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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.
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تجاذبات ما بعد منح الحكومة الثقة
حظوظ اإلنجاز يف سياق صعب
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وت مجلس النواب التونيس ،يف األول من أيلول /سبتمرب  ،2020باملوافقة عىل منح الثقة لحكومة رئيس
ص ّ
الحكومة املكلف هشام املشييش بأغلبية مريحة .ويأيت منح الثقة لحكومة املشييش بعد أسابيع من
استقالة حكومة إلياس الفخفاخ ،يف خضم خالفات بني مؤسستَي الربملان ورئاسة الجمهورية ،وتحوالت يف
التحالفات الهشة التي تشكلت عقب انتخابات .2019

سياقات تشكيل الحكومة
منذ استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ عىل خلفية اتهامات بالتورط يف ملفات تضارب مصالح
واستغالل الصفة لعقد صفقات «غري مرشوعة»((( ،طلب الرئيس قيس سع ّيد من الكتل الربملانية واألحزاب
تقديم اقرتاحات مكتوبة بخصوص الشخصية األقدر عىل رئاسة الحكومة الجديدة ،متجاوزًا التقاليد التي جرت
عليها العادة مع الرئيسني السابقني الباجي قائد السبيس واملنصف املرزوقي ،واملتمثلة بإجراء مشاورات
ولقاءات مبارشة .ورغم أن معظم الكتل سارعت إىل تقديم مقرتحاتها مكتوبةً ،باستثناء كتلة ائتالف الكرامة
التي رفضت الطريقة التي لجأ إليها سع ّيد وطالبت مبشاورات سياسية ،فإن ذلك مل يخف عدم رضا حركة
النهضة ،أيضً ا ،صاحبة الكتلة األكرب يف الربملان.
أعلن املشييش ،منذ تكليفه ،الرشوع يف تشكيل حكومة «كفاءات» خالية من أي ممثلني عن األحزاب .ورغم
أنه مل يعلن ،رصاحة ،أن خيار امليض يف تحضري فريقه الحكومي من خارج األحزاب كان بطلب من سعيّد ،فقد
حا أن هذا مطلب الرئيس الذي أعلن ،يف أكرث من مناسبة ،رغبته يف صياغة مشهد سيايس من دون
بدا واض ً
أحزاب ،ويف إدخال تعديالت عىل الدستور لالنتقال من النظام الربملاين الذي تحظى فيه األغلبيات الربملانية
بالدور الرئيس يف تشكيل الحكومة ومنحها الثقة أو حجبها عنها ،إىل نظام رئايس يتحول فيه رئيس الحكومة
مستغل صالحيات رئيس الجمهورية التونيس املنتخب مبارشة
ً
إىل وزير أول ينفذ سياسات رئيس الجمهورية،
من الشعب واألوسع من تلك املعروفة يف األنظمة الربملانية.
واجه خيار املشييش ،ومن ورائه الرئيس سع ّيد ،تشكيل حكومة «كفاءات» مستقلة ،وتهميش دور األحزاب،
جل املكونات الحزبية الفاعلة يف الربملان .فقد أعلنت كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتالف
معارضة ّ
الكرامة والتيار الدميقراطي ،رفضها هذا الخيار ،وطالبت بحكومة سياسية تأخذ يف االعتبار نتائج االنتخابات
والتوازنات الربملانية ،يف حني عربت حركة الشعب عن عزمها التصويت لصالح حكومة املشييش التي وصفها
قادة الحركة بـ «حكومة الرئيس» .وتصاعدت معارضة بعض الكتل واألحزاب خيار «حكومة الكفاءات» ،خالل األيام
األخرية التي سبقت إعالن الفريق الحكومي الجديد ،بعد تواتر أنباء عن ضغوط مارسها مسؤولون من الفريق
تدخل من جهات ال صفة دستورية لها
ً
املحيط بالرئيس لفرض أسامء مقربة منهم عىل املشييش ،ما اعترب
يف تشكيل الحكومة.
ظلت املواقف املعلنة من حكومة املشييش قامئة إىل حدود األيام الثالثة األخرية من املهلة التي منحها
له الدستور ،غري أنها تغريت برسعة كبرية بعد تقديم التشكيلة الحكومية إىل الرئيس سع ّيد ،ليوجهها،
بدوره ،إىل رئيس الربملان لتعيني جلسة ملنحها الثقة ،حيث تواترت أنباء عن تراجع الرئيس عن دعم رئيس
الحكومة املكلف وعن خالفات متصاعدة بينهام؛ وهو ما تأكد حني دعا الرئيس سع ّيد ممثيل أحزاب النهضة
والتيار الدميقراطي والشعب وتحيا تونس ،إىل اجتامع مفاجئ يف القرص الرئايس يف قرطاج ،للتشاور
بشأن الحكومة ،رغم رفضه السابق أي تشاور مبارش معها يف هذا الشأن ،وترسب خرب مفاده أن الرئيس
طالب الحارضين بعدم منح الثقة لحكومة املشييش ،واإلبقاء عىل حكومة ترصيف األعامل وتعويض رئيسها
 1ينظر" :استقالة حكومة الفخفاخ :أسبابها وتداعياتها عىل املشهد السيايس يف تونس" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،2020/7/20 ،
شوهد يف  ،2020/9/4يفhttps://bit.ly/3jF9SfU :
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هجاوت يتلا

تايدحتلاو اهلكشت تاقايس :يشيشملا ةموكح؟

الفخفاخ برئيس آخر((( .وحرصت رئاسة الجمهورية ،عقب االجتامع ،عىل بث مقاطع من الخطاب الذي وجهه
سع ّيد إىل الحارضين ،بلهجة متوترة ،وأكد فيه عىل أنه «ال مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها
بعد مدة وجیزة» ،وأن «للشعب التونيس فك ًرا سياسيًا جديدًا ،يجب أن يوازيه تصور جديد للعمل السیايس»(((.
أثار تخيل الرئيس سع ّيد املفاجئ عن رئيس الحكومة الذي اختاره بنفسه ،واضطراره إىل قبول إجراء مشاورات
مبارشة مع األحزاب بعدما كان يرفض ذلك ،ثم محاولته توجيه األحزاب لتنفيذ رغبته حني غري رأيه يف املشييش،
ردود أفعال متباينة .ففي حني تبنى التيار الدميقراطي وحركة الشعب خيار عدم منح الثقة للحكومة ،عقدت
حركة النهضة جلسة ملجلس الشورى فيها ،ليلة التصويت عىل الحكومة ،وأقرت منحها الثقة؛ وهو الخيار
الذي اتخذه حزب قلب تونس ،أيضً ا .وهكذا توجه املشييش وفريقه ،يف األول من أيلول /سبتمرب الجاري،
إىل قاعة الربملان واثقًا بحصوله عىل الثقة .وعرف الحزبان الكبريان كيف يقلبان رغبة الرئيس الشديدة يف
التفرد بالحكم عليه ،ويعيدان االعتبار لألغلبية الربملانية.

تجاذبات ما بعد منح الحكومة الثقة
وت الربملان عىل منح الثقة لحكومة املشييش بـِ  134صوت ًا ،مقابل اعرتاض  67نائ ًبا ،يف حني اختار بعض
ص ّ
النواب التغيب عن الجلسة .ويبدو من نتيجة التصويت أن نوابًا من خارج كتل النهضة وقلب تونس واملستقبل،
قد صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة ،ما سمح مبرورها بأغلبية مريحة.
عزز نجاح حكومة املشييش يف نيل ثقة الربملان بأغلبية مريحة موقف حركة النهضة وحزب قلب تونس،
وبنسبة أقل ائتالف الكرامة الذي انقسمت أصوات نوابه بني املوافقة والرفض ،يف معركتهم مع الرئيس
سعيّد ،غري أن ذلك مل ينه التجاذب بني الطرفني .ففي مراسم أداء الفريق الحكومي الجديد القسم ،ألقى
ها،
الرئيس سع ّيد كلمة ش ّ
ما عىل «أطراف» مل يكشف عن هويتها ،وإن بدا سياق حديثه موج ً
ن فيها هجو ً
بجالء ،إىل حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتالف الكرامة والنواب الذين انتقدوا خياراته خالل جلسة منح الثقة.
بدا الرئيس سع ّيد يف كلمته يف غاية التوتر ،ومل يخف شعوره بالخذالن من طرف املشييش الذي اختار نيل
ما ما(((.
ثقة الصف املعارض للرئيس ،وهاجم خصومه بحدة ،متوعدًا مبحاسبتهم وكشف «مؤامراتهم» يو ً
يشري حصول املشييش عىل أغلبية مريحة يف جلسة منح الثقة بالربملان واللهجة الحادة غري املسبوقة،
التي تحدث بها الرئيس سع ّيد إىل تعمق الخالفات بينه وبني األغلبية الربملانية .ومتثّل حيازة التحالف الجديد
أغلبية برملانية متكّنه من التحكم يف مصري الحكومة ويف مشاريع القوانني أحد العوامل املمكنة لتصاعد
الرصاع بني الطرفني .فرئيس الحكومة هشام املشييش يدرك أن استقرار حكومته ومض ّيها يف تنفيذ
برامجها لن يتحقق ما مل يحافظ عىل ثقة حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتالف الكرامة وكتلة املستقبل.
وهذا طبيعي يف نظام برملاين .يف املقابل يدرك املشييش أن الرئيس والحزام الربملاين املقرب منه،
أساسا ،من حركة الشعب والتيار الدميقراطي وكتل أخرى صغرية ،وإن مل يكن مبقدورهم تغيري
واملشكّل،
ً
التوازنات الحالية ،فإن مبقدورهم التشويش عليه وتعطيله.
ويف السياق ذاته ،من غري املستبعد أن تدفع التوازنات والتحالفات الجديدة والرشخ الذي أصاب عالقة
املشييش بالرئيس سع ّيد إىل إجراء تعديالت تشمل أعضاء يف الحكومة من املحسوبني عىل الرئيس وفريقه
 2ينظر :وليد التلييل" ،تونس :سعيد يرتاجع عن دعم املشييش والكرة يف ملعب النهضة" ،العريب الجديد ،2020/8/31 ،شوهد يف  ،2020/9/3يفhttps:// :
bit.ly/2YX8z3O؛ وليد التلييل" ،تونس’ :انقالب‘ الساعات األخرية لصالح املشييش" ،العريب الجديد ،2/9/2020 ،شوهد يف  ،4/9/2020يفhttps://bit.ly/3gU7tvS :
 3ينظر :صفحة "رئاسة الجمهورية التونسية" ،فيسبوك ،2020/8/31 ،شوهد يف  ،2020/9/3يفhttps://bit.ly/3hUDqpl :
 4ينظر" :رئيس الجمهورية يرشف عىل موكب أداء أعضاء الحكومة لليمني الدستورية" ،فيسبوك ،صفحة رئاسة الجمهورية التونسية ،2020/9/2 ،شوهد يف
 ،2020/9/3يفhttps://bit.ly/3hVbEsI :
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واستبدالهم بآخرين من األحزاب الداعمة للمشييش وتحويل طبيعة الحكومة من حكومة «كفاءات» إىل
طويل،
ً
حكومة سياسية تستعني بالكفاءات كام يف األنظمة الربملانية؛ وهو الخيار الذي يبدو أنه لن يتأخر
وفق ترصيحات قياديني يف األحزاب الداعمة لحكومة املشييش .ومن املتوقع أن يؤدي هذا التعديل ،يف
حال اللجوء إليه ،إىل مزيد انحسار نفوذ الرئيس داخل الحكومة.
وتول حكومة املشييش وانقالب املواقف بشأنها ،عىل تصاعد
ّ
مل تقترص تداعيات استقالة حكومة الفخفاخ
التجاذبات بني معسكر الرئيس والصف املعارض له ،بل شملت بعض األحزاب أيضً ا .فإثر منح حكومة املشييش
داعم للرئيس سعيّد ورئيس
الثقة ،مبارشة ،أعلن محمد عبو األمني العام للتيار الدميقراطي ،والذي ظل
ً
الحكومة السابق إلياس الفخفاخ ،استقالته من مسؤولياته الحزبية واعتزال النشاط السيايس؛ وهي االستقالة
التي يتوقع أن يكون لها تأثري يف متاسك حزب التيار الدميقراطي وحضوره يف املشهد السيايس وحظوظه
أحزاب وكتل أخرى.
يف االستحقاقات االنتخابية القادمة ،مع إمكانية انتقال عدوى التشظي إىل
ٍ

حظوظ اإلنجاز يف سياق صعب
أساسا ،بارتفاع
أسهب املشييش يف جلسة منح الثقة يف استعراض التحديات التي تنتظر حكومته ،واملتمثلة،
ً
قيمة الدَّين العام إىل حدود  80مليار دينار تونيس ( 29مليار دوالر ،أي نحو  70يف املئة من الناتج اإلجاميل
املحيل) ،وبلوغ خدمة الدين العمومي ضعف نفقات التنمية ،وتراجع اإلقبال عىل االستهالك مع تراجع كبري
لالدخار ،وهبوط نسبة االستثامر إىل  13يف املئة مقابل تجاوز البطالة حاجز  15يف املئة ،وتراجع إنتاج الفوسفات
والنفط بفعل االحتجاجات االجتامعية ،وتدين جودة التعليم ،وضعف الخدمات الصحية .وللتعاطي مع الواقع
هد املشييش بأن تكون حكومته «حكومة عمل وإنجاز ،من خالل برنامج يقوم
االقتصادي واالجتامعي الصعب ،تع ّ
حة؛ هي «إيقاف نزيف املالية العمومية» ،و»إصالح القطاع العمومي» ،و»استعادة
عىل خمس أولويات مل ّ
الثقة ودعم االستثامر» ،و»املحافظة عىل القدرة الرشائية للمواطن» ،و»حامية الفئات الهشة»(((.
ريا ،عن الربامج التي طرحتها
ال يختلف الربنامج الحكومي الذي طرحه املشييش يف جلسة منح الثقة ،كث ً
الحكومات السابقة منذ  ،2011حيث يحتل البعد االقتصادي واالجتامعي الحيز األكرب منه ،ما مينح الرشعية
للتساؤل عن قدرة فريقه عىل تجاوز السياقات التي حالت دون تحقيق الحكومات السابقة برامجها ،يف ظل
املؤرشات االقتصادية السلبية التي تعمقت ،أكرث ،يف األشهر األخرية ،بفعل تداعيات جائحة كورونا وتأزّم
الوضع يف الجوار الليبي .واألرجح أن يذهب املشييش يف إطار ما أسامه بـ «اإلصالحات الكربى» ،ودعوته
تحسن األوضاع» ،إىل اتخاذ إجراءات ال تحظى بقبول شعبي؛ عىل غرار الرفع
إىل «تقاسم األعباء يف انتظار
ّ
التدريجي للدعم عن املواد التموينية الذي يثقل كاهل موازنة الدولة ،ووقف التوظيف يف القطاع العام،
وتقليص الخدمات ،وفرض رضائب جديدة ،وخصخصة الرشكات الحكومية الفاشلة ،وهي إجراءات أثبتت التجارب
السابقة أن من شأنها أن تثري التحركات واالحتجاجات االجتامعية.
ال متثل املؤرشات االقتصادية واالجتامعية الصعبة والتداعيات السلبية املمكنة ألي إجراءات تقشفية
الصعوبات الوحيدة التي تنتظر حكومة املشييش .فاملشهد السيايس املحكوم بالتجاذب والتنافر بني الكتل
واألحزاب ،وبني مؤسسات الحكم ،ميثل تحديًا آخ َر أمام الفريق الحكومي الجديد الذي سيجد نفسه بني تحالف
ٍ
ورئيس يخوض معركة معلَنة مع الربملان ،ومينحه الدستور صالحيات واسعة يف
برملاين ميتلك األغلبية،
العالقات الخارجية ،مبا فيها االقتصادية ،كام مينحه صالحية توقيع القوانني التي تتقدم بها الحكومة ويصدق
عليها الربملان .وهي صالحية شكلية؛ فالربملان هو السلطة الترشيعية.
 5ينظر" :كلمة رئيس الحكومة املكلف" ،يوتيوب ،قناة "مجلس نواب الشعب" ،2020/9/1 ،شوهد يف  ،2020/9/4يفhttps://bit.ly/354WRIl :
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هجاوت يتلا

تايدحتلاو اهلكشت تاقايس :يشيشملا ةموكح؟

خامتة
بحصول حكومة املشييش عىل ثقة الربملان ،يدخل املشهد السيايس واملؤسسايت يف تونس طو ًرا جديدًا
هد ،يف برنامجه الحكومي ،بالرشوع يف
يتوقع أن تسيطر عليه الخالفات والتجاذبات .ورغم أن املشييش تع ّ
ن املؤرشات السلبية املتفاقمة
حزمة إجراءات ملعالجة األزمات االقتصادية واالجتامعية التي متر بها البالد ،فإ ّ
واألزمات البنيوية التي يعانيها النموذج االقتصادي التنموي التونيس ،إضافة إىل الصعوبات التي أفرزتها
جائحة كورونا وفوىض املشهد الليبي ،تدفع إىل استبعاد حصول تغيريات جذرية يف املدى املنظور .وليك
أي حكومة تونسية من القيام باإلصالحات والتنمية يف الوقت ذاته ،يجب أن يفسح لها املجال لذلك،
تتمكن ّ
ن مهمتهام هي مراقبتها وضبطها وليس عرقلتها ،ويجب أن
ن هذه مهمتها ،وأ ّ
وأن يدرك الرئيس والربملان أ ّ
تدرك ذلك املؤسسات النقابية وغريها.
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