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تعيــش تونــس منــذ 25 جويليــة 2021 فــي ظــل رئيــس الدولــة قيــس ســعيد منفــردًا، فمنــذ اعالنــه عــن حزمــة قراراتــه 
األولــى عشــية عيــد الجمهوريــة صــار الرجــل، أو االســتاذ كمــا يحلــو ألنصــاره منادتــه، مــدار حديــث الجميــع معارضيــن أو مناصريــن، 
خبــراء أو عامــة، سياســيين أو حقوقييــن، واصبحــت شــخصيته الغريبــة والمثيــرة للجــدل محــل تنــدر حينًــا و امتعاضًــا حينًــا أخــر. 
هــل هــو المنقذهــل يــوزع مجــرد حبــوب »مورفيــن سياســي« لتســكين االم العشــرية الماضيــة؟ تختلــف اآلراء بيــن هــذا وذاك ليبقــى 

الســؤال األكبــر؛ هــل قيــس ســعيد فعــاًل تجســيد للشــعبوية؟
بدايــة، وحتــى نجيــب علــى هــذا الســؤال وجــب تحديــد وقيــاس الشــعبوية التــي يــدور فــي فلكهــا الرئيــس قيــس ســعيد، 

إن وجــدت، وهــذا رهيــن بإدراكنــا لــأركان االساســية التــي يبنــي هــذا النمــط االتصالي/االيديلوجــي وهــي:

 الشعبوية الدنيا: اتخاذ الشعب كمرجعية
 الشعبوية االقصائية: الشعبوية الدنيا + استبعاد جماعات بعينها

 الشعبوية الشاملة: الشعبوية االقصائية + مناهضة النخب  

ــك قــد  ــاس ويتعــرف عليهــم”، ومــع ذل ــي يجــذب الن وقــد وصــف Jagers وWalgrave الشــعبوية فــي 2006 بأنهــا “إطــار اتصال
ــن  ــن الفاعلي ــي بي ــل عاطف ــول تفاع ــور ح ــفل، وتتمح ــى أس ــى إل ــن أعل ــداء م ــرد ن ــن مج ــر م ــي أكث ــعبوية ه ــي أن الش ــادل ف نج

ــم. ــعبويين وجماهيره الش
واطالًقــا يمكــن القــول أن الشــعبوية هــي تمظهــر مــادي لثنائيــة تجمــع تقديــس فكــرة “الشــعب” مــن جهــة وفكــرة معــاداة النخــب 
مــن جهــة أخــرى مجتمعتيــن فــي مقولــة أن هــذه النخــب مضــادة للشــعوب ومتضــادة معهــا برغماتيًــا، فيأتــي “الشــعبوي” ممثــاًل 

لهــذا الشــعب بــل وتجســيدًا لــه للدفــاع عــن مصالحــه.
هنــا لــن يكــون مــن العســير علــى المتفحــص للعمليــة االتصاليــة للرئيــس قبــل وبعــد توليــه منصبــه، االقــرار بأنــه كان وال يــزال 
مناهضًــا للنخــب ســواء كانــت سياســية، أو اقتصاديــة، أو حتــى فكريــة، معتبــرًا إياهــا ســببًا أساســيًا فــي األزمــات التــي تعصــف 
بالشــعب، الــذي يجســده هــو، وهــذا مــا قــام بــه قيــس ســعيد )عــن وعــي، أو دونــه( مــن خــالل ربــط نفســه بــه وتســويقه وتضخيمه 
ــا أو شــعبيًا منــذ ظهــوره علــى ســاحة النقــاش العــام، كعنصــر أساســي فــي بنــاء صــورة الرجــل  فــي كل مــرة ظهــر فيهــا اعالميً
الشــعبي المعــادي للنخبــة »المتعفنــة« علــى حســب تعبيــره، والمتســببة فــي األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية. لكــن 
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ايضًــا يظهــر  بصــورة الرجــل المالــك للقــدرة والحــزم الالزميــن لتولــي زمــام األمــور.

قيس سعيد )ق.س(: هكذا يصنع الخطاب الشعبوي !

يقوم الخطاب السياسي الشعبوي في األساس على 3 محاور وهي:
identity construction   بناء الهوية 

Rhetorical style  اعتماد أسلوب بالغي في الخطاب 
Relationship with media  عالقة لها خصوصيتها مع االعالم 

قيس سعيد يصنع صورة أو هوية
وصــف هــال »الهويــة« كبنــاء متغيــر ومجــزأ مبنــي علــى مــوارد مــن التاريــخ واللغــة والثقافــة لتمثــل األنــا المثالــي الــذي يعكــس 
االختــالف واالقصــاء1. يفيــد هــال أن العدائيــة والتضــاد مــع اآلخــر ال يتبلــور إال مــن خاللهــا وخــالل لعبــة الســلطة واالقصــاء2. رأي 
هــال يتماشــي وموقــف لوكالــو3 فيمــا يخــص بنــاء فاعــل مشــترك يكــون ذو طبيعــة شــعبية كفعــل يعكــس القــوة يقــوم مــن خاللــه 
ــة  ــر محققــة وتســحب البســاط مــن تحــت النخب ــة كل المطالــب الغي ــة الشــعب، فتجمــع هــذه الهوي ــاء هوي ــد الشــعبوي ببن القائ

الحاكمــة -الغيــر أو اآلخــر- لتبنــي مثــااًل غيــر دقيــق وشــعبوي الجــذور لكــن يســتهوي األغلبيــة.
وجدنــا انــه بيــن المطالــب الغيــر محققــة التــي رافقــت ق.س ســنوات مــن قبــل أن يصبــح رئيسًــا للجمهوريــة التونســية، 
هــي إبــرام الصلــح الجزائــي مــع كبــار المتهربيــن مــن رجــال األعمــال، ولكــن الملفــت للنظــر هــو ربطــه لملــف التهــرب 
لرجــال االعمــال مــع التنميــة، فالتنميــة الجهويــة وتنميــة البنيــة التحتيــة للبــالد التونســية هــي مطلــب شــعبي مــن قبــل 
ــة. ــة الدول ــأ خزين ــات دون أن تط ــي الجه ــتثمار ف ــال لالس ــال االعم ــيدفعها رج ــي س ــوال الت ــه األم ــأن توج ــد ق.س ب ــورة، فيع  الث

يركــز الشــعبوي فــي بنــاء صورتــه علــى فكــرة »الشــعب« الــذي يســتمد منــه »شــرعيته«، فــي 22 افريل/أبريــل 2013 عندمــا سُــئل 
عــن مــدى إمكانيــة تحقيــق الصلــح الجزائــي قــال ســعيد انــه ســيواصل الحلــم مــع الشــعب إلــى أن يتحقــق، وذكــر أيضًــا ان النظــام 
ــي، أو البرلمانــي المعــدل،  ــا رفضــه للنظــام البرلمان ــر عــن إرادة الشــعب، إذ هــو صاحــب الســيادة مُبديً السياســي يجــب أن يعب
وتفضيلــه للنظــام السياســي الرئاســي، حيــث يقــود رئيــس الجمهوريــة البــالد بمســاعدة وزيــر أول وحكومــة تكــون مســؤولة أمــام 
1 Hall, S. (2011). Introduction: Who needs “identity”? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), Questions of cultural identity London, UK: SAGE Publications.P.43

    2مصدر سابق
3 (2005). La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana [The populist drift and the Latin American center-right]. Nueva Sociedad, 89, 56–61. Retrieved from http://www.nuso.org/upload/

articulos/3381_1.pdf 

يقوم الخطاب السياسي الشعبوي في األساس على 3 

محاور وهي:

 	identity construction  بناء الهوية

 	Rhetorical style  اعتماد أسلوب بالغي في الخطاب

 	Relationship with media  عالقة لها خصوصيتها مع االعالم
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البرلمــان عــن طريــق آليــة الئحــة اللــوم، علــى انــه ان ســحبت الثقــة مــن الحكومــة مرتيــن يعــزل رئيــس الجمهوريــة.
هكــذا، وعــن طريــق جمــع ق.س فــي خطابــه لمجموعــة مــن المطالــب غيــر المحققــة، والتــي مثلــت مصــدر الســخط، والغضــب، وأحيانًــا 
احبــاط الغلبيــة الشــعب التونســي ، فصنــع ق.س هويتــه كبديــل )للسياســي الكالســيكي( ومنقــذ ومحقــق لهــذه المطالــب غيــر المحققــة 
ــن  ــرج م ــا المخ ــرًا اياه ــن معتب ــر المختصي ــة وغي ــوالت العام ــى مق ــل عل ــدًا بالكام ــادي، معتم ــج اقتص ــى برنام ــه أدن ــون ل دون أن يك
أزمــات خلقهــا المختصون/النخبــة ومتجاهــاًل أن هــذه المطالــب ذات الصبغــة االقتصاديــة باألســاس تحتــاج تخطيًطــا ونظامًــا وبرنامجًــا 

لتحقيقهــا.

الخطاب البالغي سالح قيس سعيد األبرز/الوحيد ضد معارضيه
 kazin يتضمــن أســلوب الخطــاب السياســي الــذي يســتخدمه الشــعبويون أســلوبًا عدائيًــا وعاطفيًــا ووطنيًــا. فــي وجهــة نظــر كازيــن
1995، “إنــه أســلوب ثابــت ولكنــه قابــل لتغييــر الخطــاب السياســي” )ص 5(، وهــو نــوع مــن اللغــة  التــي “تتجــدد باســتمرار لتهدئــة 

النخبــة الجديــدة وتدفئــة مجموعــة جديــدة مــن العامــة” )ص. 287(4.
وهنــا وجدنــا أن ق.س يســتعمل نصًــا عدائيًــا ضــد النخبــة، عاطفيًــا تجــاه الجماهيــر الالعقالنيــة المُحبطــة والمتحفــزة فــي آن واحــد، 
ــد الطقــس الشــعبوي االقصــى: »الشــعب.. كل الشــعب  ــدي، لتأكي ــاه التقلي ــل بمعن ــة تجــاوز مفهــوم التمثي ــا مــن حيــث محاول ووطنيً
مجســدًا«. وهــو نــص ثابــت مــن  حيــث االســلوب  ولكــن قابــل للتغييــر مــن جهــة التفاعــل السياســي مــع الراهــن كمــا يــرى »كازيــن«، 
وكمــا  يمارســه ق.س. فتجــده أحيانًــا يســتهدف مجموعــات محافظــة مــن المجتمــع وأحيانًــا أخــرى شــريحة تقدميــة غيــر محافظــة، مثــاًل 
فــي محاضــرة ألقاهــا فــي نوفمبــر 2014 أفــاد ق.س أن الدســتور الحالــي وحتــي دســتور 1959 ال يتعارضــان مــع الشــريعة اإلســالمية، غيــر 
أنــه كان قــد أفــاد فــي محاضــرة ســبقتها فــي ديســمبر 2012،أن مســألة أن الدولــة دينهــا اإلســالم تعنــي فقــط تحديــد مصــدر التشــريع 
، وانــه قــد تــم فعــاًل اعــالء تطبيــق الشــريعة اإلســالمية مــن طــرف المحاكــم، وانــه ليــس هنالــك مــا يســتدعي تغييــر الفصــل األول، 
بينمــا نجــده فــي خطــاب آخــر بعــد انتخابــه رئيسًــا للجمهوريــة و تحديــدًا أثنــاء احتفاليــة بعيــد المــرأة التونســية فــي 13 اوت/أغســطس 
2020 قــال ق.س: أن الدولــة ليــس لهــا ديــن ســائاًل عــن مــدى وجــود يــوم حشــر للدولــة. مضيًفــا: هــل ســتدخل الــدول األعضــاء لأمــم 
المتحــدة الجنــة وجــزء منهــا إلــى جهنــم؟ مفســرًا أن الديــن لأمــم وليــس للــدول بمــا أنهــا ذات معنويــة ال تتعــدى كونهــا مجــرد تصــور 
معنــوي خالًفــا لأمــم التــي هــي شــعوب يمكــن لهــا أن تعتنــق ديانــة، وبالتالــي كلمــا يســتهدف ق.س شــريحة معينــة يقــوم بتدفئتهــا 

كمــا يقــول كازيــن، ونتيجــة لذلــك تنضــم هــذه الفئــة وتضــاف لحشــده مــن المناصريــن.
كمــا عمــل ق.س فــي جُــل أقوالــه وتصريحاتــه المصنفــة »شــعبوية« علــى أن ينحــاز بصــورة واضحــة وجليــة الســتخدام مجــال اصطالحــي 
ــة وذلــك علــى عديــد األصعــدة، فعلــى مســتوى سياســي يغيــب عــن خطــاب  مقتبــس مــن الحقــل المعرفــي المناهــض لخطــاب النخب
ق.س اســتعمال مصطلحــات علــى شــاكلة )االنتقــال الديمقراطــي ومفاوضــات واأليديولوجيــة، .. وغيرهــا( مــن التعابيــر التــي اختصــت 
ــبة،  ــعب، المحاس ــتدعاء  )الش ــي اس ــب ف ــن يطن ــي حي ــة، ف ــنوات الفارط ــر س ــالل العش ــتخدامها خ ــس باس ــي تون ــية ف ــب السياس النخ
الثــورة، الشــباب..(، وذلــك دون التطــرق إلــى أي طبقــة اجتماعيــة بعينهــا، أو مرجعيــة فكريــة، أو جهــة مــن جهــات البــالد، فــي محاولــة 
لتجــاوز مفهــوم التمثيــل بمعنــاه التقليــدي وســاعيًا لتكويــن واســتدعاء صورتــه »مجســدة لشــعب«   le peuple incarné أو »تجســيدًا 
للشــعب«، حتــى اننــا نســمعه خــالل كلمتــه بمناســبة راس الســنة االداريــة 2020 يقــول: »لقــد فتــح شــعبنا العظيــم مرحلــة جديــدة فــي 
ــا لتونــس، وهــي تقنيــة معروفــة  التاريــخ وليــس ألحــد الحــق فــي أن يخيــب آمالــه وتطلعاتــه« فــي اشــارة إلــى عمليــة انتخابــه رئيسً
وقديمــة مؤسِســة للخطــاب الشــعبوي يقــف فيهــا »الشــعبوي« علــى النقيــض مــن »النخبــة« فــي البــراز ارتباطــه المباشــر »بالشــعب«5، وبذلــك 
ــا  ــى المســتوى االقتصــادي، فأحاديــث ســعيد فــي المجــال االقتصــادي اقصــت تمامً ــه، األمــر ســيان عل ــاء هويت ــه وســيلة لبن ــة اتصال تكــون تقني
مصطلحــات اقتصاديــة جوهريــة فــي أي عمليــة تحليــل أو بنــاء، أو حتــى هــدم لنظــام اقتصــادي معيــن، وكأنــه برفــض المعجــم االقتصــادي النخبــوي/

العلمي/الكالســيكي، وينحــت صــورة الرجــل المناهــض للطبقــة االقتصاديــة العليــا فــي المخيــال الشــعبي العــام، فيغيــب عــن تصريحاتــه ذات التوجــه 
االقتصــادي كلمــات )تنميــة، واســتثمار، وتضخــم، ونســبة نمــو، وميــزان تجــاري وغيرهــا..(، فانــه يســتدعي بشــدة معجــم )االحتــكار، الفســاد، الفقــر، 
الغــالء، دم الشــعب ..(، وكل ذلــك دون تقديــم برنامــج، أو مشــروع بعيــد عــن الخطابــات الموجهــة لالســتهالك العامــي، حــاول ق.س فــي هاذيــن 
ــر Walgrave ويحــاول باســتمرار تدفئتهــم كمــا ســبق أن فســرنا. ــاس »وفــق تعبي ــي »يجــذب الن ــق اطــار اتصال  المســتووين بشــكل ملحــوظ خل

تقــف التجــارب الشــعبوية الكبــرى فــي العالــم علــى مفاهيــم هوويــة محــددة، فنــرى المفهــوم العرقي/القومــي فــي شــعبوية النازييــن، 
ــا نالحــظ الخطــاب الشــعبوي المبنــي علــى القوميــة فــي خطابــات  والطــرح الطبقــي فــي شــعبوية المعســكر الســوفياتي، وحتــى حديًث
االمريكــي ترامــب، امــا ق.س فيركــز خطاباتــه علــى المفاهيــم االخالقيــة )المنظومــة االخالقيــة الشــعبية( في كل المســائل، فيصــح القول 
بأنهــا شــعبوية أخالقيــة وهــذا مــا يفســر اعتمــاده فــي خطاباتــه علــى القيــم األخالقويــة حيــث يلقــي خاللهــا دروسًــا لمســتمعيه، ففــي 
2014، خــالل حــوار تلفــزي، انتقــد ق.س  غيــاب العــدل والعدالــة فــي النظــام السياســي والقضائــي قائــاًل: »أيــن الخورنــق والســدير أيــن 
قصــور عــاد« الخورنــق والســدير همــا قصــران يوجــدان ناحيــة العــراق وال يعــرف لمكانهمــا تحديــد دقيــق اليــوم، فالخورنــق بنــاه مهندس 
مــن الــروم يدعــى ســنمار. وعندمــا انتهــى هــذا األخيــر من بنــاء القصــر قال لصاحبــه أن به اجــرة لو زالــت لســقط القصر كله. فهــل يكون 
4 Kazin, M. (1995). The populist persuasion: An American history. Ithaca, NY: Cornell University Press
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 ســنمار هــو قيــس ســعيد؟ هــل يكــون الدســتور هــو قصــر الخورنــق وهــل يكــون الفصــل 80 هــو االجــرة التــي ستســقط الدســتور؟! 
مطلعهــا: »واحــر  التــي  القصيــدة  مــن  للمتنبــي  ببيــت  فيستشــهد  العــدل  غيــاب  عــن  ق.س  يتكلــم  الحــوار  نفــس  فــي 
مُعامََلتــي، فيــكَ الخِصــامُ وَأنــتَ الخصْــمُ وَالحَكــمُ«. إاّل فــي  النّــاِس  أعــدََل  يــا  شــبم، فيقــول:  قلبــه  ممــن   قلبــاه 

ــرة  ــة م ــدل والعدال ــة الع ــى منظوم ــرج عل ــي، وع ــر المك ــي ثام ــع الصحف ــوارًا م ــرى ح ــي 2019 أج ــة ف ــه االنتخابي ــالل حملت وخ
اخــرى ليتبنــي نظريــة العــدل البــن مســكويه بعــد أن استشــهد بكتابــه »رســالة فــي ماهيــة العــدل«. فالعــدل عنــد ابــو علــي ابــن 

ــة. ــرق فلســفته األخالقي ــذي يخت المســكويه  هــو العصــب المركــزي، ال
ــار  ــس االط ــي نف ــث ف ــة، يبح ــا للجمهوري ــون رئيسً ــل أن يك ــتوري قب ــر دس ــه كخبي ــى صورت ــاء عل ــى اإلبق ــر ق.س عل ــك يص كذل
علــى مزيــد الســبل لتعزيــز هــذه الصــورة، ولعــل ذلــك يكــون الهــدف مــن وراء جمعــه لثلــة مــن خبــراء القانــون الدســتوري،  فقــد 
اســتدعى العميــد صــادق بلعيــد، والعميــد محمــد صالــح بــن عيســى، واألســتاذ أميــن محفــوظ، وهــم قامــات علميــة ال يُنافــش فــي 
قيمتهــم االكاديميــة، واســتهل رئيــس الجمهوريــة حــواره معهــم بالقــول: »ان رغتبــه فــي لقاءهــم ال يعنــى بهــا نقــاش قانونــي بــل 
ان المســألة سياســية وتخــص تســمية البعــض ألحــداث 25 جويلية\يوليــو 2021 باالنقــالب وعــدم اعترافهــم بــان الخطــر الداهــم 

المكــرس صلــب الفصــل 80 ليــس واقعيًــا داهمًــا فقــط بــل هــو جاثــم وواقــع علــى الدولــة التونســية«.

الرئيس ووسائل االعالم: عالقة في اتجاه واحد..
مثل جميع الفاعلين السياسيين، يستخدم الشعبويون وسائل اإلعالم ويتفاعلون معها ويغطونها. كما يستخدم الشعبويون قنوات متعددة 
للتواصل السياسي لنقل رسائلهم والتواصل مع جماهيرهم في المجتمعات المعاصرة، حيث يتم تمرير رسائلهم في جميع السياسات 
.6)p. 201 ،2003 ،Waisbord( »على مستوى ما، من المحتم أن تستخدم الشخصيات الشعبوية وسائل اإلعالم »في التعبير عن السياسة وتمثيلها 

والمناهضة  المتشائمة  اإلعالم  وسائل  فإن  تقدمهم،  منع  من  بداًل  أنه   8)2015( وكولوفالد   7)2008  ،  2003( ماتزوليني  أوضح 
للسياسة على نحو متزايد، حتى عند تقديمها للنقد فهي تساعدهم في إضفاء الطابع الرسمي للشعبوية«، وبالتالي المساهمة في 

اضفاء الشرعية على الشعبوية من خالل كسب تأييد العامة ضد األحزاب األحزاب المتنافسة على السلطة. 

تكتيكاتهــم  تتضمــن  قــد  اإلعالمــي:  الجــدل  تُغــذي  الشــعبوية  الفاعلــة  والجهــات  الشــعبوية  أن  القــول،  يمكــن  إذن   
»التنمــر«  بأســلوب  إعالميــة  مســاحات  كســب  )ج(  المــؤذس«،  »الــكالم  اســتخدام  )ب(  »المســتضعف«،  دور  لعــب  )أ( 
النظــر  يمكــن  ال  ذلــك،  ومــع   9.)2008  ، )مازولينــي  النشــر«  »تســتحق  سياســية  أحــداث  تنظيــم  و)د(  المؤسســة،  ضــد 
يتوســطون  والجماعــات  األفــراد  ألن  االتقليديــة،  اإلعــالم  وســائل  »تأثيــرات«  منظــور  مــن  فقــط  العمليــة  هــذه  إلــى 
10)2013 )تشــادويك   االجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر  العامــة  المحادثــات  فــي  باســتمرار  يتفاعلــون  متزايــد   بشــكل 

ــر  ــه فــي ضــرورة التطوي ــة يصــب فــي مجمل ــي واالكاديمــي فــي قطــاع االعــالم والصحاف ــرأي المهن ــا ان ال ــا وجدن فــي حيــن انن
ــك.  ــر ذل ــا أو غي ــموعًا أو مرئيً ــا، مس ــا كان أو خاصً ــواء عامً ــاع، س ــي كل اركان القط ــخيصها ف ــم تش ــي يت ــات الت ــاوز الهن وتج
فعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر يقــول الخبيــر فــي اســتراتيجيات االعــالم واالتصــال والمستشــار االتصالــي األســبق لرئيــس 
الحكومــة رضــا الكزدغلــي: أن قطــاع اإلعــالم فــي تونــس لــم يســتفق بعــد مــن الصدمــة اإليجابيــة التــي وقعــت لــه بعــد الثــورة، 
ــود  ــبب وج ــي، بس ــي المهن ــون الصحف ــرض الل ــم وف ــراز مهاراته ــن إلب ــة للصحفيي ــط فرص ــم تع ــة ل ــذه الصدم ــاف أن ه وأض
الطــرف المتحكــم فــي المــال وفــي االســتثمار فــي المؤسســات اإلعالميــة، الــذي تمكــن مــن هــذا الــدور وســحبه باتجاهــه وفــرض 
أجنداتــه وتوجيهاتــه عليهــم، كمــا أكــد مديــر مركــز تونــس لحريــة الصحافــة، محمــود الــذوادي، عــن وجــود إخــالالت وتجــاوزات 
ــة11. ــة والمحترف ــادة واألخالقي ــة الج ــل الصحاف ــة مث ــط المهني ــات الضواب ــع مصطلح ــى م ــي تتناف ــع اإلعالم ــتوى الواق ــى مس  عل

ــام  ــرأي الع ــي ال ــر ف ــم أدوات التأثي ــر أه ــاع يعتب ــوض بقط ــرق النه ــالالت وط ــن االخ ــون ع ــون والمهني ــدث االكاديمي ــث تح وحي
ــل. ــر المكتم ــي غي ــال الديمقراط ــات االنتق ــى ارهاص ــنوات عل ــرة س ــد عش ــا ولم ــش يوميً ــد يعي ــي بل ــا ف واخطره

مــن جهــة أخــرى يقــف المواطــن موقــف أكثــر راديكاليــة مــن وســائل االعــالم المحليــة، فبيــن مقاطعًــا، وناقــدًا، أو حتــى ســاخرًا 
6 S. (2003). Media populism: Neo-populism in Latin America. In G. Mazzoleni, J. Stewart, & B. Horsfield (Eds.), The media and neo-

populism: A contemporary comparative analysis (pp. 198– 216). Westport, CT: Praeger

7 Mazzoleni, G. (2008). Mediated populism. In W. Donsbach (Ed.), The international encyclopaedia of communication. Blackwell 

Reference Online. doi:10.1111/b.9781405131995.2008.

8 Collovald, A. (2015, April 2). Le “populisme” du FN: retour sur une invention mediatique [NF’s “populism”: back on a mediatic 

invention]. ACRIMED, Observatoire des Medias. Retrieved from http://www.acrimed.org/IMG/article_PDF/article_a4625.pdf
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تتمحــور جُــل المواقــف حــول التقييــم الســلبي إلــى شــديد الســلبية مــن البرامــج السياســية خاصــة، فيعتبــر البعــض أن بارونــات 
ــة التونســية  ــة برمتهــا، فــي حيــن يؤكــد آخــرون أن المنظومــة االعالمي المــال والسياســة هــي المتحكمــة فــي الرســالة االعالمي
هــي نفســها منظومــة مــا قبــل ثــورة 2011، إلــى غيــر ذلــك مــن التحاليــل واآلراء التــي دفعــت المواطــن إلــى التوجــه نحــو مواقــع 

التواصــل االجتماعــي كمصــدر اخبــاري وفضــاء تحليلــي12.
فــي هــذا الســياق تأتــي عالقــة قيــس ســعيد بوســائل االعــالم، أي انــه مــن غيــر الممكــن اســتنطاق السياســة االتصاليــة 
للرئيــس فــي عالقتهــا بالصحافــة والميديــا دون الحديــث عــن رأي »الشــعب« فــي هــذه الميديــا، ومٌــرد هــذا طبعًــا أن 
العمليــة االتصاليــة للرئيــس مبنيــة إلــى حــد بعيــد علــى صــورة »الشــعب يريد«=«الرئيــس يريــد«، وهــي الصــورة التــي يعمــل 
ق.س علــى انشــائها وتلميعهــا وتغذيتهــا وترســيخها، هــذا اضافــة إلــى ان العالقــة بيــن الشــعب وبيــن قائــده ومُلهمــه، 
ــة. ــة الصحاف ــك مؤسس ــي ذل ــا ف ــات بم ــائط، أو أدوات، أو مؤسس ــر وس ــر عب ــن أن تم ــعبوي ال يمك ــق الش ــي المنط ــيده ف  وتجس

وتجــدر االشــارة هنــا أن صــورة الرجــل الشــعبوي المناقــض للطبقــات العليــا السياســية واالقتصاديــة، وبالطبــع االعالميــة، لــم تكــن 
ــه عــن كل اشــكال االتصــال  ــرى بوضــوح تخلي ــة للرجــل ي ــة االنتخابي ــا، حيــث أن المراجــع للحمل صــورة عمــل عليهــا ق.س حديًث
ــي..(  ــل العموم ــض التموي ــي، رف ــل االجتماع ــع التواص ــة، مواق ــهارية العمالق ــات االش ــيكية )الاّلفت ــة والكالس ــي االكاديمي السياس
فقــدم نفســه علــى أنــه رجــاًل بــال حــزب، أو ماكينــة انتخابيــة، أو لوبيــات سياســية، أو اقتصاديــة، مــن تلــك التــي نمــت خــالل الفتــرة 

الســابقة، وانــه حــر متصــل بــال وســائط مــع الشــعب.
ــي ق.س منصــب رئيــس  ــد تول ــرة بع ــرة األخي ــة خاصــة فــي الفت ــح رئاســة الجمهوري ــه مصال ــا تتبع ــا م ــا يفســر لن ــك هــو م كذل
الجمهوريــة فــي عمليــة االقتصــاد فــي االتصــال، ان لــم يكــن الشــح فيــه، وكأن بالرئيــس ق.س يرفــض االتصــال بالشــعب عبــر 
وســائل اتصــال واعــالم وميديــا »يكرههــا الشــعب« فأكتفــى باســتخدام القنــاة الوحيــدة التــي يســيطر عليهــا تمامًــا وهــي صفحــة 

الرئاســة علــى الفايســبوك.
أيضــا فــي اطــار عالقتــه بوســائل االعــالم، فقــد تكاثــرت فــي المــدة االخيــرة مواقــف االحتجــاج واالنتقــاد الموجهــة الــى مؤسســة 
الرئاســة فــي سياســتها االتصاليــة، فنــرى الكثيــر مــن الصحفييــن الذيــن يريــدون أن تكــون قنــوات االتصــال مــع رئاســة الجمهوريــة 
اكثــر انفتاحًــا، إضافــة النتقــادات هيئــة االتصــال الســمعي البصــري )الهايــكا( لتعطيــل حــق الصحفييــن فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 
ــة.  ــة الجمهوري ــي رئاس ــم« ف ــة التعتي ــيين لـ«سياس ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني ــة النقاب ــية، وإدان ــطة الرئاس ــة األنش لتغطي
ــرًا عــن التوجــس مــن االتصــال ومــن الوســطاء،  ــات والنقائــص التــي تشــير إليهــا هــذه االنتقــادات تعبي وقــد تكــون هــذه الهن
ــارزة لقيــس ســعيّد فــي الحملــة االنتخابيــة، وهــذا التوجــس هــو بذاتــه تعبيــر عــن إرادة رئيــس الجمهوريــة الجديــد  الســمة الب
ــرة  ــه المباش ــن معادات ــا م ــالم نابعً ــائل االع ــع وس ــج م ــس الف ــل الرئي ــون تعام ــن أن يك ــا يمك ــه، كم ــى صورت ــيطرة عل ــي الس ف
واإلدعــاء أن الصحفييــن متحالفيــن مــع النخــب السياســية ومحاولــة نــزع الشــرعية عنهــا لحســاب وســائل التواصــل الجديــدة التــي 
خدمــت الشــعبويين وروجــت الفكارهــم فــي التجــارب االمريكيــة واالوربيــة حســب مــا اورد الكاتــب ياشــا مونــك فــي »الشــعب ضــد 

ــة«13. الديمقراطي

ماذا يريد الرجل؟!
بــل  مختلًفــا،  مؤسســاتيًا  بنــاًءا  ق.س  طــرح   2011 ســنة  منــذ 
ومتعارضًــا مــع ذاك المنجــز والمطــروح منــذ انــدالع الثــورة، وهــو 
ــي  ــن فكرت ــي بي ــارض األزل ــن التع ــزء م ــا ج ــاره نظريً ــن اعتب ــا يمك م
ــرة. ــة المباش ــرة الديمقراطي ــة وفك ــة الليبيرالي ــة التمثيلي  الديمقراطي

ــة  ــه االنتخابي ــك حملت ــح، كذل ــي واض ــج انتخاب ــرح برنام ــم يط ــو ل فه
لــم تكــون بالشــكل التقليــدي والمعهــود، كمــا أعــاد ق.س خــالل 
تحــت   2011 فــي  قدمــه  قــد  كان  مشــروعًا  االنتخابيــة  حملتــه 
ــه  ــد يترجم ــي جدي ــر سياس ــد، أي فك ــيس جدي ــل تأس ــن أج ــوان م عن
ــرح  ــد ط ــة ق ــه االنتخابي ــالل حملت ــل خ ــد، فالرج ــتوري جدي ــص دس ن
عالنيــة بانــه ســيطرح مســألة تنقيــح الدســتور، لضمــان أن يكــون 
ــك مــن خــالل  ــز، وذل ــي نحــو المرك ــق مــن المحل ــا ينطل ــاء قاعديً البن
قبــول  يتــم  ان  علــى  معتمديــة،  كل  فــي  محليــة  مجالــس  انشــاء 
ألصحــاب  تمثيليــة  هنــاك  وتكــون  والمناصفــة،  بالتزكيــة  الترشــح 
ــة  ــري االدارات المحلي ــة كذلــك مدي ــة، وتضــم المجالــس المحلي اإلعاق
بصفــة مالحظيــن ليــس لهــم الحــق فــي التصويــت، والمشــرفين 
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ــار بالقرعــة علــى مــن ســيتولى تمثيــل المجلــس  ــة يعــد تعيينهــم باالنتخــاب، بعــد ذلــك يتــم االختي علــى االمــن فــي المعتمدي
المحلــي علــى المســتوى الجهــوي، علــى أن تكــون المــدة محــددة حتــى يتمكــن جميــع األعضــاء مــن التمثيــل والرقابــة، بمعنــى 
ــم  ــة ويت ــات البرلماني ــاء االنتخاب ــم الغ ــا يت ــعبية، كم ــذور الش ــن الج ــتمدة م ــات مس ــروعات والمقترح ــع المش ــح جمي ــر ان تصب آخ
ــه لــن يلغيهــا بــل ســيقيدها  ــد األحــزاب، ولكن ــى البرلمــان، فهــو ال يري ــة، ثــم إل ــى الجهوي ــة إل ــد مــن المجالــس المحلي التصعي
 مــن خــالل القوانيــن ومحاصرتهــا فــي االعــالم لتصبــح تعدديــة شــكلية وصــوت معارضــة ضعيــف وغيــر مقنــع وبالتالــي غيــر مؤثــر.

موقفــه مــن الجمعيــات وحقــوق االنســان ليــس بأفضــل حــااًل مــن األحــزاب السياســية، فالرجــل واضــح منــذ البدايــة فهو يــرى المثلية 
الجنســية »شــذوذ«، يناصــر عقوبــة اإلعــدام، وضــد المســاواة فــي اإلرث، ويمتلــك مشــروعًا إليقــاف الدعــم عــن كل الجمعيــات ســواء 

مــن الداخــل أو مــن الخــارج، فقــط ينتظر الوقــت المناســب لتنفيــذ ذلك14.
ــا  ــي ايضً ــرى، يش ــتورية األخ ــات الدس ــض الهيئ ــاء بع ــان والغ ــد البرلم ــرة تجمي ــتيعاب فك ــل الس ــرح القاب ــذا الط ــا إن ه ــد هن نج
بمحاولــة »الشــعبوي« ضــرب وارهــاق كل المؤسســات التــي مــن الممكــن أن تكــون معارضــة ومراقبــة لــه، لهــذا تأتــي الدســاتير 

ــى المؤسســات15. ــة القائمــة عل ــة التمثيلي ــكار الديمقراطي ــى رأس االنظمــة التــي يهاجمهــا الشــعبوي بتفريغهــا مــن اف عل
ان مــا يخشــاه فعــاًل ق.س هــو أن يفقــد لمشــروعيته امــام المجتمــع الدولــي خــالل محاولتــه الفقــاد النخبــة الحاكمــة لمشــروعيتها، 

خاصــة أن  المجتمــع الدولــي ال يكتــرث الســلوبه البالغــي، وال العــالءه النظــري للشــرعية الشــعبية، وال لعالقتــه ووســائل االعــالم.

هل يحمي قيس سعيد الحقوق والحريات؟
مرحلــة  ألنهــا  نظــرًا   2021 جويلة\يوليــو   25 بعــد  مــا  فتــرة  فــي  والحريــات  الحقــوق  برصــد  الجــزء  هــذا  فــي  ســنقوم 
لــه. حــوار  أو  تصريــح  كل  فــي  دائمًــا  ويؤكــد  يدعــي،  كمــا  والحريــات  الحقــوق  واحتــرام  بحمايــة  ق.س  التــزام  لمــدى   كاشــفة 

فقد أعلن ق.س مساء األحد 25 جويلية\يوليو 2021 عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخذ بذلك جملة من القرارات تقضي:

إعفاء رئيس الحكومة من مهامه  -
تجميد البرلمان لمدة 30 يومًا  -

رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب  -
توليه )قيس سعيد( السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه هو الحًقا.  -

وال ينــص تفعيــل المــادة 80 الدســتور التونســي علــى تجميــد البرلمــان، أو رفــع حصانــة عــن أعضائــه، أو اســتقالة )إقالة(رئيــس 
الحكومــة، ولكــن أصــر ق.س علــى انــه يتخــذ تلــك القــرارات فــي إطــار دســتور 2014 واحترامــه، فــي ذات الوقــت يصــرح دائمًــا بــأن 
الدســتور الــذي اخترقــه مــن اجــل خدمــة رؤيتــه وتفســيراته الشــخصية، أو الــذي انتهكــه عديــد المــرات كمــا ســنوضح الحًقــا، يكبــل 
يــداه مــن أجــل المُضَــي قِدمًــا فــي مشــروعه وإعــادة هيكلــة مؤسســات الدولــة وفًقــا وذلــك وفًقــا لتصــوره الشــخصي، وبالطبــع 

هــو يعتبــر رؤيتــه هــي تعبيــر عــن مطالــب يســتمد مشــروعيتها مــن الشــعب مباشــرة وتحــت شــعار »الشــعب يريــد«.
وظــل الرجــل فــي كل اللقــاءات التــي اجراهــا منــذ ليلــة 25 جويلية\يوليــو يؤكــد علــى احترامــه التــام للدســتور والحقــوق والحريــات، 
ــوم 22  ــى مســاء ي ــات، وظــل األمــر هكــذا حت ــاب الحقــوق والحري ــم تمــس مــن ب ــم تشــمل ول ــرارات ل ــى أن هــذه الق ويؤكــد عل
ســبتمبر 2021، والــذي أعلــن فيــه عــن اســتمرار العمــل بالدســتور ولكــن مــن خــالل التوطئــة والبابيــن األول والثانــي فقــط، مــع 
الغــاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن، كمــا صــدر بالرائــد الرســمي أمــر رئاســي عــدد 117 مــؤرخ فــي 2 ســبتمبر 2021 
يتعّلــق بجملــة مــن التدابيــر االســتثنائية، والتــي تعتبــر دســتور مُصغــر. وقــد حاولنــا متابعــة كل اإلجــراءات التــي وقــع اتخاذهــا خــالل 

هــذه الفتــرة. وهــذه أبــرز المالحظــات التــي يمكــن أن نقدمهــا :

الفصل 24 من الدستور التونسي:
السياســي«. باللجــوء  المتمتعيــن  تســليم  ويحجــر  القانــون،  يضبطــه  مــا  طبــق  مضمــون  السياســي  اللجــوء   »حــق 

إال أنــه قامــت الســلطات األمنيــة التونســية بتســليم الجــئ سياســي جزائــري للســلطات الجزائريــة، وفــي هــذا اإلطــار، اتهمــت 42 
منظمــة حقوقيــة تونســية ســلطات بالدهــا بتســليم الجــئ سياســي إلــى الســلطات الجزائريــة، فيمــا لــم يصــدر عــن الســلطات مــا 
يفيــد بذلــك، وان مــا حــدث هــو »ســابقة خطيــرة أقدمــت عليهــا الدّولــة التّونســية بتســليم الالجــئ الجزائــري، المتمتــع بالحمايــة 

الدّوليــة إلــى ســلطات بلــده«.

الفصل 24 من الدستور التونسي:

 https://bit.ly/39JD6ak   ،2019 ،14   الشارع املغاريب، حوار قيس سعيد كاماًل، حوار كوثر زنطور، 12 يونيو 
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الشــخصية.  والمعطيــات  واالتصــاالت  المراســالت  وســرية  المســكن،  وحرمــة  الخاصــة،  الحيــاة  الدولــة  »تحمــي 
مغادرتــه«. فــي  الحــق  ولــه  الوطــن  داخــل  التنقــل  وفــي  إقامتــه  مقــر  اختيــار  فــي  الحريــة  مواطــن   لــكل 

ولكــن منــذ 25 جويلية\يوليــو لــم يقــع احتــرام هــذا األمــر حيــث أعلــن ناشــطون ومثقفــون يــوم االثنيــن 13 ســبتمبر 2021، أنــه 
تــم منــع فرقــة مركــز الفنــون الدراميــة والركحيــة بالــكاف مــن الســفر إلــى األردن للمشــاركة فــي مهرجــان مســرحي، وذلــك بتعلــة 
ــاء التذاكــر اال أن رئاســة  ــى العــرض واقتن ــة عل ــة وزارة الثقاف ــات المهرجــان وموافق االجــراءات االســتثنائية، ورغــم انطــالق فعالي
الجمهوريــة لــم تبــت فــي أمــر الســماح للفرقــة بالســفر، بالرغــم تمكينهــا مــن ملــف العــرض، وفــي ســياق متصــل أعلنــت الجامعــة 
التونســية للصيــد البحــري الرياضــي أنــه قــد تــم األحــد 12 ســبتمبر 2021، منــع عنصــر الفريــق الوطنــي حاتــم عبــداهلل مــن الســفر 
للمشــاركة فــي بطولــة العالــم للصيــد بالغطــس التــي ســوف تقــام بإيطاليــا بتعلــة ان مهنتــه »وكيــل شــركة«، ليتــم فــي ســاعة 
متأخــرة مــن نفــس اليــوم الســماح لالعــب الوطنــي حاتــم عبــد اهلل بااللتحــاق للمنتخــب الوطنــي علــى متــن طائــرة أخــرى، تمثــل 
هــذه الوقائــع مثــال بســيط لمــا يعانيــه المواطنيــن التونســيين جــراء هــذه االســتثناءات، كذلــك تحجيــر الســفر علــى البرلمانيــن 

والقضــاة، بــل وامتــد األمــر ليشــمل عائالتهــم وأقاربهــم.
ــة لمكافحــة  ــة الوطني ــام ق.س فــي 20 أوت/أغســطس بإصــدار أمــرًا رئاســيًا يقضــي بإنهــاء مهــام الكاتــب العــام للهيئ كمــا ق
الفســاد، ويتولــى المكلــف بالشــؤون اإلداريــة والماليــة للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مباشــرة جميــع أعمــال التصــرف بصفــة 
وقتيــة، وفــي نفــس اليــوم قامــت جهــات أمنيــة باقتحــام مبانــي الهيئــة واإلبقــاء علــى كافــة العامليــن ومتعلقاتهــم، وســيارتهم 
الشــخصية، داخــل المقــرات حتــى انتهــاء التفتيــش واســتالم كافــة الملفــات والتأكيــد علــى خــروج الجميــع مــن دون أي مســتندات.

الفصل 27 من الدستور التونسي:
»المتهــم بــريء إلــى أن تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة عادلــة تُكفــل لــه فيهــا جميــع ضمانــات الدفــاع فــي أطــوار التتبــع والمحاكمــة«. 
ولكــن فتــرة مــا بعــد 25 جويلة\يوليــو 2021 شــهدت تكــرر المحاكمــات العســكرية للمدنييــن حيــث اعتقلت قــوات األمن التونســية 
ــى فيســبوك »أخــذوا  ــر صفحتهــا عل ــه عب ــت زوجت ــة )مســتقلة(، وقال ــاري النائــب عــن قائمــة “أمــل وعمــل” البرلماني ياســين العي
ياســين للتــو بــكل عنــف«، فقــد تــم القــاء القبــض علــى العيــاري بهــذه الطريقــة المهينــة والعنيفــة بتعلــة وجــود حكــم تــم تأييــده 
ــم  ــى تحطي ــاري« مــدة شــهرين، مــن »أجــل المشــاركة فــي عمــل يرمــي إل ــب ويقضــي بســجن »العي ــرار مــن محكمــة التعقي بق
معنويــات الجيــش بقصــد اإلضــرار بالدفــاع والمــس بكرامــة الجيــش الوطنــي ومعنوياتــه«، وقــال محامــو »العيــاري« إنــه لــم يكــن 
ــى  ــة عل ــدي زقروب ــي مه ــة المحام ــم إحال ــار ت ــس اإلط ــي نف ــة، ف ــات المحاكم ــخ جلس ــه وال بتاري ــة ل ــة قضائي ــم بمالحق ــم عل له
انظــار القضــاء العســكري، وقــد قــررت دائــرة االتهــام بمحكمــة االســتئناف بتونــس اختصــاص القضــاء المدنــي العدلــي فــي ملــف 

المحامــي مهــدي زقروبــة، واســتبعاد القضــاء العســكري باعتبــار أنــه مدنــي ومحامــي.

الفصل 32 من الدستور التونسي:
»تضمــن الدولــة الحــق فــي اإلعــالم والحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة .تســعى الدولــة إلــى ضمــان الحــق فــي النفــاذ إلــى شــبكات 
االتصــال« ولكــن الظــروف االســتثنائية شــكلت حاجــزًا أمــام النفــاذ إلــى المعلومــة وتعطيــاًل لهــذا الحــق الدســتوري حيــث أودع 
ــة،  ــدى كل مــن رئاســة   الجمهوري ــاذ للمعلومــة ل ــب نف مركــز دعــم التحــول الديمقراطــي وحقــوق االنســان )دعــم( عــدد 6 مطال
ورئاســة الحكومــة، ووزارة الصحــة، ووزارة الدفــاع الوطنــي، ومجلــس نــواب الشــعب، بغايــة الحصــول علــى كل   التفاصيــل الخاصــة 

بالمســاعدات المقدمــة خــالل الفتــرة الماضيــة لمواجهــة جائحــة الكوفيــد بشــكل دقيــق واآلليــات المعتمــدة فــي توزيعهــا.
كذلــك اعتــدت قــوات مــن األمــن بالــزي الرســمي بالعنــف علــى الصحفييــن خــالل تغطيتهــم للتحــرك االحتجاجــي لحركــة مانــاش 
ــداءات  ــن اعت ــت الصحفيي ــات طال ــالق االحتجاج ــذ انط ــث ومن ــية، حي ــاالت السياس ــة االغتي ــف حقيق ــة بكش ــلمين/ات للمطالب مس

بالدفــع ومحاولــة المنــع مــن العمــل.
الحقيقــة قــام ق.س بالتعامــل والتفاعــل مــع تلــك االنتهــاكات مســتخدمًا طريقتــه االتصاليــة الخاصــة »يجــذب النــاس« وفــق تعبيــر 
ــات  ــة بلمــف الحقــوق والحري ــاءات المتعلق ــام بعــدد مــن اللق Walgrave ويحــاول باســتمرار تدفئتهــم كمــا ســبق أن فســرنا، فق
ــة منــه لطمأنــه )تدفئــة( تلــك  والعمــل السياســي والحزبــي والجمعياتــي، ســواء علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي فــي محاول
المجموعــات القلقــة مــن سياســاته تجــاه هــذا الملــف، كمــا حــاول ســعيد كذلــك العمــل علــى اســتغالل ملــف التلقيــح ضــد كورونــا 
كحملــة سياســية تظهــر وتثبــت تأييــد الشــعب لــه ولــكل اإلجــراءات المتخــذة، فقــام بالقــاء كلمــة إلــى التونســيين والتونســيات 
لحثهــم علــى اإلقبــال علــى التلقيــح، وقــام بنشــرها كالعــادة مــن خــالل الصفحــة الرســمية لرئاســة الجمهوريــة التونســية، فــي هــذا 
اإلطــار شــهدت عمليــات التلقيــح ضــد فيــروس كورونــا ارتفاعًــا ملحوًظــا فــي النســق مــن خــالل تنظيــم أيــام مفتوحــة للتلقيــح لتكــون الحصيلــة 
ارتفــاع عــدد المواطنيــن والمواطنــات الذيــن أتمــوا تلقيحهــم ولــذي بلــغ عددهــم أكثــر مــن ثالثــة مالييــن. والجديــر بالذكــر انخفــاض معــدل 

التلقيــح فــي األســابيع واأليــام الوطنيــة األخيــرة بنســق كبيــر عــن بدايــة العمــل بتلــك الطريقــة.

ــن  ــور الدي ــيّد ن ــن الس ــتقبال كل م ــتثنائية باس ــراءات االس ــالن اإلج ــل 80 وإع ــل الفص ــرة لتفعي ــي مباش ــوم التال ــي الي ــام ق.س ف ــك ق  كذل
ــس  ــة، ورئي ــات التقليدي ــارة والصناع ــة والتج ــس االتحــاد التونســي للصناع ــام التونســي للشــغل، ورئي ــام لالتحــاد الع ــن الع ــي، األمي الطبوب

https://bit.ly/3mki8oH
https://bit.ly/3mki8oH
https://bit.ly/3AQRIkg
https://bit.ly/3AQRIkg
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الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن، ورئيــس االتحــاد التونســي للفالحــة والصيــد البحــري، ورئيســة االتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية، والســيدة نائلــة 
ــد خــالل اللقــاء علــى حرصــه علــى احتــرام الدســتور ومقتضياتــه وفــرض  الزغالمــي، رئيســة الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، وأّك
القانــون علــى الجميــع وضمــان اســتقالل القضــاء، كمــا ألتقــي فــي نفــس اليــوم بــكل مــن الســيد جمــال مســلم، رئيــس الرابطــة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، وكاتبهــا العــام، والســيد محمــد ياســين الجالصــي، رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين، والســيد 
عبــد الرحمــان الهذيلــي، رئيــس المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، وعــاود التأكيــد علــى تمســكه الثابــت بضمــان الحقــوق 

والحريــات واحتــرام دولــة القانــون والمســار الديمقراطــي.
وفــي األيــام المواليــة لإلعــالن عــن تلــك االجــراءات االســتثنائية وفــي خضــم االختــالف علــى تعريــف مــا حــدث فــي تونــس، فأنقســم المجتمــع 
ــا لمــا حــدث ويصفــه ويعرفــه  ــح مســار«، وجانــب آخــر رافضً ــه »تصحي ــى ان ــا لمــا حــدث عل ــا ومعرًف ــدًا واصًف التونســي مــا بيــن جانــب مؤي
مباشــرة بـــ »االنقــالب«، فــي االثنــاء قامــت جريــدة نيويــورك تايمــز بنشــر مقــال لمراســلتها فــي تونــس يميــل إلــى وصــف مــا حــدث فــي 25 
ــى اعــالن اإلجــراءات  ــام عل ــال وخمســة أي ــى الفــور وبعــد يومــان فقــط مــن نشــر المق ــو باالنقــالب الدســتوري، فقــام ق.س عل جويلية/يولي
االســتثنائية، تحديــدًا فــي 30 جويلية/يوليــو باســتقبال لصحافييــن ومراســلة تونــس لجريــدة نيويــورك تايمــز األمريكيــة. وقــام خــالل تلــك 
المناســبة بالحديــث عــن الدســتور األمريكــي والتأكيــد علــى تخصصــه كأســتاذ فــي القانــون الدســتوري ومؤكــدًا علــى أن كل مــا حــدث فــي 

تونــس يتــم فــي إطــار الدســتور والمحافظــة الكاملــة علــى الحقــوق والحريــات.
ــة،  ــم بودربال ــادة إبراهي ــتقبال الس ــبتمبر 2021 باس ــي 2 س ــام ق.س ف ــطس ق ــهر أوت/أغس ــالل ش ــاكات خ ــن االنته ــد م ــور عدي ــد ظه وبع
عميــد الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن، والكاتــب العــام للرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، واألســتاذ بســام الطريفــي، نائــب رئيــس 
الرابطــة، وشــدّد خــالل تلــك المقابلــة علــى أنــه ال مجــال للعــودة إلــى الــوراء، مجــدّدًا التأكيــد علــى أنــه ثابــت فــي التزامــه القــوي بالمواصلــة 
ــزاز  ــاومة واالبت ــض المس ــر، ورف ــر والتظاه ــة التعبي ــا حري ــا فيه ــات، بم ــرام الحري ــان واحت ــوق اإلنس ــاس بحق ــدم المس ــج وع ــس النه ــي نف ف
والظلــم وأي تجــاوز للقانــون. وقــد تعــّذر علــى النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين تلبيــة الدعــوة الموجّهــة لهــا لحضــور هــذا اللقــاء 
بســبب ارتباطــات نقابيــة داخــل تــراب الجمهوريــة، ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا اللقــاء جــاء فــي اليــوم التالــي لتعــدي قــوات االمــن علــى 

الصحفييــن خــالل تغطيتهــم للتحــرك االحتجاجــي لحركــة مانــاش مســلمين/ات.
ــا علمهــا بالموضــوع المتعلــق بتســليم الجــئ سياســي جزائــري للســلطات الجزائريــة  كمــا نفــت الرئاســة التونســية خــالل هــذا اللقــاء أيضً

ــا فــي الغــرض. وأنهــا ســتفتح تحقيًق
 ،Chris Murphyأمــا علــى المســتوى الخارجــي فقــام ق.س فــي 4 ســبتمبر باســتقبال وفــدًا مــن مجلــس الشــيوخ األمريكــي ضــمّ الســيناتور
والســيناتور Jon Ossoff، وأّكــد رئيــس الدولــة علــى أن التدابيــر االســتثنائية التــي تــم اتخاذهــا يــوم 25 جويلية/يوليــو 2021 تنــدرج فــي إطــار 
االحتــرام التــام للدســتور، وذلــك بخــالف مــا يُــروّج لــه مــن ادعــاءات مغلوطــة وافتــراءات كاذبــة، مشــدّدًا علــى أنهــا تعكــس إرادة شــعبية 

واســعة وتهــدف إلــى حمايــة الدولــة التونســية مــن كّل محــاوالت العبــث بهــا.
كمــا قــام فــي اليــوم التالــي ألول وقفــة احتجاجيــة مناهضــة لــه وإلجراءاتــه االســتثنائية فــي قلــب العاصمــة تحــت عنــوان »ضــد االنقــالب«، 

https://bit.ly/3idTPY5
https://bit.ly/2WesrkS
https://bit.ly/39KeEWx
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ــن عيســى  ــح ب ــد محمــد صال ــد والعمي ــد صــادق بلعي ــة بقصــر قرطــاج، الســادة العمي ــس الجمهوري ــي 14 ســبتمبر اســتقبل رئي ــدًا ف وتحدي
واألســتاذ أميــن محفــوظ. وتطــرق اللقــاء إلــى الوضــع السياســي فــي تونــس وإلــى عــدّة مســائل دســتورية، وأشــار إلــى أنــه مــن المهــم تشــكيل 
الحكومــة ولكــن أيضًــا مــن الضــروري وضــع تصــوّر للسياســة التــي ســتتبعها هــذه الحكومــة لخدمــة الشــعب التونســي، كمــا أّكــد علــى أنــه 
ليــس مــن دعــاة الفوضــى واالنقــالب، وجــدّد التزامــه باحتــرام الحريــات والحقــوق وثباتــه علــى المضــي فــي المســار الواضــح الــذي رســمته 

إرادة شــعبية واســعة.
ــي للمواطنيــن التونســيين قامــت الصفحــة  ــر مــن الســفر والمضايقــات فــي مطــار قرطــاج الدول وبعــد تزايــد وتعــدد الشــكاوى حــول التحجي
الرســمية لرئاســة الجمهوريــة يــوم 17 ســبتمبر بالًغــا بــان ق.س قــام بإعطــاء تعليماتــه للمكلــف بتســيير وزارة الداخليــة، بــأن ال يتــمّ منــع 
أي شــخص مــن الســفر إال إذا كان موضــوع بطاقــة جلــب أو إيــداع بالســجن أو تفتيــش، وأن يتــمّ ذلــك فــي كنــف االحتــرام الكامــل للقانــون 

والحفــاظ علــى كرامــة الجميــع ومراعــاة التزامــات المســافرين بالخــارج.
ــا محــاواًل التغطيــة أو التفاعــل علــى االنتهــاكات المتعــددة التــي  ــا، وخارجيً أســتمر قيــس ســعيد فــي طمأنــة )تدفئــة( جميــع األطــراف داخليً

وصلــت لحــد ممُنهــج فــي بعــض األحيــان.
أمــا عــن االنتقــال الديمقراطــي فإنــه يمكــن القــول اننــا نعيــش اليــوم فــي أخطــر مراحلــه حيــث أن إمكانيــة العــودة إلــى زمــن الدكتاتوريــة فــكل 
مؤسســات الدولــة تقريبًــا أصبحــت معطلــة ورئيــس الجمهوريــة أصبــح جامعًــا لــكل الســلطات فــي يــده وهــو مــا يعنــي أن الخطــر اليــوم أصبــح 
واضحًــا بــل جاثمًــا مــن خــالل فــرض األمــر الواقــع، فمنــذ أكثــر مــن 60 يومًــا ونحــن ننتظــر االعــالن عــن خارطــة الطريــق فالوضــع االقتصــادي 
واالجتماعــي اليــوم قابــل لالنفجــار فــي أي لحظــة وكل تأخيــر ســتكون عواقبــه وخيمــة، فــي انتظــار مــا ســتأتي بــه قــادم األيــام يمكــن القــول 

إن االنتقــال الديمقراطــي فــي تونــس مهــدد اليــوم.
وقــد وضــح جليًــا منــذ نجــاح ق.س فــي االنتخابــات الرئاســية بنســبة كبيــرة جــدًا عــن منافســه المباشــر نبيــل القــروي، وبــات يســتعمل الدســتور 
مــن خــالل الذهــاب إلــى الحــدود القصــوى لســلطاته المنصــوص عليهــا فــي دســتور 2014، وذلــك بتحــدي البرلمــان فــي عمليــة رفــض أو إعطــاء 
الثقــة للحكومــة ورئيســها، وذلــك مــن بغــرض إمــا أن تكــون الحكومــة مواليــة لــه كحكومــة الفخفــاخ، وإمــا مــن خــالل تحجيمهــا مــن خــالل 
رئيــس الــوزراء مُطيــع ومــن داخــل دواليــب الدولــة ودون الخبــرة المطلوبــة، ويحتــاج إلــى مســاعدته ودعمــه وتوجيهــه دائمًــا، أو هكــذا ظــن 
فــي مخيلتــه، فقــام باختيــار المشيشــي، إال انــه فشــل خــالل تلــك المحاولتيــن بفــرض تصــوره عــن الطاعــة الكاملــة للجهــاز التنفيــذي واألمنــي 

للدولــة لرئيــس الجهوريــة أي لنفســه، فعمــد إلــي تفعيــل الفصــل 80 مــن الدســتور.
وبنــاًءا علــى كل مــا ســبق يمكــن القــول ان رئيــس الجمهوريــة لــم يفــي بوعــده فــي احتــرام الدســتور، وأن هــذه الخروقــات تهــدد بــل تضــرب 

فــي مقتــل الحقــوق والحريــات، واالنتقــال الديمقراطــي فــي تونــس.

https://bit.ly/2XEQKJq

