بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
إقدام الرئيس التونسي على جتميد الربملان وإعفاء رئيس احلكومة!
السؤال( :أدى رضا غرسالوي اليمني الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد لتسيري وزارة الداخلية ،بعدما كان يشغل منصب
مستشار ،كما نشرت ذلك اجلزيرة  ،)٢٠٢1/٧/٣٠وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن يف خطاب بثه التلفزيون احلكومي
مساء يوم األحد  ٢٠٢1/٧/٢5عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية جتميد اختصاصات الربملان وإعفاء رئيس احلكومة
هشام املشيشي من مهامه مستندا إىل املادة  8٠من الدستور التونسي ،ورفع احلصانة عن أعضاء الربملان ،وأعلن عن إقالته وزيري الدفاع
والعدل ،وعن توليه السلطة التنفيذية مبساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه ...فلماذا أقدم الرئيس التونسي على ذلك؟ وما هي ردود
الفعل الدولية؟ وهل يعين ذلك أن الصراع الدويل قد اجته بقوة حنو تونس؟
اجلواب :لبيان الرأي الراجح يف هذه املسائل نستعرض ما يلي:
 -1بدأت األزمة بني الرئيس التونسي قيس سعيّد وبني احلكومة والربملان يف بداية العام اجلاري ،إذ أعلن رئيس احلكومة هشام
املشيشي يوم  ٢٠٢1/1/16عن إجراء تعديل وزاري مشل  11حقيبة وزارية من أصل  ٢5حقيبة .فرفض الرئيس التونسي التعديالت
الوزارية ،ومنها إقالة بعض الوزراء املقربني منه ،وقال سعيّد يوم " ٢٠٢1/1/٢5إن التعديل الوزاري األخري الذي أجراه رئيس الوزراء
هشام املشيشي على احلكومة مل حيرتم اإلجراءات اليت نص عليها الدستور وحتديدا ما نص عليه الفصل  ،9٢أي ضرورة التداول يف
جملس الوزراء إذا تعلق األمر إبدخال تعديل على هيكلة احلكومة ،هذا إىل جانب إخالالت أخرى (مل يذكرها)" وقال "إن بعض
املقرتحني يف التعديل الدستوري تتعلق هبم قضااي أو هلم ملفات تضارب مصاحل ..وإن من تعلقت به قضية ال ميكن أن يؤدي اليمني،
وإن أداء اليمني ليس إجراء شكليا ،بل هو إجراء جوهري" وأعرب عن استيائه "من غياب املرأة عن قائمة الوزراء املقرتحني "...أ ف
ب .)٢٠٢1/1/٢5 ،وقد جاءت قرارات الرئيس وتونس تعاين أزمة اقتصادية خانقة زادهتا سوءا تداعيات جائحة كوروان اليت تضرب
البالد بشدة مع حتذيرات من اهنيار وشيك للمنظومة الصحية ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول خالل األايم
املاضية .وقد نشر املعهد التونسي لإلحصاء أن االقتصاد التونسي ينكمش  8.8ابملئة يف ( ٢٠٢٠أظهرت بياانت للمعهد التونسي
لإلحصاء "حكومي" ،اإلثنني ،تسجيل اقتصاد البالد تراجعا قياسيا بنسبة  8.8ابملئة يف  .٢٠٢٠وتضرر بشدة االقتصاد التونسي،
الذي يعتمد إىل حد كبري على السياحة ،جراء تداعيات جائحة كوروان ...وقال معهد اإلحصاء أن نسبة البطالة ارتفعت إىل 1٧.4
ابملئة يف الربع الرابع من العام  ،٢٠٢٠مقابل  16.٢ابملئة مسجلة يف الربع الثالث من نفس العام ...وكالة األانضول .)٢٠٢1/٢/15
كل من رئيس
 -٢ويف  ٢٠٢1/٧/٢5نشرت الرائسة التونسية بياان على صفحتها الرمسية بفيسبوك ،قالت فيه"( :بعد استشارة ّ
احلكومة ورئيس جملس نواب الشعب ،وعمال ابلفصل  8٠من الدستور ،اختذ رئيس اجلمهورية قيس سعيّد ،اليوم  ٢5جويلية ،٢٠٢1
القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البالد واستقالهلا وضمان السري العادي لدواليب الدولة * :اعفاء رئيس احلكومة السيد هشام
كل أعضاء جملس نواب الشعب* .
املشيشي * .جتميد عمل واختصاصات اجمللس النيايب مل ّدة  ٣٠يوما * .رفع احلصانة الربملانية عن ّ
تويل رئيس اجلمهورية السلطة التنفيذية مبساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس اجلمهورية" .وأضافت" :وسيصدر يف
سرتفع بزوال أسباهبا ..وتدعو الرائسة الشعب التونسي
الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابري االستثنائية اليت حتّمتها الظروف واليت ُ
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إىل عدم االنزالق وراء دعاة الفوضى" .ديب  .)٢٠٢1/٧/٢6 ،CNNوكان سعيد شدد على أن قراراته ("ليست تعليقا للدستور،
وليست خروجا عن الشرعية الدستورية" ...اجلزيرة نت ،)٢٠٢1/٧/٢6 ،وقد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اجلمعة أنه لن يتحول
إىل ديكتاتور ،معتربا أنه ("يعلم جيدا النصوص الدستورية وحيرتمها ودرسها" .ويف وقت سابق ،أشارت وكالة األنباء الرمسية إىل أن
القضاء فتح حتقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي بتهمة حماولة القيام أبعمال عنف أمام الربملان.
والنائب يف الربملان التونسي ايسني العياري ...فرانس - ٢4أ ف ب  -رويرتز.)٢٠٢1/٧/٣٠ ،
 -٣ولقد نفى رئيس الربملان التونسي راشد الغنوشي على صفحته الرمسية على الفيسبوك يوم  ٢٠٢1/٧/٢6استشارة رئيس
اجلمهورية له ،فكتب قائال" :رئيس جملس نواب الشعب ينفي استشارته لتفعيل الفصل  8٠من الدستور ..إنه مل تقع استشارته البتة من
قبل قيس سعيد رئيس اجلمهورية حول تفعيل الفصل  8٠من الدستور .وإن غري ذلك فهو ادعاء كاذب" ،ويف صباح يوم االثنني منع
العساكر رئيس وأعضاء جملس النواب من دخول مقر اجمللس وأخطروهم أبن لديهم تعليمات تقضي إبغالق الربملان .وقال الغنوشي
("أان رئيس اجمللس أقف أمام املؤسسة اليت أرأسها ومينعين اجليش من دخوهلا" واهتم قيس سعيد "ابالنقالب على الثورة والدستور"...
اجلزيرة ،)٢٠٢1/٧/٢٧ ،ولكن سعيد قال( :إن قراراته األخرية ليست حماولة لالنقالب على الدستور وإنه ال ينوي االنقالب على
الدستور والشرعية يف البالد وإن القرارات األخرية هي قانونية متاما وسينتهي العمل هبا فور أن يزول اخلطر الداهم من البالد" صفحة
الرائسة التونسية على فيسبوك .)٢٠٢1/٧/٢٧ ،مث يف  ٢٠٢1/٧/٣٠أدى رضا غرسالوي اليمني الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد
لتسيري وزارة الداخلية ،بعدما كان يشغل منصب مستشار ،كما نشرت ذلك اجلزيرة يف .٢٠٢1/٧/٣٠
 -4أما ردود الفعل للدول الكربى الفاعلة يف تونس فكانت على الشكل التايل:
أ -أمريكا :ليس ألمريكا نفوذ سياسي فعال يف تونس ،فإن الطبقة السياسية املوجودة هي يف األصل اتبعة لربيطانيا ،مث استطاعت

فرنسا أن تدخل بنفوذها أيضا ،وهكذا فإن السياسيني هم ضمن النفوذ األورويب؛ أي بريطانيا وفرنسا .وقد حاولت أمريكا أن تدخل
إىل حد ما عن طريق املساعدات العسكرية ومساعدات اجملتمع املدين .أما املساعدات العسكرية فقد حاولت الوالايت املتحدة هذا
األسلوب لكسب النفوذ يف تونس .لعقود من الزمان ،وحتت ذريعة اإلرهاب كانت الوالايت املتحدة تسلح وتدرب وتعمل مع اجليش
التونسي .فمولت الوالايت املتحدة اجليش التونسي يف إطار التعليم والتدريب العسكري الدويل ( )IMETومن خالل برانمج زمالة
مكافحة اإلرهاب ،بلغت املساعدة األمريكية حوايل  ٢.٧مليار دوالر بني عامي  ٢٠1٢و .٢٠16مث مت تصنيف تونس كحليف من
خارج الناتو يف عام  .٢٠15ويف  1تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠٢٠وقع وزير الدفاع األمريكي مارك إسرب اتفاق تعاون عسكري ملدة
 1٠سنوات مع تونس .وأوضح إسرب يف كلمة عقب لقائه الرئيس قيس سعيد ("نتطلع إىل توسيع هذه العالقة ملساعدة تونس يف محاية
موانئها البحرية وحدودها الربية وردع اإلرهاب وإبقاء اجلهود املدمرة لألنظمة االستبدادية بعيدا عن بلدك" ...أفريكا نيوز  1تشرين

األول/أكتوبر .)٢٠٢٠

وأما أسلوب مساعدة اجملتمع املدين فتتواله السفارة األمريكية يف تونس يف إطار برانمج دعم احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف
تونس املمول من قبل السفارة األمريكية بقيمة  5.6مليون دوالر ،وقد (وقع املركز الوطين حملاكم الوالايت  NCSCمذكرة تفاهم مع
وزارة العالقة مع اهليئات الدستورية واجملتمع املدين لتطوير منصة رقمية ختص منظمات اجملتمع املدين .ستساهم هذه املنصة يف متكني
منظمات اجملتمع املدين من التسجيل عن بعد ،إضافة إىل إعداد التقارير املالية واألدبية اخلاصة ابجلمعية من أجل تعزيز آليات الكفاءة
واملساءلة ...السفارة األمريكية يف تونس  ٢٠ ،U.S. Embassy Tunisكانون األول/ديسمرب  ...)٢٠٢٠ولكن هذه األساليب
قد تنفع كمدخل للنفوذ يف بلد ما إذا كان هناك فراغ سياسي وليس أن يكون فيه نفوذ دولة خمضرمة كربيطانيا ابإلضافة إىل االحتاد
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األورويب وخاصة فرنسا وأملانيا الصاعدتني للحاق بربيطانيا ...وعليه فهذه األعمال األمريكية ال تشكل خرقا للنفوذ الربيطاين أو األورويب
يف تونس حاليا ،فاجليش صغري جدا ويلعب دورا اثنواي يف سياسة البالد .لذا فهي ال تزال حباجة إىل مزيد من الوقت للعثور على عمالء
خملصني هلا وبناء قدرة اجليش للعب دور مؤثر يف تونس ،وهذا قد أيخذ وقتا ...أي أن الدور األمريكي ليس فاعال يف تونس حىت اآلن،
بل هو دور عام حبجة الدعوة للدميقراطية وحقوق اإلنسان! ومع ذلك فلن ترتك أمريكا حماوالهتا للنفاذ إىل تونس...
ب -بريطانيا :لقد كانت متسك بزمام األمور بشكل اتم قبل الثورة ،فكانت تدير البالد من وراء ستار عن طريق عميلها زين

العابدين ومن قبله بورقيبة بشكل كامل ،ومل يكن هلا منافس دويل ابملعىن احلقيقي على الساحة التونسية ،بل كانت ترعى أحزااب
معارضة علنا مثل استضافتها لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لتمتص بذلك املعارضة "اإلسالمية" وتستخدم هذه الورقة املهمة عند
احلاجة ...وكانت بريطانيا تصول وجتول يف تونس فقد دعت السفارة الربيطانية يف تونس يف عام  ٢٠15شركة آدم مسيث الدولية
االستشارية لتقدمي االستشارات للحكومة يف تونس وتدريب كبار الضباط وصياغة السياسات وإدخال قوانني جديدة .وابملثل مت
إحضار  Aktis Strategy Ltdإىل تونس ،وهو مقاول تطوير يدير عقودا مباليني اجلنيهات لصاحل وزارة اخلارجية والكومنولث
الربيطانية .مث إن بريطانيا كانت تتحكم يف الطبقة السياسية من احلبيب بورقيبة إىل بن علي إىل الباجي السبسي الذي أسس حزب نداء
تونس عام  ،٢٠1٢وكان أحد رفاق احلبيب بورقيبة وحليفا لنب علي ،فقام جبمع كل القوى العلمانية القدمية اليت استخدمها الربيطانيون
للعمل معها ،وهكذا حافظت بريطانيا على نفوذها يف البالد من خالل السيطرة على الطبقة السياسية .غري أهنا برحيل زين العابدين
عن الرائسة يف تونس قد خسرت عميلها القوي دون أن ختسر النظام ألن هلا الكثري من العمالء يف الدولة يف تونس وكذلك خارج
الدولة ،ولكن نفوذها السياسي أصبح أضعف من ذي قبل ،ومل يرفع من هذا الضعف رجوع الغنوشي من بريطانيا مواليا هلا وذلك ألن
أعضاء وقيادات حزب النهضة ليسوا موحدين على قيادة الغنوشي خاصة وأنه أصبح علمانيا ففي النهضة خملصون وفيهم من يثقون
برتكيا وبرئيسها أردوغان ،فشكل كل هذا عائقا أمام بريطانيا لرص صفوف أتباعها ،بل وفتح طريقا لرتكيا التابعة ألمريكا للتأثري داخل
حزب النهضة وهتديد قيادة الغنوشي للحركة من الداخل .ولتسوية هذا األمر أخذت حركة النهضة ختفض من "إسالميتها" لتعزيز قبول
العلمانيني هبا ،ففصلت "الدعوي" عن "السياسي" وحتالفت مع "نداء تونس" سنة  ٢٠14لتشكيل جبهة برملانية واسعة لدعم عميل
بريطانيا الباجي السبسي ،لكن حزبه مل يستمر بقوته بل تشقق ...وابلتدقيق يف موقف بريطانيا يتبني أن األحداث يف تونس قد أصابتها
بصدمة ،فقد نشرت صحيفة الغارداين الربيطانية حسب موقع اجلزيرة نت يف ٢٠٢1/٠٧/٢٧م ،مقاال بعنوان "وجهة نظر الغارداين
حول االنقالب يف تونس :ربيع يتحول إىل شتاء" وذكرت أن تونس تشهد ثورة مضادة معتربة أن ("اقتحام األمن حملطات التلفزيون ليس
بعالمة جيدة على اإلطالق" وذكرت "أن املواطنني يتصرفون بال مباالة وتقبل مفاهيم غري ليربالية بسبب أن احلرية والدميقراطية مل حتققا
االستقرار السياسي واالقتصاد املزدهر .فبدال من ذلك استمر الفساد والتضخم والبطالة وأن ثلث األسر يف تونس كانت ختشى نفاد
الطعام العام املاضي بعد تفشي وابء كوروان ،وأن احلكومة وفقا لواثئق مسربة كانت مستعدة إللغاء دعم اخلبز يف املفاوضات للحصول
على قرض بقيمة  4مليارات دوالر من صندوق النقد الدويل وهو الرابع يف  1٠سنوات ،ومل يتفاقم الغضب من تعامل احلكومة مع
الوابء إال بسبب مستوى الدين الوطين فقد أصبحت مدفوعات القروض اآلن ستة أضعاف حجم ميزانية الصحة يف البالد" .أي أن
النظام كان يرزح حتت الضغوطات األمريكية عن طريق صندوق النقد الدويل وتعمل أمريكا على تعزيز وجودها يف تونس من خالل
هذه الضغوطات.)".
وبكل هذا يتضح أبن نفوذ بريطانيا يف تونس قد ضعف فعال ،ومع الظروف املستمرة اليت تضعفه فإن فرنسا قد وجدت هلا اباب
للولوج بقوة إىل داخل تونس ،وقد ظنت بريطانيا أن النفوذ الفرنسي غري خطري ألهنا درجت دائما على التنسيق مع فرنسا خاصة ضد
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النفوذ األمريكي ،وكانت الدولتان متفقتني على ذلك ،لكن "بريكست" بريطانيا قد أحدث صدعا كبريا بينهما ومل يقم أي منهما أبي
جهد لردمه ،بل إن عددا من دول االحتاد االورويب وخاصة أملانيا قد كان موقفها قريبا من موقف فرنسا ،فهي مل تصف ما حدث يف
تونس انقالاب كما دأبت على ذلك وسائل إعالم بريطانية (قالت املتحدثة ابسم وزارة اخلارجية األملانية ماراي أديبهر ،اليوم االثنني ،إن
برلني قلقة من االضطراابت السياسية املتصاعدة يف تونس وتدعو إىل إعادة البالد إىل حالة النظام القانوين الدستوري ،ومع ذلك ترى أن
ما حدث ليس "انقالاب"...سبوتنيك.)٢٠٢1/٧/٢6 ،
ج -فرنسا :أما املوقف الفرنسي فهو أكثر ما يلفت النظر:
 كان الرئيس اجلديد قيس سعيد مناهضا كبريا لالستعمار ،وكانت طروحاته الثورية مقبولة للتونسيني الذين انتخبوه أمال منهم يفالقضاء على "احلرس القدمي" الذي ظل يقود الدولة يف فرتة ما بعد "الثورة" بطريقة أو أبخرى ،وملا أصبح الرئيس سعيد رئيسا يف تشرين
الثاين  ٢٠19فقد أصبح رئيس تونس مستقال ابدئ األمر ،لكن وملا كانت تعشعش يف عقليته وأمثاله كثري أنه جيب أن يستند إىل قوة
دولية فقد وجد ذراعي فرنسا مفتوحتني له وصارت فرنسا حتلم إبعادة تونس عضوا فاعال يف منظومتها الفرانكفونية ،ومن األدلة اليت
تشري إىل أن فرنسا قد جنحت فعال يف جعل قيس سعيد عميال هلا ما يلي:
 مع انقسام الربملان التونسي إىل شقني؛ شق مناصر للرئيس قيس سعيد ،وشق مناهض له وهو الشق األكرب ،فإن "ائتالفالكرامة" املتحالف مع حركة النهضة ضمن الشق الربملاين املناهض للرئيس قيس سعيد واألشد عداء لفرنسا داخل الربملان التونسي قد
أخذ يعمل على تشويش العالقات الفرنسية بتونس فطرح فكرة "اعتذار فرنسا" عن استعمارها لتونس للتصويت الربملاين ،ومل يطرح ذلك
إابن رائسة السبسي أو املرزوقي ما يدل على أن املناهضني للرئيس سعيد يريدون إحراج الرئيس وإحراج فرنسا يف عالقاهتا مع تونس
والتذكري بعداوهتا االستعمارية ،ولكن الرئيس التونسي قد وقف موقفا يكاد يكون مدافعا فيه عن فرنسا ،على عكس مواقفه أثناء
احلمالت االنتخابية فقد قال سعيد( :إن "من يعتذر يدين نفسه" ،مضيفا "فلننظر حنو املستقبل" ...إن فرنسا ارتكبت جرائم يف تونس
ولكن يف ظل نظام احلماية ال االستعمار املباشر كما هو احلال ابلنسبة للجزائر ،مستدركا ابلقول إن التونسيني دفعوا ابهظا مثن
استقالهلم ويستحقون االعتذار ،ولكن إعالن االعتذار ليس كافيا .واتبع "رمبا اعتذار مع مشاريع ورمبا تعاون جديد" ،معتربا أن الئحة
االعتذار مل تكن بريئة ومتسائال "ملاذا بعد  6٠عاما نطلب اعتذارات؟" موقع أولرتاتونس.)٢٠٢٠/6/٢٣ ،
 (ويف حزيران/يونيو  ،٢٠٢٠اختار سعيد فرنسا لتكون وجهته األوروبية األوىل عقب توليه مهام منصبه ،لريسخ بذلك استقرارالعالقات مع ابريس .األانضول ،)٢٠٢1/6/4 ،وقبل زايرة الرئيس التونسي لباريس وعلى عتبتها فقد توافد مسؤولون فرنسيون كبار
إىل تونس ما يشري إىل خصوصية العالقة بعد تويل قيس سعيد للسلطة (من هذه الزاوية قد تكون دعوة الرئيس إىل فرنسا متهيدا ملشاريع
تعاون عسكري بني البلدين ،خاصة وقد سبقت هذه الزايرة زايرة وزير الدفاع الفرنسي لتونس يف مايو  ٢٠٢٠وقبلها زايرة رئيس أركان
جيش الرب الفرنسي ،ومل يتسرب أي خرب عن فحوى الزايرتني غري اجلمل املعتادة من احلديث عن القضااي ذات االهتمام املشرتك.
اجلزيرة)٢٠٢٠/6/18 ،
 استمرت فرنسا توفد مسؤوليها الكبار إىل تونس كلما اشتدت األزمات يف تونس واشتدت معها احلاجة لدعم فرنسا (وصلرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إىل تونس مساء األربعاء يف زايرة يرافقه فيها ستة وزراء وتستمر حىت اخلميس ،هبدف تعزيز
العالقات مع البلد األفريقي الذي يشهد أزمات عدة ويرزح حتت وطأة جائحة فريوس كوروان .وستتناول احملاداثت ملفات "الشراكة
االقتصادية" و"الدعم" و"األزمة الصحية" ،كما سيتخلل الزايرة توقيع اتفاقات ،وجولة يف ورشة بناء شبكة للقطارات السريعة يف تونس،
ولقاء حول اجملال الرقمي ينظمه رجال أعمال تونسيون وفرنسيون .فرانس .)٢٠٢1/6/٢ ،٢4
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 وشارك رئيس تونس يف القمة االقتصادية األفريقية اليت نظمتها فرنسا يف ابريس (سبوتنيك الروسية )٢٠٢1/5/٢٢ ،ومل يعلنعن أي نتيجة خارجية لتونس اللهم ابستثناء الوعد ببعض لقاحات كوروان ،وهذا يدل على أن الزايرة كانت هتدف لبحث الوضع
الداخلي التونسي مع الرئيس ماكرون حيث أكثر سعيد من ذلك احلديث عن األوضاع الداخلية يف تونس على وسائل اإلعالم
الفرنسية .ورمبا كانت الزايرة ردا على زايرات الغنوشي لقطر واليت أطلق عليها اسم "الدبلوماسية الربملانية" ،مبعىن أن كال منهما يتقوى
أبسياده وأقرانه من العمالء.
 تعهد فرنسا بتقدمي مبلغ  1.٧مليار يورو لدعم تونس على شكل مساعدات وقروض حىت  ٢٠٢٢لتمويل مشاريع يف قطاعالصحة وتوفري فرص عمل ،وإعالن الرئيس الفرنسي ماكرون تقدمي قرض بقيمة  ٣5٠مليون يورو أثناء زايرة الرئيس التونسي قيس سعيد
لباريس منتصف  ...٢٠٢٠العريب اجلديد.)٢٠٢٠/11/٢ ،
 نقلت قناة اجلزيرة  ٢٠٢1/٧/٢8يف أوضح تصريح رمسي صادر عن فرنسا ما قاله وزير اخلارجية الفرنسي لودراين أبن (فرنساتتابع التطورات يف تونس على أكرب قدر من االهتمام) .ونقلت آر يت عنه يف ( ٢٠٢1/٧/٢8وأفادت وزارة اخلارجية الفرنسية ،يف بيان
أصدرته األربعاء ،أبن لودراين حتدث اليوم هاتفيا مع نظريه التونسي ،عثمان اجلرندي ،وشدد لودراين ،حسب البيان ،على "أمهية أن
يتم يف أسرع وقت ممكن تعيني رئيس وزراء وتشكيل حكومة يستطيعان تلبية تطلعات الشعب التونسي يف ظل األزمة اليت متر هبا
البالد").
واخلالصة :إن كل مؤشرات الصراع الدويل احملتدم يف تونس تدل على أنه صراع بني بريطانيا صاحبة النفوذ السابق والكبري يف

تونس وبني فرنسا صاحبة النفوذ اجلديد وغري املستقر فيها ،وأن أمريكا ال تزال بعيدة عن مركز الثقل يف هذا الصراع وإن كانت فرنسا
وعمالؤها تريد التقوي أبمريكا وعمالئها يف املنطقة ضد عمالء بريطانيا يف تونس ،فرتاها تدفع بعمالئها يف تونس إىل عميل أمريكا يف
مصر ،لكن أتثري مصر يف تونس أقل بكثري من أتثري عمالء اإلجنليز يف اجلزائر ،اليت جتاور تونس مباشرة ،فقد ملح الرئيس اجلزائري إىل
تونس وعالقتها بفرنسا عندما قال( :قال تبون إن فرنسا تقرأ ألف حساب للجزائر متوجها بكالمه للصحفي الذي سأله ما إذا كانت
فرنسا ال تزال تنظر إىل اجلزائر على أهنا مقاطعة فرنسية مصححا ذلك بقوله "ال ال" .واتبع" :انت تقصد دولة أخرى يعطوهنا أوامر
وتسكت وتطبق" .واعترب البعض أن كالم الرئيس اجلزائري فيه إشارة إىل تونس خصوصا بعد تصرحيات رئيس اجلمهورية قيس سعيد
إابن زايرته لفرنسا واليت قال فيها تونس مل تكن حتت االستعمار بل كانت حتت احلماية ...موقع احلصري.)٢٠٢1/٧/8 ،
ومن كل هذه املواقف الدولية يتضح أبن فرنسا تنازع بريطانيا السلطة يف تونس ،ولكن املنازعة هي داخل أورواب ،وأمريكا ليست
يف النزاع ،لذلك ال نقول عما حيدث إنه صراع دويل ابملعىن االصطالحي لعدم وجود أمريكا خالله بشكل فاعل ،بل هو كما قلنا آنفا
صراع داخل أورواب وخاصة فرنسا وأملانيا من جانب ،وبريطانيا من جانب آخر ...وهلذا فلن أيخذ صفة الصراع الطويل ،بل ستعود
الصيغة التوافقية ويرجح أن نفوذ بريطانيا لن يغادر تونس ،فربيطانيا تتقن الدهاء السياسي الذي تفتقر إليه فرنسا ...ومع ذلك فإننا
ندعو هللا القوي العزيز أن جيعل أبسهم بينهم شديدا وأن يكرمنا هللا إبقامة اخلالفة على أيدينا ،فيعز اإلسالم واملسلمون ،ويذل الكفر
والكافرون﴿ :وي ومئِذ ي ْفرح الْم ْؤِمنو َن * بِنص ِر َِ
شاء َوه َو ال َْع ِزيز ال َرِحيم﴾.
اّلل يَ ْنصر َم ْن يَ َ
َْ
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يف الثاين والعشرين من ذي احلجة 144٢هـ
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