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االشراف: عبدالباسط غبارة  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

األزمة في تونساألزمة في تونس
مشهد سياسي جديد وآمال جديدةمشهد سياسي جديد وآمال جديدة

حكومة الملفات الصعبة..

بودن وتشكيلتها الحكومية

في مواجهة تحديات مختلفة

ناشطة تونسية:
تونس تتجه نحو مشهد 

ديمقراطي متناصف 
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االفتتـــاحيـــة

هـل اقتربـت هـل اقتربـت 
نهايـة األزمـةنهايـة األزمـة

 25 في  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  اعالن  منذ  متسارعة  تطورات  تونس  تشهد 
الحصانة  ورفع  البرلمان،  عمل  تعليق  تضمنت  استثنائية  اجراءات  الماضي،عن  يوليو 
عن نوابه، وإعفاء حكومة هشام المشيشي، وتولي رئيس الجمهورية كامل صالحيات 
مستميتة  محاوالت  االجراءات  هذه  العامة.ورافقت  النيابة  ورئاسة  التنفيذية  السلطة 

من خصوم سعيد النهائها فيما واجهها هو باستماتة أكبر.

مجلة »المرصد«

تطورات متسارعة في تونستطورات متسارعة في تونس

؟؟
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يبدو أن محاوالت حركة النهضة واألحزاب الموالية لها لنقل الصراع السياسي الى الشارع 
»بالهزيلة«،  وصفت  الحركة  ألنصار  مظاهرات  من  اسبوع  بالفشل،فبعد  باءت  التونسي 
آالف  ضّمت  تظاهرات  الجاري،  أكتوبر   03 عدة،األحد  ومدن  التونسية،  العاصمة  شهدت 
بإنهاء  دعوات  وسط  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  اتخذها  التي  للقرارات  المؤيدين 

منظومة الحكم، التي سيطرت على مقاليد السلطة، منذ سنوات، وحل البرلمان التونسي.
»الحبيب بورقيبة«، وسط العاصمة التونسية، وعلى  وتوافد مئات التونسيون على شارع 
سوسة،  في  الشلي  ساحة  مثل  المحافظات،  بمختلف  العامة  والساحات  الميادين  من  عدد 
التي  التونسي، ولقراراته  للرئيس  البلدية وسط مدينة صفاقس،معلنين دعمهم  وساحة 
اعتبروها ضرورية إلنقاذ البالد من الشلل االقتصادي واالجتماعي والخصومات السياسية، 

ولوضع حد للفساد المستشري وتحقيق مطالب التونسيين.
ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس التونسي،ومنادية 

رئيس  ضد  هتافات  أطلقوا  كما  البرلمان  حل  بضرورة 
راشد  النهضة  حركة  وزعيم  المجمد  البرلمان 

عدة  البالد.وأعلنت   من  برحيله  الغنوشي،مطالبين 
ودعت  المظاهرة،  لهذه  مساندتها  سياسية  أحزاب 

بكثافة  والمشاركة  الشارع  إلى  للنزول  أنصارها 
للدفاع عن قرارات 25 يوليو وعن الدولة، على 

الشعبي«  و«التيار  الشعب«  غرار أحزاب »حركة 
و«حزب التحالف من أجل الجمهورية«.

للرئيس  الداعمة  المظاهرات  وجاءت 
إعالنه  من  أيام  بعد  وقراراته،  التونسي 

بتشكيل حكومة  بودن رمضان،  نجالء  تكليف، 
واسع،  شعبي  بترحيب  قوبل  ما  وهو  جديدة، 

ضربة  تونس.وأعتبر  تاريخ  في  سابقة  باعتباره 
عدم  ينتقدون  كانوا  الذين  سعيد  لخصوم  موجعة 

وجود حكومة لتسيير شؤون البالد منذ اجراءات 25 يوليو 
الماضي.

لقراراته  المؤيدة  المظاهرات  التونسي  الرئيس  ووصف 

بعد اسبوع من مظاهرات ألنصار 
الحركة وصفت »بالهزيلة«، شهدت 

العاصمة التونسية، ومدن عدة،األحد 03 أكتوبر 
الجاري، تظاهرات ضّمت آالف المؤيدين 

للقرارات التي اتخذها الرئيس 
التونسي.

،،،،
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 1.8« إن   ،2021 األول  أكتوبر/تشرين   4 اإلثنين  سعّيد،  قيس  تاريخي«،وقال  »يوم  بأنها 
في  معتبراً  له«،  داعمة  الفائت في مسيرات  األحد  يوم  الشوارع  إلى  مليون مواطن خرجوا 
تسجيل مصور نشره مكتبه على اإلنترنت،أن »الشعب قال كلمته »وأضاف قائال »لن نخيب 

آمال التونسيين«.
وأكد قيس سعيد، أثناء لقائه نجالء بودن،أنه »تم السطو على إرادة الشعب التونسي من 
هي  ومهمتنا  كان  أي  وصاية  تحت  لسنا  ونحن  الدولة،  في  التحكم  يريد  خفي  نظام  قبل 
الخالدة«.وأضاف  األيام  هذه  في  عنها  عبر  الذي  شعبنا  إرادة  تحقيق 
إلى  ينظر  أن  عليه  تونس،  في  انقالب  عن  يتحدث  »من  أن  سعيد 
تعيشه  الذي  التاريخي  المنعرج  بهذا  فرحًا  الشيوخ  رقصات 

تونس«، وفق تعبيره.
الغنوشي  راشد  النهضة  حركة  زعيم  المقابل،حاول  وفي 
في  النواب  مجلس  أن  إعالنه  خالل   من  التصعيد 
النواب  من  عدد  عليه  رد  ما  دائم،وهو  انعقاد  حالة 
انتقادات  بتوجيه  التونسية  واألحزاب  والشخصيات 
القسط  يتحمل  أنه  معتبرين  للغنوشي،  الذعة 
وشدد  التونسية.  السياسية  األزمة  من  األكبر 
النواب على أنه ال يمكن للغنوشي التحدث باسم 

النواب، وأنه »آخر من يتحدث عن الديمقراطية«.
الديمقراطي«،  »التيار  حزب  عن  النائب  وقال 
هشام العجبوني،في تدوينة نشرها على صفحته عبر 
»فيسبوك«، إن »راشد الغنوشي هو الذي تسّبب في حدث 
25 يوليو بتعّسفه على الدستور والنظام الداخلي، باعتماد 
اللفظي  العنف  إزاء  وبتهاونه  بقوة  والمرور  المغالبة  منطق 
عديد  في  سعيد  لقيس  وباستفزازه  البرلمان،  داخل  والمادي 

قام متظاهرون في مدينة 
المنستير الساحلية، األحد، باقامة 

جنازة رمزية ورمي تابوت النهضة في 
شاطئ القراعية أمام منزل الرئيس 

الراحل الحبيب بورقيبة بمدينة 
المنستير كدليل على نهاية 

الحركة سياسيا.

،،،،
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آخر  الغنوشي هو  القروي،  نبيل  ليتحالف مع  الفخفاخ  إلياس  المحطات، وبإسقاطه لحكومة 
من يمكنه الحديث عن احترام الدستور وعن الحفاظ على مسار االنتقال الديمقراطي«.

من جهتها قالت النائبة المستقلة، أميرة شرف الدين،في تدوينة نشرتها على صفحتها 
العرجاء لهذا الشخص رئيس  النواب بسبب اإلدارة  »الشعب كنس كل  عبر »فيسبوك«، أن 
الشعب،  إلرادة  وتنكره  غطرسته  بسبب  اليوم  عليه  نحن  ما  إلى  وصلنا  النواب..  مجلس 

شرف  المشبوهة«.وأضافت  وتحالفاته  هو  به  قام  ما  ثمن  ودفعنا 
الدين »رئاسة مجلس نواب الشعب ال تمثلني، وعليه فإن بيان 

راشد  باسم  الصادر  الشعب  نواب  مجلس  مكتب  سمي  ما 
الغنوشي ال يمثلني، وكل دعوة موجهة للنواب ال تلزمني«.

جميع  على  أزمات  سنوات  منذ  تونس  وتشهد 
اتهامات  وسط  متواصل  حكومي  وفشل  األصعدة 

البالد. اليه  آلت  ما  في  بالتسبب  النهضة  لحركة 
وقام متظاهرون في مدينة المنستير الساحلية، 

تابوت  ورمي  رمزية  جنازة  باقامة  األحد، 
منزل  أمام  القراعية  شاطئ  في  النهضة 

بمدينة  بورقيبة  الحبيب  الراحل  الرئيس 
الحركة  نهاية  على  كدليل  المنستير 

سياسيا.
حركة  رئيس  ذلك،أعلن  غضون  وفي 

»الشعب« التونسية، زهير المغزاوي،اإلثنين، 
أبلغه بأّنه  التونسي قيس سعيد،  الرئيس  أّن 

تشكيلة  عن  اإلعالن  بعد  حوار  إلى  سيدعو 
إلى  الدعوة  يوجه  »لن  وأنه  الجديدة،  الحكومة 

وألنها  المشكلة،  من  جزءا  باعتبارها  النهضة  حركة 
المسؤولة عن الخراب في البالد«، بحسب تعبيره.

إّن  المغزاوي قوله  المحلية عن  اذاعة »موزاييك«  ونقلت 
الحكومة  تشكيل  بعد  تشاركي  مسار  في  سيشرع  »سعيد 

رئيس حركة »الشعب« 
التونسية، زهير المغزاوي،الرئيس 

التونسي قيس سعيد، سيدعو إلى 
حوار بعد اإلعالن عن تشكيلة الحكومة 

الجديدة،و«لن يوجه الدعوة إلى 
حركة النهضة باعتبارها جزءا من 

المشكلة، وألنها المسؤولة 
عن الخراب في البالد«.

،،،،
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واألحزاب  الحية  والقوى  والمنظمات  للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  يشمل  الجديدة، 
المغزاوي،  البالد«.وأكد  في  األزمة  عن  مسؤولة  أنها  اعتبر  التي  النهضة،  حركة  باستثناء 
أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحد ذاته، »أصبح غير قادر على حكم حزبه«، وفق 

تعبيره.
في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  نظيره  أبلغ  سعّيد،قد  قيس  التونسي  الرئيس  وكان 
تونس.وقالت  في  األزمة  لحل  وطني  حوار  اطالق  الماضي،عزمه  هاتفية،السبت  مكالمة 
الرئاسة الفرنسية ان »سعيد أشار إلى أن الحكومة ستتشكل في األيام المقبلة، وأن حوارا 
بيان صدر عن مكتب  لم يشر  أعقاب ذلك«.فيما  وطنيا سيبدأ في 

الرئيس التونسي بعد المكالمة إلى أي خطط للحوار.
عن  بودن،  نجالء  الحكومة،  بتشكيل  الُمكلفة  وكشفت 
على  نشرتها  تدوينة  في  الُمرتقبة.وقالت  حكومتها  مالمح 
كفاءات  من  ستتكون  »الحكومة  إن  »تويتر«  على  حسابها 
نسائية وشباب قادر على إحداث الفارق في هذه الفترة 
من  أن  البالد«.وأضافت  بها  تمر  التي  العصيبة 
أولوياتها »النهوض باالقتصاد وتحسين األوضاع 

المعيشية والصحية والحد من البطالة.
رئيسة  على  كبيرة  آماال  الكثيرون  ويعقد 
تيار  إلى  تنتمي  ال  كونها  الجديدة  الحكومة 
فرص  من  يزيد  ما  وهو  حزبي  أو  سياسي 
ومنسجمة  توافقية  حكومة  تشكيل  في  نجاحها 
الفشل  وتجاوز  القائمة  التحديات  مواجهة  يمكنها 
تدار  كانت  التي  السابقة  الحكومات  عرفته  الذي 
واغفال  النفوذ  على  صراعات  وسط  األحزاب  طرف  من 
أوضاعا  سنوات  منذ  يعيش  بات  الذي  المواطن  لمتطلبات 

اقتصادية صعبة.

الُمكلفة بتشكيل الحكومة، نجالء 
بودن، »الحكومة ستتكون من كفاءات 

نسائية وشباب قادر على إحداث الفارق
في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها 

البالد«.

،،،،
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بعد شهرين من الجدل في الشارع التونسي وتباين ردود األفعال من اإلجراءات الرئاسية بين 
التونسي قيس سعّيد عن  الرئيس  أعلن  القلق،  درجة  بلغ  انتظار طويل  وبعد  ورافض،  مؤيد 
تكليف الجامعية نجالء بودن بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة هشام المشيشي المعزولة 
بقرارارات 25 يوليو الماضي، لتنتهي نسبيا حالة الغموض التي سادت الشارع التونسي حول مستقبل 
السلطة التنفيذية وسط تخوفات بتفّرد سعّيد بكل السلطات دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة 

بعد تجميد البرلمان وغياب أي هيكل رقابي أو توجيهي آخر يعّدل أي انزياح بالسلطة.

حكومة نجالء 
»بودن« وأزمة 

البرلمان
شريف الزيتوني

هلهل
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امرأة  أنها  األول  لسببين؛  التونسيين  من  للكثير  مفاجأة  اعتبر  بودن  نجالء  تكليف 
على  فرض  بشكل  هام  وظيفي  لسجل  وحاملة  الدولي  البنك  في  وخبيرة  وجامعية 
المرأة  بمنح  واالستبشار  بالقرار  اإلشادة  الحداثيين  يسمون  وما  النسوية  المنظمات 
الرئيس  على  كبيرة  هجومات  شنوا  سابقا  ذكروا  من  أن  باعتبار  البالد،  قيادة  فرصة 
متهمينه بالرجعية والقرب من اإلسالميين، بل منهم من اعتبره داعشيا أصال، فكانت 

هذه الرسالة محرجة لهم. 
والسبب الثاني أنه أحرج حركة والنهضة ومن يدور في فلكها 
على  انقالبا  إجراءاته  اعتبروا  الذين  الرئيس،  معارضي  من 
ولن  السلطات،  كل  على  لالستحواذ  يتوجه  وهو  الدستور 
يكّلف أحدا لرئاسة الحكومة، لكن هذا لم يحصل واختار 
الرئيس الشخصية التي تبدو األقرب لخياراته، ودون 
تزيين كثير لتعيين بودن األقرب أن المرأة ستكون 
رئيس  يطلبه  ما  تنفذ  أولى  وزيرة  موقف  في 
التي  سبتمبر   22 إجراءات  بعد  خاصة  البالد، 
مطلقة  صالحيات  لنفسه  سعّيد  فيها  منح 
الرقابة  مؤسسات  أمام  للطعن  قابلة  وغير 

التي بدورها أصبحت في حكم الماضي.
التعيين كان ملفتا وغير  أن  المهم في ذلك 
سابقا  امرأة  أي  فيه  تتقّلد  لم  بلد  في  متوقع 
بأن  الكبرى  الدعاية  رغم  الوزراء  أو  الحكومة  رئاسة 
تونس راهنت بشكل مبّكر على المرأة ومنحت امتيازات 
الدعاية  وهذه  األخرى،  العربية  المجتمعات  تعرفها  لم 
التي تسمي نفسها بورقيبية نسبة  تسوقها دائما األطراف 

تكليف الجامعية نجالء بودن 
بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة 

هشام المشيشي المعزولة بقرارارات 25 يوليو 
الماضي، أنهى نسبيا حالة الغموض 

التي سادت الشارع التونسي حول 
مستقبل السلطة التنفيذية.

،،،،
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بالثقافة  متأثر  تحديثي  لمشروع  الحامل  بورقيبة  الحبيب  األسبق  الراحل  الرئيس  إلى 
الشخصية  لألحوال  بمجلة  االستقالل  بعد  توجها  التي  المرأة  على  ومراهن  الغربية 

تمنحها امتيازات تخفف عنها النظرة والممارسة التقليديين.
مرحبا  كان  بعضها  بوخريص  نجالء  تعيين  من  متباينة  كانت  المحلية  األفعال  ردود 

الثري،  المهني  ولسجلها  للمرأة  األكاديمية  للمكانة  بالنظر 
على غرار االتحاد التونسي للشغل الذي كان خالل المرحلة 

وفي  اإلجراءات  بعض  في  الرئيس  مع  مختلفا  السابقة 
المدني  الطيف  بقية  أراء  أمام  الرئاسة  قصر  انغالق 

والسياسي. عبر االتحاد االتحاد عن ارتياحه لتكليف 
واصفًا  جديدة،  حكومة  بتشكيل  بودن  نجالء 

ذاته،  حد  في  إيجابي  »مؤشر  بأنه  التكليف 
العام  األمين  لسان  على  جاء  ما  بحسب 

الشفي  وقال  الشفي.  سمير  المساعد 
في تصريحات إعالمية »نسجل بارتياح 
ذلك  في  امرأة.  حكومة  رئيسة  تكليف 

للمرأة التونسية في أن  رسالة قوية جداً 
تتحمل مسؤولية على رأس الدولة«.

التيار  لحزب  العام  األمين  اعتبر  جانبه  من 
تونسية  امرأة  أول  تعيين  »أن  )ناصري(  الشعبي 

تحقيق  درب  على  مهمة  خطوة  الحكومة،  رأس  على 
مطالب الشعب في 25 يوليو الماضي«، معتبراً أن هذا 

القرار ُيعد »ضربة أخرى تلقتها منظومة األخونة والفساد 

تكليف نجالء بودن أحرج حركة والنهضة 
ومن يدور في فلكها من معارضي الرئيس، 
الذين اعتبروا إجراءاته انقالبا على الدستور 

وهو يتوجه لالستحواذ على كل 
السلطات.

،،،،
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واإلرهاب والعمالة«. وهو نفس الموقف 
خالل  من  الشعب  حركة  تتبناه  الذي 
تصريحات نائبها في البرلمان المجّمد 
الوجوه  أكثر  يعتبر  الذي  المكي  هيكل 
في  سعّيد  لقيس  مساندة  السياسية 

الفترة األخيرة.
أما من جانب معارضي فطبيعي جدا 
مازالت  التي  النهضة  حركة  تكون  أن 
الرئيس،  قرار  الدستورية  على  تصّر 
معتبرة أن »تكليف رئيس حكومة دون 
التقيد باإلجراءات الدستورية... يعمق 
في  واالجتماعية  االقتصادية  األزمات 
وهذا  حّلها«.،  على  يساعد  وال  البالد 
المعارضة  تتبناه كل األطراف  الموقف 
نقيض  على  تعتبر  التي  للرئيس حتى 
العمال  حزبي  مثل  السياسي  اإلسالم 
انتقادات  يلقيان  اللذين  والجمهوري 

كبيرة من األطراف »التقدمية« في المشهد التونسي.
تكليف رئيس حكومة جديدة يتزامن طبعا مع برلمان مجّمد والذي يتوقع أن يكون 
من الماضي حسب مسار األمور وحتى حسب قناعة في الشارع التونسي بضرورة إنهاء 
ذلك المشهد المزعج. البرلمان الذي يكون في العادة هو الطريق الذي تمّر عبره كل 
الحكومات بعد الثورة، من خالل المصادقة عليها التزاما بفصول دستورية تفرض ذلك، 
التي  الرئاسية  األوامر  صدور  مع  والتشريعية  السياسية  الحسابات  خارج  اليوم  أصبح 
المرة  إجراء مختلف هذه  أمام  الحكومة  الدستور وستكون  وبجزء من  به  العمل  عّطلت 
وهو القسم فقط أمام الرئيس ثم تباشر عملها. والواقع يعتقد أنها حكومة جاهزة من 
في  لعملها  الضامنة  القانونية  الترتيبات  بعض  انتظار  في  فقط  نفسه  الرئيس  طرف 

المرحلة المقبلة.
تجميد البرلمان كان الخطوة المتزامنة مع إقالة رئيس الحكومة وبدء العمل باألوامر 
للبالد،  السياسي  المستقبل  عن  كثيرة  أسئلة  على  التونسي  الشارع  لينفتح  الرئاسية، 
رئيسة  تنفيذي رغم تعيين  الفعلي بكل ما هو  الماسك  الذي أصبح  الرئيس  نوايا  وعن 
من  فعلي  مخرج  االستثنائية  اإلجراءات  وهل  للحكومة،  جديدة 
هذه  مدة  وعن  الزمن،  من  عقد  منذ  بالبالد  تعصف  أزمة 
اإلجراءات وأمل االنتخابات المبكرة؟ كلها أسئلة تطرح في 
انتظار أوال مباشرة الحكومة الجديدة لعملها في الفترة 
المقبلة، وثانيا في انتظار إعالن من الرئيس عن موعد 
عن  مختلفة  تأكيد  بكل  ستكون  جديدة  النتخابات 

سابقاتها على مستويات مختلفة.
وبعيدا عن أصوات المعارضة والقبول يعتبر 
الحكومة  رأس  على  بودن  نجالء  تعيين 
التونسية حدثا يمكن االنتباه له والتعامل 
الكالم  أن  باعتبار  إيجابي  بشكل  معه 
التونسية  المرأة  دور  عن  يسوق  الذي 
دون  إعالمية  دعاية  طويلة  لعشريات  بقي 
مستوى  على  خاصة  الواقع  في  تطبيق  أي 
عن  بعيدا  لكن  البالد،  في  الكبرى  المسؤوليات 
تباين األراء ليس المهم في تونس اليوم وجود امرأة 
لها  شخصية  تكون  أن  المهم  بل  الحكومة،  رأس  على 
الحالة  من  تغير  يجعلها  ما  والخبرة  الشخصية  قوة  من 

االقتصادية واالجتماعية المحتقنة.

يعتبر تعيين نجالء بودن على رأس 
الحكومة التونسية حدثا يمكن االنتباه له 

والتعامل معه بشكل إيجابي باعتبار أن الكالم 
الذي يسوق عن دور المرأة التونسية بقي 

لعشريات طويلة دعاية إعالمية دون 
أي تطبيق في الواقع.

،،،،
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كّلف رئيس الجمهورية التونسية في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر، عالمة الجيولوجيا 
نجالء بودن البالغة من العمر 63 عاما 

والبعيدة كل البعد عن األحزاب وصخب 
أكده  ما  حسب  السياسية،  الحياة 
التونسية  الحكومة  الخبراء،بتشكيل 
امرأة  أول  بذلك  لتكون  القادمة. 
رئيس حكومة تونسية وعربية. ورغم 
مؤشرات  من  الخطوة  هذه  حملته  ما 
السياسية  األزمة  النفراج  إيجابية 
أحاط  الذي  الغموض  وتجلي  بتونس 

الركود  و«فترة  اإلستثنائية  بالتدابير 
يوليو   25 حراك  تلت  التي  واالنتظار« 

أن  إال  رئاسية،  قرارات  من  وماصاحبه 
فوهات  أعتاب  على  تقف  بودن  حكومة 

أزمات متعددة الجهات والقطاعات ما يجعل 
اإلنتقالي  المسار  إنجاح  على  رهانها  من 

ويصفها  بل  للغاية  صعبة  مهمة 
الكثيرون«بالشبه مستحيلة«.

حكومة الملفات الصعبة

نجاة فقيري

بودنبودن  وتشكيلتها وتشكيلتها 
الحكومية في مواجهةالحكومية في مواجهة  
تحدياتتحديات  مختلفةمختلفة
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الملفات  حكومة  لقب«  بعد  تشكل  لم  التي  بودن  نجالء  حكومة  على  الكثيرون  أطلق 
أصعب  تواجه  الحكومة  هذه  أن  على  والدوليين  التونسيين  الخبراء  يجمع  حيث  الصعبة«، 
وأخطر الملفات الشائكة لعل أشدها تعقيدا التركمات االقتصادية والمالية في دولة تشارف 
الحصول على قروض من هنا وهناك وخاصة بعد  أجل  الزمن من  على اإلفالس وتسابق 
الملف الثقيل المثير للجدل الذي قدمته حكومة هشام المشيشي خالل مشاوراته مع البنك 
حكومة   14 أفسدته  ما  بإصالح  مطالبة  أنها  الجديدة  الحكومة  حظ  سوء  فمن  الدولي. 

متعاقبة منذ 2011 ذلك عدا عن ما تراكم في الفترات السابقة.
طيلة »العشرية السوداء« أنهكت الحكومات واألحزاب المتناحرة البالد وقادتها إلى عدم 
باقتصادها  بدءا  بالبالد  الحيوية  المرافق  كل  على  بدوره  أثر  الذي  السياسي  االستقرار 
الرأسي  السقوط  المستقيمة  الخطوط  مع  خاصة  سريريا«  »الميت 
وترقيع  تماما  عاجزة  ميزانية  مع  االقتصادية  المؤشرات  لعديد 
متواصل لها وديون متراكمة تضاعفت 3 مرات بين 2010 و 
دينار  مليار   112 إلى  العمومية  تونس  ديون  لتقفز   2020
2021 مقارنة بـ100 مليار دينار السنة الماضية، ليصل 
بذلك نصيب كل فرد تونسي من إجمالي الدْين إلى 
بيانات نشرتها  9 أالف و300 دينار وذلك حسب 

جريدة الصباح التونسية.
وكانت الدولة قد حددت في قانون المالية 
لسنة 2020 حجم  الديون العمومية ب100 
تحصلت  التي  القروض  فيها  بما  دينار  مليار 
سدادها  في  وانطلقت  الوبائية  األزمة  زمن  عليها 
فاّن  لإلشارة  و  الحالية.  من  السنة  الثاني  الربع  في 
نصف ديون تونس العمومية والتي انطلقت في سدادها 
هي بالعملة الصعبة وحجمها سيكون قابال للتغيير باعتبارها 

يجمع الخبراء التونسيون والدوليون على 
أن حكومة نجالء بودن تواجه أصعب 

وأخطر الملفات الشائكة.

،،،،
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تخضع لسوق الصرف ولسعر الدينار التونسي مقابل العمالت األجنبية المرجعية.
وُحّددت  المائة  في  مائة  تجاوزت  التي  الخارجية  الديون  تفاقم  إلى  ذلك  إضافة 
قيمتها بــ80.9 مليار دينار )30.3 مليار دوالر( مع نهاية سنة 2020 حسب تقديرات مروان 
العباسي محافظ البنك المركزي. كما أظهرت بيانات المعهد التونسي لإلحصاء، تسجيل 
اقتصاد البالد تراجعا قياسيا لمعدل النمو بنسبة 8.8% في العام الماضي، وارتفاع نسبة 
البطالة إلى 17.4%. كما تنامت معدالت الفقر %15.2 في 2015 إلى 20.2 % في 2020 

وتدهور المقدرة الشرائية وتهاوي الدينار مقابل العمالت األجنبية 
إضافة من  ارتفاع معدالت البطالة من 15.4 % في 2015 إلى 

17.4 % في 2020، حسب اإلحصائيات الرسمية.
ملف  أن  اقتصاديون  خبراء  يفيد  السياق  هذا  في 

إيجاد  السهل  من  يكون  ولن  جدا  ثقيل  المديونية 
استبعدوا  كما  القصير  المدى  على  له  حلول 

التونسية  العمومية  المالية  استعادة  إمكانية 
الحكومة  مهمة  واعتبروا  وتوازنها  عافيتها 

الجديدة عسيرة بل وشبه مستحيلة إال إذا 
قادرين  متمرسين  خبراء  على  اإلعتماد  تم 

الوطني  لالقتصاد  إنقاذ  خارطة  صياغة  على 
المنهار تماما. ويعتبر المراقبون والمحللون أن 

والنجاح  الفشل  رهانات  أبرز  هو  االقتصادي  الملف 
أمام حكومة بودن وستجزم الخطوات المتخذة بداية 

بتعيين وزير مناسب إلدارة وزارة المالية التونسية وصوال 
إلى خطة عمل محكمة إلنقاذ البالد من الوضع الخطير الذي 

طيلة »العشرية السوداء« أنهكت 
الحكومات واألحزاب المتناحرة البالد وقادتها

إلى عدم االستقرار السياسي الذي أثر 
بدوره على كل المرافق الحيوية 

بالبالد .

،،،،
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قادها إلى اإلفالس.
وتحتاج تونس في هذا اإلطار إلى استعادة ثقة الشركاء االقتصاديين البارزين على غرار 
التوتر السياسي  الدولية وهو أمر صعب خاصة مع  المالية  االتحاد األوروبي  والمؤسسات 

الحاصل بالبالد والفشل االقتصادي الذريع الذي تواجهه.
نموها  معدل  في  حدة  أكثر  سجلت  تراجعا  أن  تونس  الدولي  للبنك  تقرير  أفاد  وقد 
االقتصادي بالمقارنة مع معظم البلدان المماثلة في المنطقة، حيث شهد االقتصاد تباطؤ 
المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  معدل  وانكمش  المديونية.  مستويات  وتصاعد  النمو  معدل 
بنسبة 8.8% في عام 2020، وارتفعت البطالة من 15% قبل الجائحة إلى 17.8% بنهاية 
الربع األول من 2021، ومازالت تؤثر بوجه خاص على النساء )24.9%( والشباب في الفئة 

العمرية 15-24 عامًا )%40.8(.
يوليو/جويلية  لحراك 25  المؤدية  األسباب  تقرير حول  في  و 
وقرارات الرئيس التونسي اإلستثنائية تقول صحيفة نيويورك 
الفقر  وتفاقم  البطالة  معدل  ارتفاع  إن   « األمريكية  تايمز 
بين  أوروبا  إلى  الشرعية  غير  الهجرة  محاوالت  وتزايد 
كبير  وإحباط  أمل  خيبة  إلى  أدت  التونسي،  الشباب 

عقب عقد من الديمقراطية.«
وحسب تقرير البنك الدولي الذي تم نشره 
الحالي،  العام  من  األولى  السداسية  خالل 
فإنه من المتوقع أن يتزايد الفقر والمعاناة، 
المدقع،  الفقر  معدل  ظل   ،2020 عام  ففي 
المحسوب باستخدام خط الفقر الدولي البالغ 
تونس،  اليوم، دون 1% في  في  للفرد  1.9 دوالر 
وفقًا  الفقر  معدل  أن  إلى  أشارت  التقديرات  ولكن 
للخط البالغ 3.2 دوالرات للفرد في اليوم قد ارتفع من 
2.9% إلى 3.7%. عالوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن 
»الذين يقفون على حافة« السقوط في  ترتفع نسبة السكان 

أفاد تقرير للبنك الدولي أن  تونس 
سجلت  تراجعا أكثر حدة في معدل نموها 

االقتصادي بالمقارنة مع معظم البلدان 
المماثلة في المنطقة.

،،،،
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أن  المتوقع  من  اليوم،  في  للفرد  دوالرات   5.50 قدره  فقر  الفقر. وباستخدام خط  براثن 
إلى   %16.7 من  الفقر  براثن  في  السقوط  حافة  على  يقفون  والذين  الفقراء  عدد  يرتفع 
20.1% من إجمالي عدد سكان البالد البالغ نحو 11.7 مليون نسمة )البنك الدولي 2021، 

.)2019
التونسية  بالبالد  بقوة  المطروحة  الحرجة  الملفات  أكثر  الفساد  يعتبر  أخرى  جهة  من 
وأيضا أصعب التحديات هي األخرى المطروحة أمام الحكومة التونسية الجديدة برئاسة 
نجالء بودن، وقد أعلن الرئيس التونسي في سياقات عدة عن ملفات فساد ثقيلة وتوّعد 

بمحاسبة الفاسدين كما شدد خالل تكليف بودن بتشكيل الحكومة 
الفساد  على  للقضاء  معا  »سنعمل  قائال  الفساد  مقاومة  على 

والفوضى التي عمت الدولة في عديد المؤسسات«،  ويتطلع 
التي  اآلفة  هذه  لمحاربة  التونسي لخطوات فعلية  الشعب 

األزمات بها في كل  و تسببت في أسوأ  بالبالد  عصفت 
نهاية  في  نشر  لها  تقرير  أحدث  ففي  القطاعات. 

الدولية  الشفافية  منظمة  صنفت   ،2020 العام 
الفساد وفي  المرتبة 69 في مؤشر  تونس في 

إحصائيات  للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
نحو  الفساد  جراء  سنويا  تخسر  تونس  فإن 

8.4 مليارات دينار تونسي.
وباإلضافة إلى الملف االقتصادي واإلجتماعي 

السياسي  والوضع  بالبالد  الفساد  واستشراء 
لرئيس  اإلستثنائية  التدابير  خلفية  على  المتوتر 

التونسية قيس سعيد، تحارب تونس على  الجمهورية 
صحية  ببنية  كورونا  وباء  تفشي  العالم  دول  كافة  غرار 

ما حققته تونس من تقدم هام  »مهترئة ومتداعية«. فرغم 

يعتبر الفساد أكثر الملفات الحرجة 
المطروحة بقوة بالبالد التونسية وأيضا 

أصعب التحديات  أمام الحكومة التونسية 
الجديدة برئاسة نجالء بودن.

،،،،
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التي  القاتلة  الوباء  التي تلقتها بعد موجة  الخارجية  التلقيح بفضل المساعدات  في عملية 
العالم أجمع فيها إلنقاذ تونس من براثن  »مأساة« سارع  التونسيين في  أودت بحياة آالف 
الوباء، إال أن الوضع اليزال غير مستقرا لعزوف الكثيرين عن التلقيح أوال ولمواصلة كورونا 

تفشيها عبر العالم بمتحورات معقدة منها من يقاوم التلقيح.
تونسية  امرأة  ،كأول  التونسية  الحكومة  رأس  على  بودن  نجالء  تعيين  بدى  ما  فبقدر 
الثورة«  »تونس جديدة وتصحيح لمسار  إيجابية نحو  المنصب، خطوة  وعربية تتقلد هذا 
التي  المتسارعة  األخيرة  األحداث  بعد  خاصة  التونسيين  لتطلعات  »وقتية«  واستجابة 
أن  إال  السياسية،  الساحة  على  كثيرة  تطورات  وأفرزت  البالد  هزت 
للغاية« حيث تكبلها  مهمة حكومة نجالء بودن أصبحت »صعبة 
التونسي  الرئيس  يقبل  لن  أوال  جهات،  ثالث  من  اإللتزامات 
بخيبة أمل أخرى في اختيار الشخص المناسب، بعد اختياره 
البالد  تنقذ  لمهمة تشكيل حكومة  المشيشي،  لهشام 
وعسيرة  كثيرة  والتراكمات  التحديات  فإن  ثانيا  أما 
أما  وتجاوزها  لحلها  حقيقية«  معجزة  وتتطلب« 
من  هو  التونسي  الشعب  فإن  األهم  وهو  ثالثا 
في  بالبالد  العام  الوضع  تغيير  قرار  اتخذ 
يوليو/   25 يوم  الشهير  العفوي  حراكه 
جويلية ليفرض إرادته ويوقف نزيف األزمات 
التي عصفت به كما عبر في محطات عدة عن 
ارتياحه ومساندته لقرارات الرئيس التونسي منذ 
الحاشدة  المظاهرات  في  كان  آخرها  التاريخ،  ذلك 
الماضي.  األحد  التونسية  العاصمة  وسط  هزت  التي 
الصعبة  الملفات  هذه«  أمام  بودن  حكومة  ستنجح  فهل 

والشائكة« وتستجيب إلرادة وتطلعات الشعب التونسي؟.

باإلضافة إلى الملف االقتصادي 
واإلجتماعي واستشراء الفساد بالبالد ، تحارب 

تونس على غرار كافة دول العالم تفشي 
وباء كورونا ببنية صحية »مهترئة 

ومتداعية«. 

،،،،
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رامي التلغ

شّكل تكليف الرئيس التونسي قيس سعّيد السيدة نجالء بودن بتشكيل حكومة جديدة مفاجأة أثارت ردود 
فعل واسعة، غلب عليها الترحيب بهذا القرار الذي وصف بالتاريخي، نظراً الى كونها أّول امرأة عربية تصل 

إلى  هذا المنصب.

تعيين رئيسة للحكومة التونسيةتعيين رئيسة للحكومة التونسية

بين اإلشادة والتحّفظبين اإلشادة والتحّفظ
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خطابه  في  سعّيد  ووصف   
قرار  الجديدة  الرئيسة  الى  األول 
أّول  ألنها  بالتاريخي،  تكليفها 
امرأة تصل إلى هذا المنصب في 

تونس وفي العالم العربي.
إيجابية،  األفعال  ردود  وجاءت 
قيس  التونسي  الرئيس  الختيار 
الحكومة  لرئاسة  سيدة  سعيد 
للمرة األولى في تاريخ البالد، فيما 
أن  المقبلة  الحكومة  من  ُينتظر 
وقت  أقرب  في  نفسها  عن  تعلن 
لتولي حزمة من »المهام العاجلة«.

نجالء  التونسي  الرئيس  وكلف 
بودن، األستاذة الجامعية، بتشكيل 
منذ  البالد  في  المرتقبة  الحكومة 
نحو شهرين، وقال بيان صدر عن 

مؤسسة الرئاسة إن اإلعالن عن الوزراء سيتم في أقرب وقت.
التونسية راضية الجربي، أن  في ذات السياق،اعتبرت رئيسة االتحاد الوطني للمرأة 
على  التونسيات  لنضاالت  تتويج  الحكومة،  رأس  على  امرأة  كأول  بودن  نجالء  »تعيين 
مدى عقود من أجل المواطنة الكاملة والمساواة والوصول إلى مواقع القرار والمشاركة 

في إدارة الشأن العام«.
بهذا  كرس  سعيد  قيس  الدولة  »رئيس  أن  صحفي،  تصريح  في  الجريبي،  وأكدت 

التعيين ما طمأن به االتحاد الوطني للمرأة في مستوى احترامه لحقوق النساء«.
الزغالمي  نائلة  الديمقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  رئيسة  قالت  جانبها،  من 
في تصريح صحفي إن »تكليف رئيس الجمهورية امرأة بتشكيل الحكومة المقبلة هو 
مطلب طالبت به المنظمة منذ أول لقاء جمعها بالرئيس فضال عن مطالبتهم بحكومة 

مناصفة«.
تونس  تاريخ  في  امرأة  كأول  بودن  نجالء  تكليف  من  »األهم  أن  الزغالمي  واعتبرت 

بتشكيل الحكومة هو البرنامج والصالحيات والتركيبة«.
من جانبه،كان اتحادالعام التونسي للشغل من األوائل الذين أبدو »ارتياحا« لتعيين 

نجالء بودن رمضان لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال المكلف باإلعالم باتحاد الشغل التونسي، غسان كسيبي: »ارتياح الختيار امرأة 

كرئيسة حكومة ولكن الخيارات هي التي تحدد طبيعة المرحلة المقبلة«.
العام  لالتحاد  المساعد  العام  األمين  الشفي،  سمير  عّبر  كما 
شخصية  لتكليف  المنظمة  ارتياح  »عن  للشغل،  التونسي 
بتشكيل حكومة، وهو ما يعّد مؤشرا إيجابيا في حد ذاته’’ 

وفق تعبيره
نسجل  ‘’كما  إذاعي:  تصريح  خالل  الشفي  وتابع 
ذلك  في  امرأة..  حكومة  رئيسة  تكليف  بارتياح 
رسالة قوية جدا للمرأة التونسية في أن تتحمل 

مسؤولية على رأس الدولة«.
من جهته، اعتبر األمين العام المساعد 
»االتحاد  أن  الطاهري،  سامي  باالتحاد، 
مؤشراً  للحكومة  رئيسة  تعيين  يعتبر 
كما  السائدة،  الغموض  حالة  ينهي  إيجابيًا 
رسالة  هو  الحكومة  رأس  على  امرأة  تعيين  أن 
مطمئنة لجميع األطراف في الداخل والخارج«. وأضاف 
أن تونس في حاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة، للقيام 

بدوريها االقتصادي واالجتماعي.

يُنتظر من الحكومة المقبلة أن تعلن 
عن نفسها في أقرب وقت لتولي حزمة من 

المهام العاجلة.

،،،،



19 الخميس ٠7 اكتوبر ٢٠٢1             العدد: 186 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

حزب  رئيس  أكد  ناحيته  ومن 
حزبه  اعتزاز  الشرفي،  فوزي  المسار، 
الحكومة  بقيادة  امرأة  بتكليف 
سابقة  وهي  تونس،  في  الجديدة 
وفق  العربي  العالم  وفي  تونس  في 

تعبيره.
وبين الشرفي أن هذه الخطوة التي 
نقطة  تمثل  الجمهورية  رئيس  أقرها 
حقوق  تكريس  مجال  في  إيجابية 
المرأة، وتفعيل الدور الريادي لتونس 
في الدفاع عن حقوق المرأة واستثمار 

كفاءاتها.
نجاح  في  أمله  عن  الشرفي  وعبر 
بودن  نجالء  المكلفة  الحكومة  رئيسة 
هذا  في  الحكومة  قيادة  في  رمضان 
البالد  به  تمر  الذي  الصعب  الظرف 

اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
من  تشكل  إنقاذ  حكومة  بودن  حكومة  تكون  أن  إلى  المسار  حزب  عام  أمين  ودعا 

كفاءات قادرة على إنقاذ البالد وتمكينها من تجاوز المشاكل التي تعيشها.
وأكد محمد المسليني، عضو المكتب السياسي لـ«حركة الشعب«، أن »تعيين رئيس 
حكومة هو خيار في االتجاه الصحيح، ينهي مرحلة الشك والريبة، ألن البالد ال تتحّمل 
مزيداً من الفراغ«، مشيراً إلى »رمزية تعيين امرأة على رأس الحكومة ألول مرة في تاريخ 
تطبق  أن  في  أمله  عن  معربًا  والخارج«،  للداخل  واضحة  رسائل  فيه  قرار  وهو  تونس، 
هي  »األولوية  أن  مؤكداً  البالد،  في  األوضاع  إلصالح  برامج  المكلفة  الحكومة  رئيسة 
عدة  فئات  مع  االجتماعية،  بالتعهدات  االلتزام  وأيضًا  العمومية،  المالية  وضع  إصالح 

كعمال الحضائر، وتشغيل الفئات التي طالت بطالتها إضافة إلى مقاومة الفساد«.
الرئيس  تكليف  تونس  تحيا  لحركة  السياسية  الهيئة  رئيسة  بالعيد  وطفة  وثمنت 
قيس سعيد امرأة برئاسة الحكومة حيث قالت في تصريح صحفي إن ما قام به الرئيس 

قيس سعيد يتسم بـ »الجرأة«.
المجاالت وقادرة على تولي كل  التونسية ناجحة في جميع  »المرأة  وشددت على أن 
الحكومة هي  لرئاسة  الرئيس قيس سعيد نجالء بودن  تعيين  فإن  المناصب«، لذلك 

»حركة ذكية يجب تثمينها«.
إنها  تونس  آفاق  لحزب  السياسي  المكتب  رئيسة  محجوب  ريم  قالت  جهتها،  من 

»تلقيت خبر تعيين نجالء بودن بإيجابية«.
في  وذلك  بورقيبيا«،  »إرثا  ُتعد  الخطوة  هذه  أن  وإعتبرت 

الذي  بورقيبة  الحبيب  الراحل  التونسي  الرئيس  إشارة 
أبرز  وأحد  تونس  في  اإلستقالل  دولة  مؤسسة  يعتبر 

مناصري المرأة في البالد.
الحكومة  رئيسة  محجوب  ريم  دعت  وفيما 

برنامج  عن  الكشف  إلى  بودن  نجالء  الُمكلفة 
البريكي  عبيد  قال  الُمرتقبة،  حكومتها 

إن  األمام  إلى  تونس  حركة  عام  أمين 
»انجاز  هو  الحكومة  لرئاسة  امرأة  اختيار 

الحبيب  الراحل  حتى  عليه  يجرأ  لم  تاريخي 
بورقيبة«.

ديلو  سمير  النائب  المقابل،اعتبر  الجانب  في 
وهو أحد المستقيلين أخيراً من حركة النهضة، في 

تدوينة على حسابه الرسمي في »فيسبوك«، أن »تعيين 
رئيسة للحكومة ألّول مّرة في تاريخ تونس قرار يستوجب 

كان اتحادالعام التونسي للشغل 
من األوائل الذين أبدو »ارتياحا« لتعيين 

نجالء بودن رمضان لرئاسة 
الحكومة الجديدة.

،،،،

اعتبر سمير ديلو وهو أحد 
المستقيلين أخيرًا من حركة 
النهضة  أن »تعيين رئيسة 
للحكومة ألّول مرّة في تاريخ 
تونس قرار يستوجب اإلشادة.
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الحكومة مع تعليق  رئاسة  امرأة في منصب  لتزامن تعيين  اإلشادة«، معربًا عن أسفه 
الدستور وانفراد رئيس الجمهورية بصالحيات وصفها بـ«الفرعونية«.

الرئاسي  إلى األمر  الوزراء استناداً  ووصف ديلو تعيين رئيسة 
حكومة  حكومتها  ومن  للدستور  فة 

ِ

مخال منها  »يجعل   ،117
غير شرعية«.

كتلة  رئيس  الخليفي  أسامة  عّبر  متصل،  سياق  وفي 
أمله  عن  المجّمد،  البرلمان  في  تونس«  »قلب  حزب 
في »أن تنال السيدة نجالء بودن، ثقة البرلمان بعد 
تشكيل حكومتها كما ينص على ذلك الفصل 89 

من الدستور، كي تصبح حكومتها شرعية«.
إلى ذلك،يرى مراقبون أن تعيين أول امرأة 
على رأس الحكومة يقطع النظرة الدونية 
للمرأة التي حاول ترسيخها الفكر الرجعي 
في تونس،حيث لم تتوانى عديد األطراف 
السياسية عن  الكشف في أكثر من مناسبة 
بالحريات  إيمانهم  وعدم  للمرأة  عداء  عن 

العامة.
التكنوقراط،  لفئة  تنتمي  بودن  أن  بالذكر  جدير 
في  االقتصادي  الملف  على  تشرف  أن  المتوقع  ومن 
الحكومات  فيها  تسببت  التي  األزمة  نزيف  لوقف  تونس 

المتعاقبة طيلة سنوات.

 رئيسة االتحاد الوطني للمرأة 
التونسية راضية الجربي، »تعيين نجالء 
بودن كأول امرأة على رأس الحكومة، 
تتويج لنضاالت التونسيات على مدى 

عقود من أجل المواطنة الكاملة 
والمساواة«.

،،،،
بودن تنتمي لفئة التكنوقراط، ومن المتوقع 

أن تشرف على الملف االقتصادي في 
تونس لوقف نزيف األزمة التي تسببت فيها 

الحكومات المتعاقبة طيلة سنوات.
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حوار/ همسة يونس

رئيس حزب التحالف من أجل تونس:

هذه أهم هذه أهم 
التحدياتالتحديات  التيالتي  

تنتظرتنتظر  نجالء بودننجالء بودن
التونسي  الرئيس  كلف 
قيس سعيد، السيدة نجالء 
بتشكيل  رمضان،  بودن 
يتم  أن  على  الجديدة،  الحكومة 
ذلك في أقرب وقت، وفق بيان صادر 
وبهذا  التونسية.  الرئاسة  عن 
القرار أصبحت نجالء بودن رمضان 
رئيسة  منصب  تتولّى  امرأة  أّول 
حكومة في تاريخ تونس.. ولمزيد 
مستجدات  حول  التفاصيل  من 
كان  تونس  في  الوضع  وتطورات 
هذا  اإلخبارية«  إفريقيا  لـ«بوابة 
الحوار مع رئيس حزب التحالف من 

أجل تونس سرحان الناصري، 
وإلى نص الحوار:
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الماضية بداية من  الفترة  التونسي خالل  الرئيس  ** كيف تابعتم قرارات 
52 يوليو وحتى تعيين السيدة نجالء بودن على رأس الحكومة التونسية؟

كان  تونس  أجل  من  التحالف  حزب  أن  العام  الرأي  إنارة  نوّد  البداية،  في 
يوليو، مطالبا  تاريخ 52  قبل شهر من  يعني  بتاريخ 60/42  بيانا  قد أصدر 
رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 08 من الدستور تعليق العمل بالدستور، 
حّل البرلمان، إقالة حكومة هشام المشيشي، الدعوة لحوار وطني يضّم كل 

مكونات المجتمع المدني من منظمات وطنية وأحزاب 
فساد  قضايا  بهم  تعلقت  من  باستثناء  سياسّية 

المحاسبات  دائرة  بتقرير  طبقا  انتخابية  وجرائم 
تشريعية  وانتخابات  شعبي  الستفتاء  والدعوة 

بيانات  أصدرنا  ولذلك  ألوانها.  سابقة 
االستثنائية  للتدابير  وداعمة  مساندة 

ثّم  الجمهورية،  رئيس  اتخذها  التي 
االستثنائية  الفترة  من  موقفنا  بّينا 

الجمهورية  رئيس  طالبنا  حيث 
الفترة  بتمديد  أوت   60 بتاريخ 
من  المزيد  التخاذ  االستثنائية 

التدابير.

** إلى أي مدى القت قرارات الرئيس 
الشعب  مستوى  على  ترحيب  التونسي 

واألحزاب، وما دالالت ذلك وانعكاساته على 
المشهد التونسي؟

يوليو   52 مساء  التونسي  الشارع  في  رأيناه  ما 

** التونسيون ملّوا وكرهوا كل 
الفاعلين السياسيين التقليديين الذين 

دّمروا الدولة التونسية ومؤسساتها خالل 
عشرية الفشل والفساد وأهمهم 
حركة النهضة وقلب تونس وكل 

حلفائهم.

،،،،
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كان خير شاهد على مدى ارتياح وفرحة بين أفراد الشعب التونسي وكذلك 
خروج اآلالف يوم 30 أكتوبر في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة ومختلف 
المدن التونسية يعّبر عن ارتياح التونسيين ومدى ثقتهم في قرارات رئيس 
الجمهورية. وهذا يعكس حقيقة أن التونسيين قد مّلوا وكرهوا كل الفاعلين 
خالل  ومؤسساتها  التونسية  الدولة  دّمروا  الذين  التقليديين  السياسيين 
عشرية الفشل والفساد وأهمهم حركة النهضة وقلب تونس وكل حلفائهم.

** ما أسباب اختيار السيدة نجالء بودن على رأس الحكومة؟ 
كأول  الحكومة  بتشكيل  بودن  نجالء  السيدة  تكليف  يعتبر 
العربي  العالم  وفي  تونس  في  للحكومة  رئيسة  سيدة 
أمر له دالالت عديدة أهّمها ايمان رئيس الجمهورية 
جدارتها  أثبتت  التي  التونسية  المرأة  بكفاءة 
العمل  ميادين  كل  في  اإلبداع  على  وقدرتها 
القيادة  لتتبّوأ صدارة مراكز  أهليتها  وأّكدت 
التونسية  للمرأة  تكريم  وهو  الدولة  في 
عموما. وهو تأكيد منه على انفتاحه على 
كل الكفاءات الوطنية وقطع مع منظومة 
بالوالءات  والتعيينات  واألنساب  العائلة 
لكفاءة  اختياره  وأن  الحزبية.  أو  الشخصية 
وطنية جامعية ناجحة هو رد اعتبار منه للكفاءات 
طويال  تعّرضت  التي  المعرفية  والنخب  الوطنية 
للهجرة  منهم  الكثير  فأجبر  واالقصاء  للتهميش 

قسرا واختيارا.

** األزمة االقتصادية من أولويات 
الحكومة القادمة بالتزامن مع فتح ملفات 

المحاسبة ومكافحة الفاسدين. 

،،،،
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خصوم  الخطوة  هذه  أربكت  هل   **
الرئيس؟

نعم كان تكليف السّيدة نجالء بودن مثل 
الرئيس وهو  الصدمة نزلت على خصوم 
ما يفّسر مهاجمتهم لها وتوجيه اتهامات 

باطلة في شخصها.

التي  التحديات  أبرز  ماهي   **
ستواجهها رئيسة الحكومة الجديدة؟ 
أهم التحديات هي الملفات االقتصادية 
خاصة  تنتظرها  التي  الحارقة  والمالّية 
مخّلفات  من  كبير  إرث  ستواجه  وأنها 
على  والفاسدين  االخوان  حكم  فترة 

مدى 01 سنوات.

** من وجهة نظرك هل سيكون 
التشكيلة  في  نصيب  لألحزاب 

الحكومية؟ 
تكون  ألن  دعونا  قد  تونس  أجل  من  التحالف  كحزب  كّنا  بل  ذلك،  أظّن  ال 
حزبي  أو  سياسي  لون  أي  عن  البعد  كل  بعيدة  المرتقبة  الحكومة  تركيبة 
وتلبية  الحارقة  الملفات  فتح  على  قادرة  مستقلة  حقيقية  كفاءات  تضم  وأن 
فيما  مهم  دور  السياسية  لألحزاب  أّن  على  أّكدنا  كما  المواطنين.  انتظارات 
الحكومة بالدعوة والمشاركة في حوار وطني يؤّسس للمرحلة  بعد تشكيل 

السياسّية القادمة.

** كيف ستواجه الحكومة الجديدة أزمة البرلمان؟
عن أّي برلمان تتحّدثون، بالنسبة لنا نعتبر برلمان 9102 قد انتهى وفقد 

كل شرعّية.

للحكومة  أولوية  االقتصادية  األزمة  تشكل  هل   **
الحكومية  التشكيلة  تجاه  توقعاتك  ما  القادمة؟ 

القادمة؟
أكيد نعتبر أن األزمة االقتصادية من أولويات 

ملفات  فتح  مع  بالتزامن  القادمة  الحكومة 
ونتوّقع  الفاسدين.  ومكافحة  المحاسبة 

أن السّيدة نجالء بودن ستقوم باختيار 
حكومة  لتكوين  شاّبة  كفاءات 

ونتمّنى لها كل النجاح والتوفيق.

** في الختام.. ما السيناريوهات 
المرحلة  تونس خالل  المتوقعة في 

المقبلة؟
مرحلة  بداية  نعيش  أّننا  نعتقد  ختاما 

الجمهورية  مقومات  أهّم  لتأسيس  جديدة 
االخوان  منظومة  مع  ستقطع  التي  الثالثة 

وحلفاءها الفاسدين واالنتهازيين.

** بالنسبة لنا نعتبر برلمان 
2019 قد انتهى وفقد كل شرعيّة.

-
** نتوّقع أن السيّدة نجالء بودن 

ستقوم باختيار كفاءات 
شابّة لتكوين الحكومة.

،،،،
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اعتبرت عربية الجبالي 
رئيسة جمعية رؤية حرة 
والناشطة بالمجتمع 
المدني والمدافعة عن حقوق 
اإلنسان أن قرار الرئيس التونسي 
قيس سعيد تعيين سيدة على 
رأس الحكومة التونسية قرار رائد 
ورسالة قوية لكل من يدعون أن 
الرئيس قام بانقالب مضيفة في 
مقابلة مع صحيفة المرصد أن 
غالبية أبناء الشارع لتونسي رحب 
بالقرار باستثناء حركة النهضة 
التي تسعى للعودة للسلطة في 
البرلملن.

إلى نص الحوار:

الشارع التونسيالشارع التونسي
رحب بتعيين امرأةرحب بتعيين امرأة

على رأس الحكومةعلى رأس الحكومة

الجبالي:

حوار/ سوزان الغيطاني
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التونسية ألول  الحكومة  ** في أي سياق قرأت تعيين سيدة على رأس 
مرة؟

اإلجراءات  إطار  في  جويليا   25 بعد  ما  جديد  سياسي  تاريخ  هو  الحالي  السياق 
منذ  بدأت  التي  األوضاع  مع  للقطع  سعيد  قيس  الرئيس  أعلنها  التي  االستثنائية 
2011 بعد الثورة ودامت لمدة 10 سنوات ولم تكن لها نتائج إيجابية وأنا أرى أن 
الرئيس  قوية وجهها  ورسالة  رائد  قرار  الحكومة هو  رأس  تعيين سيدة على  قرار 
لكل من يدعون أنه قام بانقالب باستعماله للفصل 80 من الدستور والذي يسمح 

له باتخاذ إجراءات استثنائية إذا ما كان هناك خطر داهم على الدولة.

** إلى أي مدى يشكل تعيين سيدة على رأس الحكومة التونسية مكسبا 
جديدا للمرأة؟ 

بالتأكيد هو مكسب جديد يبشر بمشاركة سياسية أكبر 
المناصب  تقلد  في  حقها  ويعطيها  تونس  في  للمرأة 

تعيين  يتم  السنين  عشرات  ومنذ  ألنه  السيادية 
وزارة  في  امرأة  أي  هناك  يكن  لم  لكن  الوزيرات 

لذلك  الحكومة  رأس  على  بالك  فما  سيادية 
الرائد  القرار  بهذا  كثيرا  مستبشرون  فإننا 

الذي ينصف المرأة التونسية ونتطلع خيرا 
فيما ستشكله رئيسة الحكومة الجديدة 
ووزراء  وزيرات  بتعيين  تقوم  أن  ونأمل 
المرأة  وتنصف  الجديدة  الحكومة  في 

القرار  صنع  في  بدورها  القيام  في 
بتونس.

في  التونسية  المرأة  دور  كان  كيف   **
الساحة السياسية خالل السنوات الماضية؟ 

منذ  السياسية  الساحة  في  موجودة  التونسية  المرأة 

** قرار تعيين سيدة على رأس 
الحكومة هو قرار رائد ورسالة قوية وجهها 

الرئيس لكل من يدعون أنه قام 
بانقالب باستعماله للفصل 80 .

،،،،



27 الخميس ٠7 اكتوبر ٢٠٢1             العدد: 186 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

لمرحلة  وصوال  الوقت  بمرور  تطورت  مكاسب  وحققت  الماضي  القرن  ستينات 
بقوة  موجودة  اآلن  وأصبحت  ونضاالتها  مشاركاتها  زادت  حيث  الثورة  بعد  ما 
مجلس  أو  العامة  األمانة  لكن  أحزاب  يترأسن  نساء  فهناك  السياسية  األحزاب  في 
اإلدارة بالحزب يطغى عليهما الرجال أكثر من النساء كما أن النساء يتولين قيادة 
قوى مدنية ومنظمات غير حكومية ولها نصيب في الحوارات التي تهدف لتحقيق 
البرلمان بنسبة ليست  السلم األهلي واالستقرار في تونس كما أنها موجودة في 
كبيرة جدا فتقريبا ثلث البرلمان من النساء كما أنها موجودة في الحكومة ولكن في 
وزارات نمطية مثل وزارات الصحة والشباب والمرأة والثقافة وبذلك فهي موجودة 
في الساحة السياسية ولكن بنسبة أقل من سقف طموحاتها ويمكن القول إننا لم 
نجد امرأة في وزارة استراتيجية قبل اليوم حيث أن هناك فكرة سائدة بأن الرجل 
أكثر قدرة من المرأة لقيادة الوزارات الكبرى لكن هذا ليس صحيح فالقدرة مرتبطة 
بالكفاءة الموجودة لدى الرجال والنساء على السواء ونحن من موقعنا في المجتمع 
المدني ندفع من أجل مشاركة متناصفة بين النساء والرجال في مختلف القطاعات 
النساء  بين  التناصف  إجبارية  على  نص   2014 دستور  أن  حيث 
على  ينص  لم  لكنه  المنتخبة  المجالس  مناصب  في  والرجال 
ذلك بشأن المناصب التي تتقلدها النساء عبر التعيين ونحن 
في جمعية رؤية حرة والتحالف الوطني »كيف كيف« )تحالف 
النساء  بين  التامة  المساواة  لتحقيق  يهدف  مدني 
والرجال( قمنا في 10 ديسمبر 2020 بتقديم مقترح 
قانون ينص على المناصفة بين النساء والرجال 
والتشكيلة  العمومية  المؤسسات  ترأس  في 
السياسي  للظرف  نظرا  لكن  الحكومية 
وأزمة كورونا لم يتم التصويت بشأنه فجاء 
قرار الرئيس بعد 25 جويليا وكأنه يطبق ما 

سعينا لتحقيقه. 

المرأة  حققتها  التي  المكاسب  هي  ما   **
خالل السنوات العشر الماضية؟ 

بعد ثورة 2011 حققت النساء عديد المكاسب المهمة أولها 

** الشارع التونسي متنوع لكن 
الغالبية رحبت بقرار الرئيس بتعيين سيدة 

على رأس الحكومة ألول مرة في 
تاريخ تونس والمنطقة .

،،،،
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دستور 2014 الذي عزز مكاسب المرأة في العديد من الفصول بما فيها المناصفة 
في تقلد المناصب بالمجالس المنتخبة مثل البرلمان والمجالس البلدية كما نص 
الثاني الذي حققته  الجنسين كما أن المكسب  الفرص والمساواة بين  على تكافؤ 
التنفيذ في 2018  القانون 58 لسنة 2017 والذي دخل حيز  التونسية هو  المرأة 
والذي يتصدى لكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ويضع آليات لجميع أشكال 
في  نوعية  نقلة  يعد  القانون  فهذا  تونس  في  النساء  تطال  أن  يمكن  التي  العنف 
ترسانة القوانين الداعمة لحقوق النساء في تونس وإلى اآلن نسعى للتطبيق الكلي 
التحفظات على  رفع  المرأة  التي حققتها  المكاسب األخرى  القانون ومن بين  لهذا 

اتفاقية سيداو التي صادقت عليها الحكومة التونسية منذ عام 
الوطنية  الخطة  إحداث  هو  األخرى  المكاسب  ومن   2015

مكاسب  يعزز  والذي  واألمن  والسالم  المرأة   1325
المرأة التونسية ويعزز المنظومة التشريعية بخمس 

محاور لتطبيق القرار 1325 وهو قرار مجلس األمن 
إلزامية لجميع الدول مؤلفة من  آلية  المتضمن 

محاور الوقاية )وقاية المرأة في أوقات العنف( 
في  المتضررة  المرأة  )حماية  والحماية 

الضرر  وجبر  والحرب(  السلم  أوقات 
وإعادة اإلعمار واإلغاثة )على اعتبار أنه 
للنساء  االنتقالية  العدالة  مسار  لدينا 

خالل  واالنتهاكات  العنف  من  عانت  التي 
)المشاركة  والمشاركة  الدكتاتورية(  الفترة 

المتناصفة للنساء مع الرجال في كافة مجاالت 
لتطبيق  التونسية  الخطة  تضمنت  فيما  الحياة( 

التوعية  األمن محورا خامسا وهو محور  قرار مجلس 
)التوعية بالمساوة بين الجنسين( .

** تونس تتجه نحو مشهد 
ديمقراطي متناصف يحترم حقوق اإلنسان 

والحريات ويضمن المشاركة السياسية 
لمختلف األفراد .

،،،،
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** ما موقف الشارع التونسي حيال هذه الخطوة حسب رأيك؟
الشارع التونسي متنوع لكن الغالبية رحبوا بقرار الرئيس بتعيين سيدة على رأس 
الحكومة ألول مرة في تاريخ تونس والمنطقة وال يمكن ألحد أن ينكر أهمية هذه 
الخطوة لكن إن كان هناك بعض التحفظات فإنها من الحزب الحاكم القديم »حركة 
أنه  وألمح  للقرار  رفضه  أعلن  والذي  الرئيس  قرارات  بفعل  تجمد  الذي  التهضة« 
يرغب في العودة للبرلمان ليضفي البرلمان شرعية على هذا التعيين وأعتقد أنه 

بذلك يريد العودة للسلطة في البرلمان والتي كانت تحميه بفعل الحصانة.

** ما الذي تحتاجه المرأة التونسية في الخطوات 
القادمة؟.

طموحات  التونسية  المرأة  أمام  يفتح  التعيين  هذا 
فالمرأة في تونس لديها  لكسر حاجز االستبعاد 
بالعقلية  تصطدم  لكنها  جيدة  إمكانيات 
الخبرة  تنقصها  ال  فهي  أكثر  ال  الذكورية 
دول  مختلف  في  بها  المشهود  والكفاءة 
الوصول  من  يمنعها  ما  لكن  العالم 
العقلية  هو  السيادية  للمناصب 
نريد  ال  أننا  التأكيد  مع  الذكورية 
تتمتع  إمرأة  وإنما  فحسب  امرأة 
بالكفاءة العالية كما أننا نتطلع لفتح 
لتقلد  النساء  من  مزيد  أمام  الباب 

المناصب العليا.

** إلى أي مدى تتخوفين 
رئيسة  تعرض  من 
لتحديات  الحكومة 

مضاعفة؟
الحكومة  رئيس  تعرض  أن  اعتقد 
لتحديات مضاعفة أمر متوقع ألن العقلية 
تجاه  المواقف  تحدد  التي  هي  الذكورية 
أمام  المرأة  يضعون  دائما  أنهم  حيث  النساء 
فال  الرجال  له  يتعرض  ال  ما  وهذا  قدرة  اختبار 
محاسبته  تمت  لو  وحتى  كفاءته  من  يقلل  من  يوجد 
المرأة فال بد  التي تتعرض لها  الكيفية  فال يكون بنفس 
من التأكيد على أن الرجال والنساء لديهم الكفاءة وقد يقعون 
في الخطأ أو يهتدون للصواب لذلك أدعو لتجاوز التعليقات الغير منصفة 
على  المجتمع  سيتعود  مناصب  عدة  النساء  تقلدت  إذا  الوقت  مرور  ومع  للمرأة 
النوع  أساس  على  الفشل  تعليق  وسيقل  سيادية  قيادية  مناصب  في  النساء  وجود 

االجتماعي .

** كيف تنظرين للمشهد السياسي التونسي في المرحلة القادمة؟
والحريات  اإلنسان  حقوق  يحترم  متناصف  ديمقراطي  مشهد  نحو  تتجه  تونس 
وأتمنى  البالد  بحق  أجرموا  من  إال  األفراد  لمختلف  السياسية  المشاركة  ويحترم 
اإلفالت  يسود  ال  أن  نريد  كما  والشعب  البالد  بحق  خطأ  اقترف  من  كل  محاسبة 
أمام مزيد  المجال  الذي كنا نعاني منه خالل عشر سنوات والذي فتح  العقاب  من 
المواطنين  إشراك  فيها  يتم  لمرحلة  نتطلع  كما  الشعب  بحق  االنتهاكات  من 
تنصف  حقيقية  ديمقراطية  نشهد  وأن  والمخططات  الحاسمة  القرارات  في  أكثر 

المستضعفين وتحقق المساواة بين الفئات واألجناس واألديات.
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