجمهورية صالحيات تعيين الوزراء وإصدار األوامر في حدود السياسات العامة   

ال  من  املنتخبة  التشريعية  السلطة  صالحيات  وتتمثل  وضبطها.  على للدولة  والرقابة  التشريعية  املهام  في  شعب 

 

. 153-152". مجلة البحوث والدراسات. : دراسة مقارنة للنموذج التونس ي واملصري 2011السلطتين التشريعية والتنفيذية في األنظمة السياسية العربية بعد العالقة بين باهي سمير. "  1

  https://bit.ly/2TWF4jA(. 2019يوليو  1)

    .  https://bit.ly/2X33NUGالسبعون، ، الفصل السابع و 2014الدستور التونس ي  2

    .  https://bit.ly/2X33NUGنفس املرجع، الفصل التاسع والثمانون والفصل الخامس والتسعون،  3
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. بشكل عام، يمكن القول بأن الدستور الجديد قد نجح في توزيع الصالحيات املتوازنة أفقيا وعموديا، 4الحكومة

 .5بحيث لم تتمركز السلطات في يد سلطة واحدة، عبر خلق موانع لتعدي السلطات وتجاوزها لنطاق صالحياتها 

 يمقراطي وفق قواعد الدستورااللتزام بالمسار الد

في مرحلة ما بعد الثورة، التزمت األطراف السياسية وقياداتها بقواعد العمل الديمقراطي واحترام الدستور، وفق 

بدءا من تنازل محمد الغنوش ي عن رئاسة الحكومة املؤقتة بعد مظاهرات احتجاجية، .  متطلبات املرحلة االنتقالية

ثم تولي الباجي قائد السبس ي رئاسة الحكومة املؤقتة إلى حين إجراء انتخابات    .ام بن عليوالذي كان وزيرا أول في نظ 

وتوافقت مع القوى على تشكيل   التي فازت فيها حركة النهضة بالغالبية النسبية من املقاعد،.  املجلس التأسيس ي

م الرئاسة بعد انتهاء فترة    تلي ذلك انتخاب املنصف املرزوقي(.  ترويكا)حكومة ائتالفية  
ّ
رئيسا للجمهورية، الذي سل

انتخب السبس ي بعد ذلك رئيسا  . واليته تماشيا مع منطق تداول السلطة الذي يعد في جوهر املمارسة الديمقراطية

التزم بحدود صالحياته وتراجع بعد ورغم محاولته التعدي على صالحيات رئيس الحكومة آنذاك، إال أنه  .  6للجمهورية 

يتفاقم لدرجة الدولة   مقاومة رئيس الحكومة األمر، الذي أخمد الخالف السياس ي ولم  جزء من .  7تعطيل أعمال 

ذلك يعود لحقيقة أن السبس ي لم يكن راضيا عن شكل النظام السياس ي التونس ي ودعا لتغييره إلى نظام رئاس ي يمنح  

 . 8كثررئيس الجمهورية صالحيات أ 

  التي مرت بها التجربة الديمقراطية في تونس، كان التزم القادة والرؤساء   مع ذلك، وعلى الرغم من املراحل الحرجة

بممارسة العمل السياس ي من خالل التوافق والتشارك بين األطراف السياسية، بل والحرص على التداول السلمي 

 

 .146-144سمير، مرجع سابق  4

ودراسة    5 لألبحاث  العربي  املركز  سيمينار   ،
ا

مثاال تونس  ديمقراطي:  انتقال  سياق  في  التمثيلية  والديمقراطية  السياس ي  النظام  الكشو.  ، 2021إبريل    21السياسات،  منير 

https://youtu.be/xy0NdYo8j6U   
 .143-140سمير، مرجع سابق،  6

وآفاقها" "   7 حيثياتها  تونس:  في  الدستورية  السياسية/  السياسات،  األزمة  ودراسة  لألبحاث  العربي  املركز  السياسية،  الدراسات  وحدة  االسترجاع  2021إبريل    27،  تم  يوليو   26، 

2021 . https://bit.ly/3jpBZkT 

 https://bit.ly/379UxQn.  2021يوليو  27، تم االسترجاع في 2017سبتمبر  28". العربي الجديد، خالفات كبيرة بسبب مساعي تغيير النظام السياس ي في تونس وليد التليلي. "  8

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://youtu.be/xy0NdYo8j6U
https://bit.ly/3jpBZkT
https://bit.ly/379UxQn


Page 4 of 17 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 4, 2021      

له الرؤساء بحدود صالحياتهم، وقدموا التنازالت الالزمة لضمان ثابتا؛ التزم من خال  نهجا  للسلطة عبر االنتخابات

 . 9االستقرار وسير العملية االنتقالية بنجاح 

 الجيش قبل الثورة وبعدها 

الرئيس الحبيب بورقيبة وزين 10منذ استقالل تونس نشأ الجيش بعيدا عن السياسة والحكم  اتبع كل من  ، فقد 

، وعدم ارتكاز الدولة عليه، إذ ظل عمل 11ش وإبعاده عن الحياة السياسة تهميش الجي  العابدين بن علي سياسة

في مجاالت ونشاطات محدودة لبورقيبة  .  الجيش محصورا  األوروبي  -فبالنسبة  النموذج  مبدأ   الذي استنسخ من 

دولة  قوته والحد من قدراته، ومنعه من اكتساب أي خبرة في إدارة ال  قام بتقليص  ، 12إبعاد الجيش عن السياسة 

وكذلك بن علي، الذي استمر بسياسات التهميش  .  14يتمكن من الوصول إلى الحكم واإلطاحة به  لكيال.  13وأجهزتها 

وفرض  الترقيات  وتعطيل  املوارد،  على  الحصول  من  ومنعه  الدولة،  مؤسسات  عن  وإبعاده  للجيش،  واإلقصاء 

 16بن علي والتي تفوق الجيش عددا وجهوزية وصالحية  مقارنة بالقوات األمنية التي استند عليها.  15التقاعد اإلجباري 

بوليسية  لدولة  بعهده  تونس  تكون .  17وتحولت  قد  الجيش   إذن،  مع  الرؤساء  بها  تعامل  التي  اإلقصائية  املنهجية 

. وغير قادر على الخوض في الحياة السياسةعمله في نطاق محدود، وجعلت منه جيشا ضعيفا    ناجحة، فقد حصرت

 

9  " -2016". )رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  (2017-2011التوافق السياس ي كآلية لالنتقال الديموقراطي التجربة التونسية )إسالم أيت أحمد، ومليكة عماروش. 

0172 .)144 -145 . https://bit.ly/2TT9d3f 

 https://bit.ly/3frbpX2 . 167.  2019طيبي غماري. الجندي والدولة والثورات العربية. )الدوحة، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.  10

 .169نفس املرجع،  11

 .168نفس املرجع،  12

13  " في تونس ومصر وسوريةالجيوش  حمزة املصطفى.  الجيش والسياسة في مرحلة التحول "، في  والتحول الديمقراطية في املنطقة العربية: دراسة مقارنة لدور املؤسسة العسكرية 

      https://bit.ly/3xhWIvL  .711(، 2019، )الدوحة، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الديمقراطي في الوطن العربي 

، )الدوحة، املركز العربي لألبحاث الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي "، في  املؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين التونسية والليبيةالعربي. "  العربي 14

 https://bit.ly/3xhWIvL . 669(، 2019ودراسة السياسات، 

 .674-673نفس املرجع،  15

 .177-176غماري، مرجع سابق،  16

 .712، مرجع سابق، حمزة املصطفى 17
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ووفقا لتلك الحالة يمكن اعتبار الجيش التونس ي جيشا احترافيا، أي أنه يخضع للسلطة املدنية ويتلزم بأوامرها، 

 .18ويظل بموقع الحياد معتزال الحياة السياسية

لي بإطالق النار على املتظاهرين ومع بدء الثورة التونسية، انحاز الجيش للشعب، ورفض االستجابة ألوامر بن ع

  فالجيش أدرك أن مرحلته قد انتهت.  ما تسبب بسقوط بن علي وهروبه.  بالرغم من أنه القائد األعلى للقوات املسلحة

فكانت بمثابة فرصة للتخلص  .  19وال فائدة من حمايته، خاصة مع سياسة التهميش التي عانى منها الجيش في عهده 

ت تهميش الجيش لم تكن في صالح الرؤساء، فقد كان للجيش دور في سقوط بورقيبة وبن  ويبدو أن سياسا   .20منه 

في أي    حافظ على انتقال السلطة بشكل سلمي ولم يحتكرها  علي، فلم يقم بحماية أي منهم ليظلوا في السلطة، بل

 . 21من الحالتين 

أجهزة استقرار  على  الجيش  أبقى  التونسية،  الثورة  نجاح  وح   وبعد  على وضعهاالدولة  بذلك    افظ  األمني، ضامنا 

ولم تكن للجيش نية االستيالء على السلطة، فالتزم الحياد وعّبر عن نفسه بأنه .  اكتمال عملية االنتقال السياس ي

املجاالت العسكرية، وظل تابعا    فكان جيشا احترافيا ومحايدا حين أبقى عمله في.  22حامي الديمقراطية والشعب 

هنا، كان دور الجيش في الغالب هو الحاسم لنجاح التحول الديمقراطي أو فشله، من خالل  .  23ة لقرار السلطة املدني 

 .24التزامه بالحياد والسماح للمدنيين في تولي الحكم 

ساهم الدستور الجديد في التأكيد على تلك االحترافية، حيث أكد على أن رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات  

. لسلطتها  التي يخضع  الجيش تنفيذ األوامر الصادرة عن رئاسة الجمهورية املنتخبة من الشعبفوظيفة  .  املسلحة

 

 .170-169سابق،  غماري، مرجع 18

 .683-682العربي، مرجع سابق،  19

 .181غماري، مرجع سابق،  20

 .691العربي، مرجع سابق،  21

 .687-683نفس املرجع،  22

 .170غماري، مرجع سابق،  23

، )الدوحة،  الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي "، في  العسر والتعسر الديمقراطي: ثالث حاالت دراسية  -لعسكر ودوره في التحول مهند املصطفى. "ا  24

   https://bit.ly/3xhWIvL. 545(، 2019بي لألبحاث ودراسة السياسات، املركز العر 
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وضمان عدم   ،25وهذا تأكيد ضروري على أن السلطة املدنية تعلو فوق الجيش، للحفاظ على التقدم الديمقراطي 

 . استيالء الجيش على السلطة كما هو معتاد في كثير من الدول االستبدادية

 د حكم سعّيدتونس بع
مرشٌح لم يمتلك  .  وغير مؤيد لألحزاب  ، فاز سعّيد برئاسة الجمهورية كمرشح رئاس ي مستقل2019أكتوبر    13في  

وتركزت   سياسيا،  مع  برنامجا  املباشرة  وخطاباته  للثورة،  وتأييده  ومصداقيته،  شخصه،  على  االنتخابية  حملته 

، 26الشعب؛ فكان فوزه داللة على الرأي العام الذي يميل في االنتخابات الرئاسية ناحية تأييد املرشحين املستقلين

تثي  وما  البرملان،  في  السياسية  القوى  بين  الحزبية  بالتجاذبات  لهم  صلة  ال  خالفات  الذين  من  التحزبات  تلك  ره 

فأتى املرشح سعّيد وكان صريحا حيال موقفه املستقل والرافض لشكل .  واضطرابات تهدد استقرار أجهزة الدولة

 .27النظام الذي أقره الدستور، بل وعبر عن نيته لتغيير النظام السياس ي حتى في الفترة التي سبقت انتخابه 

ى وجه الخصوص مسألة تقسيم السلطات في نصوص الدستور التونس ي، قد إن النظر في املسألة الدستورية وعل

الثالث عبر توضيح صالحيات كل  بين تلك السلطات  بأن الدستور عمل على الفصل الواضح  يوحّي للوهلة األولى 

في املقام  بينها وبين السلطات األخرى؛ إال أن مسألة تقسيم السلطات تبقى خاضعة  التي تفصل  سلطة والحدود 

، وهي من ناحية أخرى تبقى رهينة  28األول ملعضلة "نظام رئاس ي أم برملاني؟" التي يحددها إطار النقاش السياس ي 

مسؤوليات   في  الوضوح  عدم  عن  الناجمة  التأويالت  أمام  مصارعيه  على  الباب  تفتح  التي  الدستورية  الثغرات 

رئي بين  تقاطعها  حال  في  التعامل  بل وسبل  السلطات  تلك  سبيل وصالحيات  على  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  س 

 . 29املثال 

 

باراني،." 25 التحول الديمقراطي في الوطن العربي، )الدوحة، املركز العربي لألبحاث ودراسة  ". في الجيش والسياسة في مرحلة  القوات املسلحة وعمليات االنتقال الديمقراطي زولتان 

    https://bit.ly/3xhWIvL.  513(، 2019السياسات، 

 

   . 134(، 2019)الدوحة، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، في اإلجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟. عزمي بشارة،  26

 https://bit.ly/3ltZY4Y .  2021يوليو  26، تم االسترجاع 2021فبراير  17؟". درج، هل تغير تونس نظامها السياس ي الهجينفاطمة بدري. "  27

 .https://bit.ly/3zPmwBf. 2021سبتمبر  7، تم االسترجاع في 2021، فبراير،28 ز الجزيرة للدراساتمرك "تونس: أزمة سياسية بغطاء دستوري"،  28

   .148،146سمير، مرجع سابق،  29
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الدخول في خالفات وصراعات بينه وبين الحكومة   إن استقاللية سعّيد الحزبية كرئيس للجمهورية لم تبعده عن

التي  أيديلوجية، بل كانت صراعا حول السلطة  نتيجة ألسباب  إذ لم تكن الخالفات  والبرملان والقوى السياسية، 

وما زاد .  وتركزت أهم الخالفات حول تشكيل الحكومات واختيار املرشحين والوزراء.  30لسيطرة عليها يسعى سعّيد ل

من صعوبة تشكيل الحكومة هو عدم حصول أي حزب أو تكتل على أغلبية املقاعد في البرملان بسبب اعتماد نظام 

ومع  .  31مطلقة من مقاعد البرملان التصويت بالقائمة النسبية الذي يصّعب حصول قوائم املترشحين على غالبية  

والبرملان، كرفضه   الحكومة  على صالحيات  املستمر  بتعديه  فيها  األبرز  الفاعل  سعّيد  كان  والتي  الخالفات  توسع 

اليمين الدستورية أمامه، ورفضه التصديق على إنشاء   تأديتهم  الوزراء ورفض  في تعيين  لصالحية رئيس الحكومة 

 . 32فقة البرملان املحكمة الدستورية بعد موا 

 وكونه خبيرا قانونيا ودستوريا، قام سعّيد بتأويل النصوص غير الدقيقة في الدستور وإعادة تفعيل بعض فصوله،

الجيش  )محاوال بذلك زيادة صالحياته وسلطته، مثل إعالنه بأنه القائد األعلى للقوات املسلحة العسكرية واملدنية  

بحضور رئيس الحكومة ورئيس البرملان، استعرض فيه    2021  إبريل  18بتاريخ    في خطاب ألقاه(  وقوات األمن الداخلي

استند في تأويله على كون الدستور لم يحدد الجهة التي تتبع إليها  .  33قوته وصالحياته وهدد فيه من يعتبرهم خصومه 

أن تبعية قوات األمن قوات األمن الداخلي، وأن الدستور وصف القوات املسلحة على وجه التعميم، ما يجعله يبرر  

بالرغم من أن هذه الصالحيات تتداخل مع مسؤوليات رئيس  .  الداخلي والجيش تقع تحت قيادة رئيس الجمهورية

وقد يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تمهيد أو إشارة الستخدام صالحياته الدستورية لالستعانة بالجيش في .  34الحكومة

خالفاته.  الحاصل  االنقالب أن  الدولة   فاملحصلة،  أعمال  في  شلل  وإحداث  الحكومة  بتعطل  تسببت  املستمرة 

 . وأجهزتها لفترات متعددة

 

30   " بوست.  عز عربي  البرملان  يستطيع  هل  التونسية..  األزمة  عربية؟".سيناريوهات  ديمقراطية  بآخر  يطيح  أم  منصبه  من  سعيد  قيس  االسترجاع  2021يوليو    27  ل  تم  يوليو   28، 

2021 . https://bit.ly/3ifzLF9 

 .الكشو، مرجع سابق  31

 السياسية، مرجع سابق. وحدة الدراسات  32

 https://bit.ly/2VplVHr .  2021إبريل    18فيسبوك. "إشراف رئيس الجمهورية على موكب االحتفال بعيد قوات األمن الداخلي"، صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك،   33

 وحدة الدراسات السياسية، مرجع سابق.  34
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من الدستور، الذي قرر سعّيد   80للفصل    أما بالنسبة لتفعيله بعض فصول الدستور، فقد تمثل ذلك في تفعيله 

عليه   البرملان  بناء  عمل  وتجميد  الحكومة  رئيس  مهام  السلطة   30إنهاء  وتوليه  النواب  عن  الحصانة  ورفع  يوما 

يرى الخبير القانوني عبد الرازق املختار أن تفعيله لهذا الفصل   .التنفيذية بمساعدة حكومة يعينها رئيس الجمهورية

وأك الدستورية، كما  إنهاء عمل يعد عمال غير دستوري؛ الشتراط وجود املحكمة  للرئيس  بأنه ال يسمح  د املختار 

وصرح عياض بن عاشور أن ما قام به سعيد  .  35الحكومة وتجميد البرملان بل يظل منعقدا طوال املرحلة االستثنائية 

وأن بداية االنقالب كانت منذ أن رفض سعّيد   80هو انقالب بمعنى الكلمة، لعدم تحقيق شروط تفعيل الفصل  

أما عزمي بشارة فوضح أن وجود املحكمة الدستورية في نظام مختلط  .  36التصديق على تشكيل املحكمة الدستورية 

وحدود   التوازنات  وتحفظ  الدستور  تحمي  ألنها  كارثة،  وغيابها  ماسة،  ضرورة  يصبح  التونس ي  كالنظام  ومعقد 

فقد كان من الخطـأ، وضع صالحيات حساسة رهينة بيد رئيس الجمهورية، .  37مة والبرملان صالحيات الرئيس والحكو 

 .وعدم وضع املوانع أمام تجاوزاته

يظهر أن سعّيد لم يلتزم    عند مقارنة سلوك سعّيد بسلوك ما سبقه من الرؤساء الذين حكموا تونس بعد الثورة؛

دال من أن يسعى لتحقيق التوافق بينه وبين البرملان والحكومة، عمل وب  بالسلوك الديمقراطي املتزن في إدارته للدولة،

أن ممارساته تجاه خصومه اتسمت بنوع من التعسف والعنف، فبحسب ما نقلته    بل ويظهر.  على تأجيج الخالفات

الرئاس ي واحتجازهم  إلى القصر  للقدوم  البرملان ورئيس الحكومة  مصادر صحفية؛ خطط سعّيد الستدراج رئيس 

لوضع كبار املسؤولين تحت اإلقامة الجبرية وفرض   كما وأشارت وثائق مسربة، بأن سعيد كان قد خطط.  38هفي

املصادر الصحفية؛ هو تعرض رئيس الحكومة للتعذيب في ليلة   ولكن أبرز ما نقلته .  39سيطرته الكاملة على الدولة 

 .40عّيد االنقالب، كمحاولة إلجباره على تقديم االستقالة وقبول قرارات س

 

 https://bit.ly/3ibPgho. 2021يوليو  27، تم االسترجاع 2021يوليو  26". من الدستور  80تونسية حول تأويل قيس سعّيد للمادة انقسامات الجزيرة نت. "  35

 https://bit.ly/3A7UX6e .2021يوليو  28، تم االسترجاع 2021يوليو  26. " ما فعله قيس سعيد انقالب بأتم معنى الكلمة  عياض بن عاشور:شبكة رصد اإلخبارية. "  36

 https://bit.ly/3jmrMWg.  2021يوليو  28فيسبوك، عزمي بشارة، ينظر:  37

 عربي بوست، مرجع سابق.  38

     https://bit.ly/3lz1CSZ.2021يوليو    30، تم االسترجاع  2021يوليو    29".  ميدل إيست آي": رئيس حكومة تونس تعرض العتداء جسدي في قصر قرطاج قبل إقالته الجزيرة نت. "  39

 نفس املرجع. 40
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تحويل السلوك الديمقراطي    كانت في نطاق ما أشار إليه منير الكشو بأنه  إذن، يمكن القول بأن ممارسات سعّيد

 وكذلك ما اعتبره عزمي .  41إلى خالف جوهري وعداء واستقطاب بين األطراف السياسية   املبني على التوافق السياس ي

حيث  .  42ثيل األحزاب وفي انتماء الخصوم وإخالصهم للوطن بشارة بأنه استغالل للخطاب الشعبوي املشكك في تم

أكبر دليل على عدم تقدير سعّيد ملكانته كرئيس جمهورية منتخب من الشعب، بل وعدم   أن تلك املمارسات كانت

تهدد  وأزمات  اضطرابات  من  املرحلة  هذه  تخبئه  وما  اليوم،  تونس  بها  تمر  التي  الحرجة  املرحلة  مراعاته خطورة 

الطامة الكبرى بانتخاب رئيس من دون سجل منهي "وهذا أمر غير مستغرب فكما يشير بشارة بأن  .  البالد  مستقبل

إن قيام سياسيين بالتحريض على السياسة )...(  بارز أو نضالي أو سياس ي، بل بسبب خطابه الشعبوي املقعر ال غير  

 .43" هو من أهم عالمات الشعبوية املعادية للديمقراطية

 الشعبية تجاه االنقالب ردة الفعل
تأجيج   من  ذلك  ترتب على  وما  قبل سعّيد  استخدامه من  وإساءة  التونس ّي  الدستور  في  الخلل  مكامن  إلى  بالنظر 

متماشية مع ممارسات وخطابات  أتت  بأنها  املؤيدة لالنقالب  الشعب  يمكن تفسير استجابة  الشعبوي؛    للخطاب 

والتي   ي حول نسبة تأييد الشعب التونس ي لالنقالب على الديمقراطيةوهو ما تبينه نتائج استطالعات الرأ   .سعّيد

  . ، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الشعب ال تراه انقالبا، بل تصحيحا للمسار 44باملئة    87وصلت إلى ما يقارب الـ

فما تبينه نسب رض ى الشعب التونس ي عن   لكن األمر ال يبدو مستغربا من الشعب حول نظرتهم للوضع السياس ي،

 باملئة في عامّي   62، لتتدنى الحقا إلى  2015-2012باملئة بين أعوام    80النظام السياس ي الجديد التي كانت أعلى من  

  باملئة عامّي   22  باملئة وثقة الشعب باألحزاب إلى  28إلى    كذلك وقد وصلت نسبة ثقة الشعب بالبرملان.  2018/ 2017

الجديد   .2018/ 2017 النظام  فيها  بما  الثورة  يعد راضيا عن مخرجات  لم  التونس ي  الشعب  بأن  يوحي  الذي  األمر 

 

 .الكشو، مرجع سابق 41

 .190مرجع سابق،  في اإلجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟،بشارة،  42

 .  https://bit.ly/2WWCUkY،  2021يوليو  28، تم االسترجاع 2021يوليو  27 الديمقراطية التونسية في مواجهة الشعبوية"،"عزمي بشارة: العربي.  43

 .  https://bit.ly/2VFNcG8، 2021يوليو  29ينظر: استطالع رأي من معهد إمرود كنسلتنج، الصفحة الرسمية على فيسبوك، تاريخ   44
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والبرملان والقوى السياسية، وأن قرارات وتوجهات سعّيد ضد البرملان واألحزاب كانت تمثل غالبية الشعب التونس ي 

 .الذي ال يثق بهذه املؤسسات 

فقد يرجع ذلك إلى خيبة األمل التي أصابت الشعب بعد نجاح   نقالب؛ولتفسير مواقف وتوجهات الشعب املؤيد لال 

وفي حاالت كثيرة مشابهة .  الثورة التي وإن كانت أسقطت النظام السلطوي إال أنها لم تؤد إلى تحسن األوضاع املعيشية

يتأقلموا بعد على فمن ناحية هم لم  .  يبدأ مواطني الدول النامية في التشكيك في مدى مالئمة النظام الديمقراطي

التنافسية  الديمقراطية  الثقافة  فيهم  تتأصل  ولم  كما  الديمقراطي،  السياس ي  النظام  وبين  الحكومة  بين  التمييز 

ومن ناحية أخرى قد يعقد هؤالء آماال عالية على نتائج الثورة؛ فيظنوا أنها ستنهي الفساد .  لطبيعة العمل الحزبي

يق العدالة واملساواة االجتماعية والسياسية، وحين تتأخر تلك اإلصالحات، والفقر وتبدأ مباشرة باإلصالح وتحق

يقع اللوم على النظام السياس ي الديمقراطي والقوى السياسية وليس على الحكومة والحكام، ولهذا كانت نسبة تأييد 

 .  لالنقالب بالغالبية الشعب التونس ي

شعب املؤيدة لالنقالب؛ فاملعروف أن الخطاب الشعبوي ُيعلي ملواقف ال   تظل الشعبوية إحدى أهم التفسيرات       

في مقابل معاداته للنخب التمثيلية   وانتقاده  46واملؤسسات السياسية   45  من شأن الشعب وسيادته،    للحكومات 

ت  سعّيد فقد صرح في مقابلة له عندما كان مرشحا للرئاسة؛ عن رغبته في إنهاء االنتخابا  وفي حالة.   47واالنتخابات 

دور   وأن  التعددية ستنقرض،  وأن  تفنى،  أن  ومصيرها  مفلسة  البرملانية  الديمقراطية  أن  اعتبار  على  التشريعية؛ 

الجديدة الثورة  انتهى، وأن هذه هي  الراديكالية    .48األحزاب قد  الديمقراطية  يعبر عنه خطاب سعّيد هو  إذن، ما 

 . 49" تثير املشكالت "راطية الليبرالية التي املتماشية مع خطابه الشعبوي والتي تعد بديال عن الديمق

 

العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  ، ترجمة سعيد بكار ومحمد بكار )بيروت، املركز  مقدمة مختصرة في الشعبوية"، في  تحديد الشعبويةكاس موده وكريستوبل روفيرا كالتواسر، "  45

2020 ،)23 . 

 . 32املرجع نفسه،  46

 . 37املرجع نفسه،  47

جاع ،  تم االستر 2019يونيو  1املرشح املستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد: لن أتحالف مع أي حزب.. وعلى أوروبا رفع يدها عن ثرواتنا،  قيس سعيد، أجرى املقابلة حياة بن هالل..    48

     https://bit.ly/3DUxVSQ، 2021سبتمبر 7

 . 24-23موده وكالتواسر، مرجع سابق،  49
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 ملاذا وقف الجيش بجانب سعيد؟
في تونس، نظرا لدوره في الحفاظ على التحول الديمقراطي بعد   ظل الجيش بعيدا عن احتمالية تهديده للديمقراطية

تجاه ممارسات  50الثورة  أن موقفه األخير  إال  مع ،  في مدى حياديته واحترافيته.  للتشكيك  بالبعض  سعّيد دفعت 

القائد األعلى ذلك،   باعتباره  في االنقالب أوال من منطلق طاعة الجيش ألوامر سعّيد  يمكن تفسير تدخل الجيش 

للقوات املسلحة حسب ما ينصه الفصل السابع والسبعون من الدستور. ثانيا، من حيث تالقي تصورات الجيش  

ي من الذي  ديمقراطيا  رئيس منتخب  باعتباره  والديمقراطية مع تصورات سعّيد  والشعب  للثورة  نفسه حاميا  عد 

للفصل   تفعيله  من  الهدف  بأن  خاللها  من  ادعى  الذي  سعّيد  خطابات  ذلك  عزز  للثورة.  ونتاجا  من    80الشعب 

ال أججتها  قد  كانت  والتي  لالستقرار،  املهددة  الدولة  أزمات  إخماد  هو  السياسيةالدستور  األطراف  بين   .خالفات 

لعبث   حد  وضع  ضرورة  "على  االنقالب،  حول  شابير  أحمد  املتقاعد  العسكري  الجنرال  بتصريح  ذلك  ويظهر 

 . 51السياسيين )...(" 

 ماذا بعد؟
 من الناحية الشكلية، مبتعدا بذلك عن الشكل الكالسيكي 

ا
يبدو أن مسار االنقالب في تونس قد أخذ صبغة دستورية

دي لالنقالبات، حيث لعبت شعبوّية الرئيس دورا داعما ملمارساته دون حاجته إلى اللجوء للعنف أو استخدام املا

أحد تجليات هذا األمر هو رد فعل القوى السياسية السلمي، وعلى رأسها  .  القوة  مقارنة بما حدث في انقالب مصر

والتوافق حول تشكيل الحكومة وعودة البرملان، فقد صرح راشد الغنوش ي أن الحركة تسعى للحوار  .  حركة النهضة

وفي حال لم يحدث التوافق ستلجأ الحركة لدعوة الشعب  .  وأنهم على استعداد لتقديم التنازالت إلعادة الديمقراطية 

فيبدو أن انقسام الشعب بين مؤيد ورافض لالنقالب، جعل القوى السياسية  .  52إلى الشارع للدفاع عن الديمقراطية 

وخاصة مع نسبة التأييد املرتفعة .  مباشرة لنزول الشعب للشارع، بل تسعى للتفاوض واالتفاق لحل األزمة  ال تلجأ

 

 .687العربي، مرجع سابق،  50

 https://bit.ly/3A7laBF . 2021يوليو  26ترجاع ، تم االس2021يوليو  26". " َحمى الثورة والديمقراطية.. جيش تونس في عين العاصفة الجزيرة نت.  51

 https://bit.ly/3yuf3Y0 .  2021أغسطس  04، تم االسترجاع 2021يوليو   29. الغنوش ي: مستعدون ألي تنازالت من أجل إعادة الديمقراطية" الجزيرة مباشر. "  52
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األمر لالنقالب،  الشعب  أودى  من  التحول    الذي  أنواع  من  نوع  هو  الحاصل  االنقالب  أن  صرح  بأن  بالغنوش ي 

 . 53ديمقراطي، بعد أن اعتبره انقالبا على الديمقراطية 

ع األحداث، واستمرار الغموض الذي يحوم حولها، من الصعب التكهن في ماذا يريد سعّيد؟ وما  مع استمرار تسار 

مع ذلك، قد توجد بعض املنافذ التي .  الذي سيفعله؟ لكن األكيد اآلن هو هيمنته على السلطات واستفراده بالحكم

للف وفقا  أنه  الخيارات هو  أحد  فمثال،  األحداث،  تغيير مسار  الحالة    80صل  يمكن من خاللها  استمرت  في حال 

يوما، يحق لرئيس البرملان أو ثالثين من أعضائه، البت في االستمرار بعمل الحالة االستثنائية أو   30االستثنائية ل  

والخيار اآلخر هو عزل رئيس الجمهورية من طرف البرملان  .  54إيقافها مع إلزام إحالة القرار إلى املحكمة الدستورية 

تظل شروط    ولكن.  55ن الدستور، بعد إحالة القرار إلى املحكمة الدستورية التي ستبت في الحكم م  88وفق الفصل  

وجود املحكمة الدستورية أصال، إذ أن غياب املحكمة أحدث فجوة كبيرة داخل تحقيق هذه الفصول ناقصة لعدم  

 . الدولة وأضعف صالحيات الحكومة والبرملان، خاصة بوجود رئيس يتعدى على الدستور 

الديكتاتورية، إال أن األمر أعقد من ذلك االختزال، فمع   إلى  للعودة  بأن انقالب سعيد هو بوابة  البعض  ُيلمح  قد 

لوضع االقتصادي والصحي لتونس والذي زادت حدته مع تعطيل سعيد لعمل البرملان، يمكن القول بأن تدهور ا

سعيد اليوم بات أمام منعطف حرج، فمع التأييد الشعبي الواسع ملمارساته، تزامنا مع الثقة واملسؤولية التي أودعها  

يفية تعاطيه مع األوضاع املتدهور ومحاولته الشعب في عاتقه، فإن الشهور القادمة ستعد بمثابة اختبار له في ك

وفي حال فشل سعيد في ذلك االختبار فإن النتيجة ستكون عودة محتملة للغضب واملظاهرات  .  إصالحها وتحسينها

 . االحتجاجية الشعبية التي خلعت أسالفه

 

53 Simon Speakman Cordall, “A coup or not? Tunisian activists grapple with president’s power grab”, The Guardian, 05 august 2021, accessed 11 august 2021, 

https://bit.ly/3jJJ5kd.  
 .147سمير، مرجع سابق،  54

 عربي بوست، مرجع سابق.  55
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 الخاتمة
رحلة االنفتاح، التي يبدأ فيها النظام  م  / األولى:  إن نجاح أي تحول ديمقراطي رهين باملرور في ثالثة مراحل أساسية  

الشعبي الضغط  بسبب  والسياسية  املدنية  الحياة  على  القيود  بعض  وتحرير  إصالحات  املرحلة   / الثانية.  بعمل 

جديد دستور  صياغة  أبرزها  السياسية،  واملؤسسات  للنظام  جديدة  أسس  وضع  فيها  يتم  والتي  أما  .  االنتقالية، 

التي يصير فيها السلوك الديمقراطي راسخا لدى الفاعلين واملؤسسات، ويصبح التداول    فهي مرحلة التثبيت  / الثالثة 

 .56السلمي للسلطة عبر االنتخابات قاعدة أساسية في الدولة

بالنظر إلى التجربة التونسية التي اجتازت املرحلة األولى والثانية، بدءا من سقوط بن علي وتحرير القيود وعودة 

سقف الحريات وتشكيل األحزاب، مرورا بصياغة املجلس التأسيس ي للدستور الجديد، وإجراء   املعارضين، وارتفاع

والرئاسية البرملانية  األطراف  .  االنتخابات  تقديم  في  تمثل  املرحلتين  هاتين  لنجاح  األهم  العامل  بأن  القول  يمكن 

نح التقدم  واستمرار  السياس ي  التوافق  لتحقيق  التنازالت  من  العديد  الديمقراطية السياسية  القادة    57و  والتزام 

ل قرار الرئيس التونس ي قيس  .  والرؤساء بحدود صالحياتهم وبالتداول السلمي للسلطة عبر االنتخابات
ّ
في حين شك

سعيد االنقالب على الديمقراطية واالستحواذ على جميع السلطات منعطفا حرجا أمام إتمام املرحلة الثالثة، وهو 

النتقال الديمقراطي التونس ي إلى عنق الزجاجة، على اعتبار أن تونس لم تمر بعد بمرحلة منعطف قد يودي بمسيرة ا

القادة  كل  لدى  مترسخة  وقاعدة  عادة  بعد  الديمقراطي  السلوك  يصبح  ولم  بل  الديمقراطي،  التحول  تثبيت 

من نظام سلطوي    وما زاد من صعوبة مرحلة التثبيت هو أن االنتقال الديمقراطي في تونس.  واملؤسسات في تونس

إلى نظام ديمقراطي لم يحدث بالتدريج كما في الديمقراطيات التاريخية، بل حدث مباشرة بدفعة واحدة، فكان سببا  

وكذلك تغير الضمانات التي حفظت استمرار االنتقال الديمقراطي في  .  58لتأجيج خطر الشعبوية على الديمقراطية 

باالبتع الجيش  كالتزام  السابقة،  بالدستور السنوات  واملسؤولين  الحكام  والتزام  السياسة  عن  فالبناء .  59اد 

 

56 Jan Teorell, Determinants of Democratization: Explaining Regime Change in the World, 1972–2006 (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 83–84, 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511762727, https://bit.ly/3ftZeJc. 

 .146-145وعماروش، مرجع سابق،  أيت أحمد 57

 . 123مرجع سابق،   في اإلجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟،بشارة،  58

 .135نفس املرجع،  59
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ينافسها  وال  املدنية  السياسية  للسلطة  الجيش  يخضع  أن  يستوجب  الحالة .  60الديمقراطي  في  األهم  يبقى  لكن 

هو أن نجاح الديمقراطية فيها يستدعي توافق كل القوى السياسية حول قواعد   -على وجه الخصوص-التونسية  

بينهم السلو  الديمقراطية وطرق إدارة االختالف فيما  الديمقراطي والقيم  النظام    61ك  والتوافق على الحفاظ على 

  .62السياس ي واالستمرار في بنائه

 

 .660العربي، مرجع سابق،  60

 .الكشو، مرجع سابق 61

 .119مرجع سابق، في اإلجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟،  بشارة،  62
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 : املصادر

 :املصادر باللغة العربية

رسالة  ". )(2017-2011)لتوافق السياس ي كآلية لالنتقال الديموقراطي التجربة التونسية  ا. "أيت أحمد، إسالم، وعماروش، مليكة

 https://bit.ly/2TT9d3f (. 2017-2016ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، تم االسترجاع في 2017سبتمبر    26العربي الجديد،  ".  تونسخالفات كبيرة بسبب مساعي تغيير النظام السياس ي في  . "التليلي، وليد

 https://bit.ly/379UxQn. 2021يوليو  27

 .      https://bit.ly/2X33NUG، 2014الدستور التونس ي 

. 2021يوليو  27، تم االسترجاع 2021يوليو  26". من الدستور  80أويل قيس سعّيد للمادة  انقسامات تونسية حول ت. "  الجزيرة نت

https://bit.ly/3ibPgho 

مباشر "الجزيرة  الديمقراطية:  الغنوش ي.  إعادة  أجل  من  تنازالت  ألي  االسترجاع  .  2021يوليو    29".  مستعدون  أغسطس   04تم 

2021 https://bit.ly/3yuf3Y0 

نت،   آي"الجزيرة  إيست  إقالته:  ميدل  قبل  قرطاج  في قصر  العتداء جسدي  تعرض  تونس  تم  2021يوليو    29.  "رئيس حكومة   ،

     CSZhttps://bit.ly/3lz1.  2021يوليو  30االسترجاع 

نت،   والديمقراطية"  الجزيرة  الثورة  العاصفة..  َحمى  عين  في  تونس  االسترجاع  2021يوليو    26".  جيش  تم  . 2021يوليو    26، 

 https://bit.ly/3A7laBF 

لجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في ا، في  "املؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين التونسية والليبية. "العربي العربي،

 https://bit.ly/3xhWIvL (. 2019املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ، الدوحة)، الوطن العربي

"العربي بشارة.  الشعبوية:  عزمي  مواجهة  في  التونسية  االسترجاع  2021يوليو    27،  "الديمقراطية  تم  ، 2021يوليو    28، 

https://bit.ly/2WWCUkY   . 

 :  النظام السياس ي والديمقراطية التمثيلية في سياق انتقال ديمقراطي.  الكشو، منير
ا

عربي لألبحاث ، سيمينار املركز التونس مثاال

   https://youtu.be/xy0NdYo8j6U. 2021 إبريل  21 ودراسة السياسات،
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"املصطفى، حمزة العربية.  املنطقة  في  الديمقراطية  والتحول  تونس ومصر  :  الجيوش  في  العسكرية  املؤسسة  لدور  مقارنة  دراسة 

في  "وسورية والسياس ،  العربيالجيش  الوطن  في  الديمقراطي  التحول  مرحلة  في  ودراسة  )،  ة  لألبحاث  العربي  املركز  الدوحة، 

 https://bit.ly/3xhWIvL . (2019السياسات، 

الجيش والسياسة في مرحلة  ، في  "ثالث حاالت دراسية:  العسر والتعسر الديمقراطي  -العسكر ودوره في التحول . " املصطفى، مهند

  https://bit.ly/3xhWIvL. (2019املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،   الدوحة،)، التحول الديمقراطي في الوطن العربي

" باراني، زولتان الديمقر .  الوطن  ".  اطيالقوات املسلحة وعمليات االنتقال  في  الديمقراطي  التحول  في مرحلة  الجيش والسياسة  في 

املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،   ، )الدوحة، الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربيالعربي، في  

2019.) https://bit.ly/3xhWIvL  

فا "طمةبدري،  الهجين؟ .  السياس ي  نظامها  تونس  تغير  االسترجاع  2021فبراير    17درج،  ".  هل  تم  . 2021يوليو    26، 

 https://bit.ly/3ltZY4Y 

عزمي  سؤال.  بشارة،  عن  اإلجابة  الشعبوية؟:  في  السياسات،  ،  الدوحة.)ما  ودراسة  لألبحاث  العربي  . ( 2019املركز 

https://bit.ly/3iuuPfJ   

باهي " سمير،  بعد  .  العربية  السياسية  األنظمة  في  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين  للنموذج  :  2011العالقة  مقارنة  دراسة 

 https://bit.ly/2TWF4jA(. 2019يوليو  1. )156-131. مجلة البحوث والدراسات".  التونس ي واملصري 

يوليو  28، تم االسترجاع 2021يوليو  26". ما فعله قيس سعيد انقالب بأتم معنى الكلمة: عياض بن عاشور . "شبكة رصد اإلخبارية

2021 . https://bit.ly/3A7UX6e 

". هل يستطيع البرملان عزل قيس سعيد من منصبه أم يطيح بآخر ديمقراطية عربية؟ ..  سيناريوهات األزمة التونسية. "عربي بوست

 https://bit.ly/3ifzLF9 . 2021يوليو  28، تم االسترجاع 2021يوليو  27

طيبي "غماري،  العربية.  والثورات  والدولة  )الجندي  السياسات".  ودراسة  لألبحاث  العربي  املركز  (. 2019.  الدوحة، 

 https://bit.ly/3frbpX2 

   https://bit.ly/3jmrMWg. 2021يوليو  28 فيسبوك، عزمي بشارة،
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"فيسبوك على .  التونسية  الجمهورية  رئاسة  صفحة  الداخلي،  األمن  قوات  بعيد  االحتفال  موكب  على  الجمهورية  رئيس  إشراف 

 https://bit.ly/2VplVHr . 2021إبريل  18فيسبوك، 

سعيد: لن أتحالف مع أي حزب.. وعلى أوروبا رفع قيس سعيد، أجرى املقابلة حياة بن هالل.. املرشح املستقل لرئاسيات تونس قيس  

     https://bit.ly/3DUxVSQ، 2021سبتمبر 7، تم االسترجاع 2019يونيو 1يدها عن ثرواتنا، 

جمة سعيد بكار ومحمد بكار، تر ،  مقدمة مختصرة في الشعبوية ، في  "تحديد الشعبوية"كريستوبل، كاس موده، وكالتواسر، روفيرا،    

 (. 2020بيروت، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، )

، 2021إبريل    27.  وحدة الدراسات السياسية".  حيثياتها وآفاقها:  الدستورية في تونس/ األزمة السياسية".  وحدة الدراسة السياسية

 https://bit.ly/3jpBZkT . 2021يوليو  26تم االسترجاع 

للدراسات،  الجزيرة  دستوري"،    مركز  بغطاء  سياسية  أزمة  في  2021فبراير،  28"تونس:  االسترجاع  تم  . 2021سبتمبر    7، 

https://bit.ly/3zPmwBf   

 .  https://bit.ly/2VFNcG8، 2021يوليو  29معهد إمرود كنسلتنج، الصفحة الرسمية على فيسبوك، تاريخ 

 : املصادر باللغة اإلنجليزية

Cordall,  Simon Speakman “A coup or not? Tunisian activists grapple with president’s power grab”, The Guardian, 05 

august 2021, accessed 11 august 2021, https://bit.ly/3jJJ5kd. 
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