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حرب اإلصالح والتغيير يف تونس
تطــورات متســارعة تشــهدها الســاحة التونســية مؤخــرا يف امتــداد طبيعــي 

للتحــوالت التــي تشــهدها البــاد منــذ  اعــان الرئيــس التونــي قيــس ســعيد يف 

25 يوليــو املايض،عــن اجــراءات اســتثنائية تضمنــت تعليــق عمــل الربملــان، ورفــع 

الحصانــة عــن نوابــه، وإعفــاء حكومــة هشــام املشــييش، وتــويل رئيــس الجمهوريــة 

كامــل صاحيــات الســلطة التنفيذيــة ورئاســة النيابــة العامــة.

االفتتاحية
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وزارة  بــأن  تونســية  إعــام  وســائل  ذلك،أفــادت  الــى 
ــة عــدد  ــر 2022، إحال ــاء 11 يناي ــة قررت،الثاث الداخلي
ــي. ــى التقاعــد الوجوب ــة عل ــادات أألمني مــن الكــوادر والقي
ونقلــت إذاعــة »موزاييــك« عــن مصــادر وصفتهــا باملطلعة أن 
مــن بــن املُحالــن علــى التقاعــد الوجوبــي إطــارات عملــت 
بــإدارة احلــدود واألجانب، ومشــرفون أمنيون على ســفارات 
تونســية يف اخلــارج، باإلضافــة إلــى مديــر عام ســابق بوزارة 

الداخليــة.

بدورها كشــفت وزارة الداخلية يف بيان نشــرته، الثاثاء 
املجلــس  :«أن  الفايســبوك  علــى  الرســمية  يف صفحتهــا 

األعلــى لقــوات األمــن الداخلــي انعقــد أمــس االثنــن مبقــر 
الــوزارة حتــت اشــراف الوزيــر توفيــق شــرف الديــن حيــث 
متحــور االجتمــاع حــول الوضــع االمنــي العــام بالبــاد والــى 
انــه مت خالــه البــت يف 6 ملفــات إحالــة علــى التقاعــد 

ــي«. الوجوب

األشــهر  خــال  التونســية  الداخليــة  وزارة  وتعيــش 
وقــت ســابق  ففــي  كبيــرة  تغييــرات  وقــع  علــى  املاضيــة 
أعلــن وزيــر الداخليــة توفيــق شــرف الديــن فــرض التقاعــد 
اإلجبــاري علــى 20 مســؤوال أمنيا.ويشــير البعــض الــى أن 
ــي يف اطــار  ــي تأت ــاز األمن ــب اجله ــرات يف صل هــذه التغيي

مـــن بني املُحالني علـــى التقاعد الوجوبي إطـــارات عملت بإدارة 
احلـــدود واألجانب، ومشـــرفون أمنيون على ســـفارات تونســـية 

يف اخلـــارج، باإلضافـــة إلى مدير عام ســـابق بـــوزارة الداخلية.
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ــة  ــه مــن االختراقــات احلزبي محــاوالت اصاحــه وحتصين
التــي ســعت لتطويــع الداخليــة حلســابها وهــي اتهامــات 
تصاعــدت وتيرتهــا يف وقــت ســابق وســط حديــث عــن 

تعيينــات مشــبوهة خاصــة مــن طــرف حركــة النهضــة.

ويف أغســطس املاضــي قــام الرئيــس التونســي قيــس 
ســعيد بزيــارة إلــى مقــر وزارة الداخليــة بالعاصمــة، أيــن 
توجــه برســالة طمأنــة للتونســين مفادهــا أن هنــاك يف 
تونــس وطنيــون ثابتــوت صامــدون ومؤمتنــون علــى الدولــة 
وفــرض احتــرام القانون.وقــال رئيــس الدولــة إن هنــاك مــن 

يريــد التســلل إلــى مفاصــل الدولــة وعلــى وجــه اخلصــوص 
إلــى وزارة الداخليــة، إضافــة إلــى أن هنــاك مــن تســلل 
ــه ســيقى  ــا »فليتأكــد أن ــاك مــن يســعى للتســلل، متابع وهن

يف التســلل«.

الدميقراطــي  التيــار  ومؤســس  األســبق  الوزيــر  وكان 
محمــد عبو،قــد اتهــم األحزاب يف الباد باختــراق الداخلية 
أو قطــاع القضــاء للتســتر علــى ملفــات الفســاد.ودعا عبــو 
يف تدوينــة علــى صفحتــه مبواقــع التواصــل االجتماعــي يف 
ــر القضــاء  ــى »حتري ــس التونســي ال ســبتمبر املاضي،الرئي

تعيـــش وزارة الداخليـــة التونســـية خـــالل األشـــهر املاضية 
علـــى وقـــع تغييـــرات كبيـــرة ففـــي وقت ســـابق أعلـــن وزير 
الداخليـــة توفيـــق شـــرف الدين فـــرض التقاعـــد اإلجباري 

علـــى 20 مســـؤوال أمنيا.
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ــح أحــزاب سياســية  ــوا مصال ووزارات الســيادة ممــن خدم
ومراكــز نفوذ«،وفــق تعبيــره.

وتســعى أحــزاب وأطــراف عديــدة الــى التحكــم يف وزارة 
الداخليــة وذلــك للتمكــن مــن مفاصــل الدولــة التونســية،ففي 
التيــار  حلــزب  العــام  األمــن  املاضي،كشــف  نوفمبــر 
الدميقراطــي غــازي الشواشــي يف حــوار الذاعة »شــمس أف 
أم« املحليــة، أن القضــاء يحقــق مــع ســتة أو ســبعة مســؤولن 

أمنيــن بشــأن وجــود خليــة أمنيــة للتجســس.

وأشــار إلــى أن هــذه اخلليــة تورطــت يف التجســس علــى 
شــخصيات هامــة يف البــاد وصحافيــن ورجــال أعمــال 
وسياســين، وهــي تعمــل يف وزارة الداخلية.وأكــد الشواشــي 
ان التحقيقــات االوليــة كشــفت أن اخلليــة تنشــط لصالــح 
أطراف داخل وخارج الباد وال عاقة لها بوزارة الداخلية.
واعــاد غــازي الشواشــي ســبب االختراقــات املتكــررة لــوزارة 

الداخليــة لضعــف اجهــزة الدولــة بعــد الثــورة.

وياتــي إحالــة قيــادات أمنيــة بــارزة علــى التقاعــد يف 
تونــس، بعــد ايــام قليلــة مــن إيقــاف نائــب رئيــس حركــة 
النهضــة ووزيــر العــدل األســبق نورالديــن والبحيــري، إضافة 
إلــى املســؤول البــارز يف الداخليــة فتحــي البلــدي، ووضعهمــا 
ــى املستشــفى  ــري إل ــل نقــل البحي ــد اإلقامــة اجلبرية،قب قي

ــه. ــه يف اضــراب جــوع وتدهــور صحت ــر دخول إث

توقيــف  عمليــة  ان  عــن  اعاميــة  تقاريــر  وحتدثــت 
ــح  ــه لتســهيل من ــى اتهامــات بتدخل ــاء عل ــري متــت بن البحي
رخــص قيــادة لشــباب كانــوا عائديــن مــن بــؤر التوتــر يف 
ســوريا وعلــى عاقــة وطيــدة بالتنظيمــات اإلرهابية.واشــار 
كثيــرون الــى أن توقيــف البحيــري بدايــة لسلســلة طويلــة مــن 

عمليـــة توقيـــف البحيـــري متـــت 
بتدخلـــه  اتهامـــات  علـــى  بنـــاء 
قيـــادة  رخـــص  منـــح  لتســـهيل 
لشـــباب كانـــوا عائديـــن مـــن بؤر 
التوتـــر يف ســـوريا وعلـــى عالقة 
وطيـــدة بالتنظيمـــات اإلرهابية.
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ــادات حركــة  اإلجــراءات القانونيــة والقضائيــة ملحاكمــة قي
منهــا احلصــول علــى متويــات  بتهــم عديــدة  النهضــة، 

خارجيــة، واالســتياء علــى املــال العــام.

أمــا فتحــي البلــدي املوقــوف مــع البحيــري فقــد ارتبــط 
اســمه بالتحقيقــات التــي جتريهــا وزارة الداخليــة بشــأن 
اجلهــاز الســري، كمــا أنــه عمــل مستشــارا لوزيــر الداخليــة 
علــي العريــض يف حكومــة الترويكا،وقد شــمله قرار اإلحالة 
علــى التقاعــد الوجوبــي الذي صدر الشــهر املاضي، وشــمل 
املختصــة  للمصالــح  الســابقن  العامــن  املديريــن  أيضــا 

محــرز الــزواري واألزهــر اللونغــو.

وقال وزير الداخلية التونســي يف مؤمتر صحايف تعليقا 
علــى إيقــاف البحيــري والبلــدي، إن األمــر متعلــق بشــبهات 
إرهــاب وعمليــات تزويــر وثائــق، تهــم جــوازات الســفر ومنــح 
بطاقــات هويــات وشــهادات يف اجلنســية التونســية.وأضاف 
ــن مــا  ــى أبحــاث«، ومــن ب ــر أن »الشــبهات تســتند إل الوزي
ذكــره منــح جــوازي ســفر يف ســفارة تونــس بفيينــا بغيــر 
الصيــغ القانونيــة، ومنــح أوراق رســمية ملســتفيدة مــن أبويــن 

ســورين وال أصــول لهــا يف تونــس.

وقــال الرئيــس التونســي قيــس ســعيد،اإلثنن 10 ينايــر 
2022،خــال لقائــه برئيســة احلكومــة جنــاء بــودن،إن 
تورطــوا  اجلبريــة،  اإلقامــة  مؤخــرا يف  مــن مت وضعهــم 
بجرائــم تزويــر جــوازات ســفر لصالــح أشــخاص كانــوا علــى 
لوائــح اإلرهــاب، وتورطــوا بجرائــم »التســفير«،يف إشــارة 
ــن  ــور الدي ــى القياديــن يف حركــة النهضــة اإلســامية، ن ال

ــدي. ــري وفتحــي البل البحي

وأثيــرت قضيــة التزويــر قبــل أشــهر وهــي تتعلــق بكشــف 
شــبكة تبيــع اجلنســية إلــى ســورين وتقــوم بتزويــر جــوازات 
بــأن  نوفمبــر  محليــة يف  إعــام  وســائل  الســفر.وأفادت 
قاضــي التحقيــق يف القطــب القضائــي ملكافحــة اإلرهــاب، 
أنهــى التحقيــق مــع ســبعة أعضــاء مــن املتورطــن يف قضيــة 
بينهــم  ومــن  لســورين،  التونســية  اجلنســية  بيــع  شــبكة 

ــة. ــدل والداخلي ــة والع ــون يف اخلارجي موظف

ويعمــق ســقوط قيــادات حركــة النهضــة مــن ازماتهــا 
التــي تتالــت يف االشــهر االخيــرة ويــزداد الوضــع ســوءا لهــا 
مــع تصاعــد وتيــرة املطالبــات باتخــاذ إجــراءات عاجلــة يف 
ملــف املحاســبات القضائيــة اخلاصــة بتمويــل اإلرهــاب 
والفساد،وســط دعــوات حلــل كافــة األحــزاب التــي تقــع 
حتــت طائلــة التمويــات اخلارجيــة ويف مقدمتهــا حركــة 

النهضــة.

وبالرغــم مــن الغمــوض الــذي يلف املشــهد السياســي يف 
تونــس وتواصــل االزمــة االقتصاديــة اخلانقــة فــان مامــح 
التغييــر تبــدو واضحــة الصــاح مؤسســات الدولــة وانهــاء 
ــرى متابعــون للشــان  ــت فيها.وي ــي تغلغل نفــوذ االحــزاب الت
التونســي أن األوضــاع يف البــاد قــد تتجــه لانفــراج خاصة 
مــع فشــل حركــة النهضــة وحلفائهــا يف التحشــيد والتصعيد 
لدفــع االوضــاع نحــو االســوأ ويشــير هــؤالء الــى أن الفتــرة 
القادمــة ســيكون العمــل احلكومــي موجهــا لتحســن الوضــع 

االقتصــادي.

املطالبـــات  وتيـــرة  تصاعـــد 
يف  عاجلـــة  إجـــراءات  باتخـــاذ 
القضائيـــة  املحاســـبات  ملـــف 
اإلرهـــاب  بتمويـــل  اخلاصـــة 
دعـــوات حلـــل  والفساد،وســـط 
كافة األحـــزاب التي تقع حتت 
طائلـــة التمويـــالت اخلارجيـــة 
ويف مقدمتهـــا حركـــة النهضة.
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جنـــــاة فقيـــــري

أثــارت مســألة إخضــاع القيــادي بحركــة النهضــة نــور الديــن البحــري وفتحــي البلــدي مستشــار 

ــة، جــدال واســعا يف تونــس. خاصــة  ــد اإلقامــة الجربي ــة األســبق عــي العريــض، قي ــر الداخلي وزي

فيــا يتعلــق بالبحــري ومــا أثــر حــول عمليــة إيقافــه والروايــات املتضاربــة حــد« املبالغــة« التــي 

ــت  ــا علّل ــن أطــراف رســمية وغره ــرة م ــم أن ترصيحــات كث ــت. ورغ ــة ومازال ــت العملي صاحب

ــتأزم  ــع الدرامــي« بـ ــة متواصــل بعــد أن اكتســاها »الطاب ــد والجــزر يف العملي ــاف لكــن امل اإليق

ــة للبحــري.  ــة الصحي الحال

وضع نور الدين البحيري قيد اإلقامة 
اجلبرية: األسباب وردود األفعال
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ــن  ــق شــرف الدي ــة التونســية توفي ــر الداخلي عقــد وزي
إيقــاف  عمليــة  شــاب  مــا  إثــر  علــى  صحفيــة،  نــدوة 
البحيــري مــن جــدل واســع، أّكــد فيهــا أن قــراري اإلقامــة 
اجلبريــة مت إتخاذهمــا بتاريــخ 30 ديســمبر/كانون األول 
2021، موضحــا أن هــذا القــرار ميكــن أن ُيتخــذ ملجــرد 
وجــود هواجــس أو مخــاوف تتعلــق بشــخص أو أشــخاص 
أو مؤسســات ميكــن أن تشــكل خطــرا علــى األمــن والنظــام 
العامــن، مشــدداً علــى أّن »قــراري اإلقامــة اجلبريــة الذين 
ــل اســتنادا  ــا مــن عبــث، ب ــم يكون مت اصدارهمــا مؤخــراً ل
إلــى نــص قانونــي نافذ«مؤكــدا أنهمــا يتعلقــان بشــبهات 

جديــة مــن بينهــا شــبهة إرهــاب يف هــذا امللــف«.

وأفــاد شــرف الديــن أن قــراري اإلقامــة اجلبريــة كانــا 
نتيجــة وقائــع مضّمنــة مبحاضــر بحــث تشــكل حججــا 
رســمية إلــى أن يطعــن فيهــا بالــزور، مؤكــدا أنهــا لــم تكــن 
مــن عبــث بــل كانــت تســتند إلــى نــّص قانونــي نافــذ وهــو 

األمــر عــدد 50 لســنة 1978 املــؤرّخ يف 26 جانفــي/
الــذي  منــه  اخلامــس  الفصــل  ينايــر 1978 وحتديــدا 

يســند الصاحيــة فيــه لوزيــر الداخليــة. 

وعــن تفاصيــل إيقافــه، وخافــا ملــا صرحــت بــه زوجــة 
عــن  العكرمــي  ســعيدة  املحاميــة  البحيــري  نورالديــن 
اختطافــه وعــدم الســماح لعائلتــه بزيارتــه، أفــاد وزيــر 
الداخليــة أنــه‹‹ حــرص شــخصيا علــى اإلتصــال بالعميــد 
بشــكل اســتباقي وبشــكل تلقائــي وقــد اقتــرح علــّي أن 
يتواصــل معنــا ، ورحبــت بذلــك، واتصلــت بآمــر احلــرس 
وطلبــت منــه اإلتصــال بالســيد العميــد وأن ينّســق معــه 
بشــكل ســريع ليقّدمــه لزيــارة أحــد األشــخاص الــذي كان 
ــى أن يقــع  ــة، أيضــا حرصــت عل موضــوع اإلقامــة اجلبري
متكــن زوجتــه مــن زيارتــه وهــذا موثــق ثــّم طلبنــا منهــا أن 
تــزوره وإن كان أحــد أبنائهــا يرغــب يف زيــارة والــده وافقنــا 
علــى ذلــك وقلنــا لهــا إذا لديهــا طبيــب خــاّص تقترحــه 

 »قـــراري اإلقامـــة اجلبرية الذيـــن مت اصدارهمـــا مؤخراً لم 	 
يكونـــا مـــن عبث، بل اســـتنادا إلـــى نص قانونـــي نافذ«.

 وأفـــاد شـــرف الدين أن قـــراري اإلقامة اجلبريـــة كانا نتيجة 	 
وقائـــع مضّمنة مبحاضر بحث تشـــكل حججا رســـمية.
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ــى  ــه وُيضــاف إل ــا ب ــا مرحب ــا له ــا قلن ــة زوجه ــة حال ملتابع
الطاقــم الطبــي ولكــن عندمــا اســتكملت جميــع الطلبــات 
ــة أخــرى ورفضــت الدخــول  ــا ، اختلقــت تعلّ ولبْيناهــا كلّه

ــك‹‹.  وهــي حــّرة يف ذل

اإليقــاف  أن  التونســية  الداخليــة  وزيــر  أوضــح  كمــا 
تعلقــت بشــبهات جديــة وموضــوع أبحــاث عدليــة‹‹ األمــر 

يتعلــق يف احلقيقــة بعمليــة صنــع وتقــدمي شــهادات جنســية 
لــن  قانونيــة ألشــخاص  وجــوازات ســفر بطريقــة غيــر 
ــة أن تســمي عليهــم  أصفهــم وســأترك األبحــاث القضائي
الوصــف الســليم ›‹. وأضــاف وزيــر الداخليــة أّن هــذه 
اجلنســية  وشــهادات  التعريــف  وبطاقــات  اجلــوازات 
اســتندت إلــى جــوازي ســفر أولــن ›‹ ُســلّم جــواز الســفر 
فيينــا يف 10  ســفارتنا يف  مــن  معــن  تاريــخ  األّول يف 
ديســمبر/كانون الثانــي 1984 ، وجــواز الســفر الثانــي 
أنــه مت  وبــّن   .›‹ جويلية/يوليــو 1982  مــؤرخ يف 19 
اإلســتناد لهذيــن اجلوازيــن علــى أنهمــا اســتخرجا بطريقــة 

غيــر قانونيــة بــل وكانــا موضــوع أبحــاث عدليــة.

وأكــد وزيــر الداخليــة أنــه مت متكــن أشــخاص مــن 
مضامــن والدة مســتخرجة مــن دفاتــر احلالــة املدنيــة 
ــخ الحــق  مبوجــب أحــكام يف الغــرض لكّنهــا صــادرة بتاري
لصــدور شــهادتي اجلنســية  مبعنــى األحــكام صــدرت يف 
11 جانفــي 2013 أمــا اجلنســية فكانــت بتاريــخ ســابق 
ــّص  ــذي كان أمامــي ين ــف ال يف 2 جانفــي 2013‹‹. »املل
ــه مّت تســليم شــهادة جنســية  ــة بأّن ــور ضابطــة عدلي مبأم
اســتنادا إلــى الفصــل 8 مــن األمــر املــؤرخ يف 26 جانفــي/

ألغــي متامــا  املذكــور  األمــر  أّن  واحلــال  ينايــر 1956 
مبوجــب املرســوم عــدد 6 ســنة 1962 املــؤرخ يف 28 
فيفري/فبرايــر 1962 والــذي نــّص صراحــة بالفصــل 
الثالــث منــه، ألغيــت ابتــداء مــن تاريــخ إجــراء العمــل بهــذا 
املرســوم مجلــة اجلنســية الــواردة باألمــر املــؤرخ يف 26 

اجلمهوريـــة 	  رئيـــس  قـــال 
ســـعيد يف  قيـــس  التونســـية 
مناســـبتني أن وضع البحيري 
ال  اجلبريـــة  اإلقامـــة  قيـــد 
غيـــر  شـــبهة  أي  تشـــوبه 

نونيـــة. قا
وثائـــق 	  بوجـــود  مفيـــدا   «

املوضوعـــني  تديـــن  ثابتـــة 
اجلبريـــة«  اإلقامـــة  يف 
ومشـــّددا بأنـــه ال أحـــد فوق 
الدولـــة ويجب محاســـبة كل 
مـــن أجـــرم يف حـــق الشـــعب 

» لتونســـي. ا
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جانفي/ينايــر 1956‹‹، ورغــم هــذا اإللغــاء مّت اإلســتناد 
ــورة‹‹.  ــور إلســناد اجلنســية املذك ــر املذك ــذا األم له

مــن جانبــه قــال رئيــس اجلمهوريــة التونســية قيــس 
ســعيد يف مناســبتن أن وضــع البحيــري قيــد اإلقامــة 
يف  وأكــد  قانونيــة  غيــر  شــبهة  أي  تشــوبه  ال  اجلبريــة 
تصريحــه األخيــر أن »مــن وضــع قيــد اإلقامــة اجلبريــة 
كان يجــب أن يوضــع يف الســجن« مفيــدا بوجــود وثائــق 
ثابتــة تديــن املوضوعــن يف اإلقامــة اجلبريــة« ومشــّددا 
بأنــه ال أحــد فــوق الدولــة ويجــب محاســبة كل مــن أجــرم 

يف حــق الشــعب التونســي.«

ويف حــوار خــاص أجرتــه بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة مــع 
أمــن عــام حركــة الشــعب والنائــب يف البرملــان التونســي 
املجمــد زهيــر املغــزاوي، اعتبــر أن هــذا التوقيــف كان 
منتظــرا منــذ أشــهر ألن حجــم الشــبهات التــي حتــوم حــول 
نــور الديــن البحيــري منــذ توليــه وزارة العــدل، كبيــرة جــداً. 
مشــيرا إلــى أن الرئيــس قيــس ســعيد أشــار يف مــرات 
عديــدة إلــى أن هنــاك أطراف مارســت كل أشــكال التدخل 
يف املرفق القضائي وعملت على تســخيره خلدمة مصالح 
حزبيــة أو للتغطيــة علــى ملفــات فســاد أو لتيســير حركــة 
وإيجــاد غطــاء حلمايــة عناصــر  اإلرهابيــة  اجلماعــات 
ــع كان  ــة. واجلمي ــا إرهابي ــاً يف قضاي ــاً ودولي ــة محلي مدان
يــدرك أن الطــرف املقصــود هــو حركــة النهضــة وخاصــة 
نــور الديــن البحيــري الــذي جنــح يف اختــراق املؤسســة 

القضائيــة عبــر االبتــزاز والتهديــد واإلغــراء، حســب نــص 
احلــوار. 

وحــول قانونيــة هــذا اإلجــراء أكــد أن ال نقــاش فيهــا، 
ألن التوقيــف كان يف ظــل قانــون الطــوارئ الــذي يتيــح 
لوزيــر الداخليــة اتخــاذ قــرار اإلقامــة اجلبريــة وحتــى 
اإليقــاف التحفظــي يف حــق أشــخاص يشــكلون خطــراً 
علــى األمــن العــام دون انتظــار أذن قضائــي. موضحــا أن 

الداخليـــة 	  وزيـــر  أوضـــح 
التونســـية أن اإليقـــاف تعلقـــت 
وموضـــوع  جديـــة  بشـــبهات 
أبحـــاث عدليـــة‹‹ األمـــر يتعلق 
صنـــع  بعمليـــة  احلقيقـــة  يف 
جنســـية  شـــهادات  وتقـــدمي 
وجـــوازات ســـفر بطريقـــة غيـــر 

. نيـــة نو قا
مت 	  أنـــه  الداخليـــة  وزيـــر  أكـــد 

متكـــني أشـــخاص مـــن مضامـــني 
دفاتـــر  مـــن  مســـتخرجة  والدة 
احلالـــة املدنيـــة مبوجـــب أحكام 
صـــادرة  لكنّهـــا  الغـــرض  يف 
بتاريـــخ الحق لصدور شـــهادتي 

. اجلنســـية 
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تفاصيــل التهــم املوجهــة لنــور الديــن البحيــري لــم تكشــف 
بعــد، لكــن أهــم مــا يتــم تداولــه هــو تدليــس جــوازات ســفر 
وإســناد اجلنســية التونســية ألشــخاص أجانــب تتعلــق بهــم 
قضايــا إرهــاب وجرائــم مختلفــة وهــم مطلوبــون لــدى 

العدالــة يف بلدانهــم.

مــن جانبــه اعتبــر احلزب الدســتوري احلــر أن اعتراف 
النهضــة  حركــة  رئيــس  نائــب  بعاقــة  الداخليــة  وزيــر 
نــور الديــن البحيــري باإلرهــاب يحملــه ويحمــل حكومــة 
جنــاء بــودن مســؤولية اتخــاذ قــرارات عاجلــة لتفكيــك 
األخطبــوط اإلخوانــي اجلمعياتــي والسياســي ذي العاقــة 
باجلرائــم اإلرهابيــة والهــادف إلســقاط الدولــة املدنيــة 

والنظام اجلمهوري، وفق نص بيان صادر عن احلزب.

يحمــل  املذكــور  االعتــراف  أن  احلــزب  وأضــاف 

احلكومــة احلاليــة مســؤولية القيــام بإجــراءات جتميــد 
األمــوال املوجهــة لهــذا األخطبــوط قصــد جتفيــف منابــع 
الوطنيــة  اللجنــة  فــورا علــى  امللفــات  متوياتــه وإحالــة 
ملكافحــة اإلرهــاب لتصنيــف هــذه التنظيمــات يف خانــة 
التنظيمــات الداعمــة لإلرهــاب ومحاســبة كافــة مؤسســيها 

ومســيريها واملتواطئــن معهــا، وفــق نــص البيــان.

أن أهميــة  األمــام«  إلــى  »تونــس  أكــدت حركــة  كمــا 
اإليقافــات األخيــرة »تكمــن يف مــا مت الكشــف عنــه مــن 
أمــام  البــاد علــى مصراعيهــا  تدليــس فتحــت  ملفــات 
اإلرهابيــن الذيــن مكنــوا مــن عقــد مؤمتراتهــم وهرب أحد 
زعمائهــم )أبــو عيــاض( مــن جامــع الفتــح )بالعاصمــة(، 
حمايــة لــه وألنصــاره«، مســجلة أن هــذه اإليقافــات »متــت 
 ،1978 لســنة   50 عــدد  الطــوارئ  قانــون  مبقتضــى 
وهــو القانــون الــذي، علــى خطورتــه، تعمــدت احلكومــات 

»هـــذا التوقيف كان منتظرا منذ أشـــهر ألن حجم الشـــبهات التي حتوم 	 
حـــول نور الدين البحيـــري منذ توليه وزارة العـــدل، كبيرة جداً.«

اجلميـــع كان يـــدرك أن الطـــرف املقصود هـــو حركة النهضـــة وخاصة 	 
نـــور الديـــن البحيري الذي جنـــح يف اختـــراق املؤسســـة القضائية عبر 

االبتـــزاز والتهديـــد واإلغراء.
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املتعاقبــة بقيــادة حركــة النهضــة عــدم مراجعتــه واملســاس 
ــاده وقــت احلاجــة«. ــه، العتم ب

األولــى  »للمــرة  أنــه  لهــا،  بيــان  وقالــت احلركــة، يف 
ــد 11 ســنة مــن  ــوم املســؤول الرســمي عــن األمــن، بع يق
ــورة«، بالربــط بــن اإلرهــاب وحــزب حركــة النهضــة،  »الث
يف شــخص نائــب رئيســها نــور الديــن البحيــري ومســؤول 
ســابق نافــذ يف وزارة الداخليــة فتحــي البلــدي«، ودعــت 
الــرأي العــام بكافــة  إلــى »مزيــد مــد  يف هــذا الســياق 
املعطيــات، طبقــا ملــا وعــد بــه وزيــر الداخليــة خــال النــدوة 
ــى ضــرورة »التســريع مبحاكمــة  ــة«. وشــددت عل الصحفي
ــم  ــة، بقضــاء مســتقل، مــن أجــل الكشــف عــن جرائ عادل
االغتيــاالت السياســية والتســفير واالعتــداءات املتكــررة 
وكافــة  والعســكرية  األمنيــة  املؤسســتن  أعــوان  علــى 

امللفــات التــي تــورط بعــض القضــاة«.

البحيــري  توقيــف  حــول  النهضــة  روايــة حركــة  ويف 
التــي اعتبرتهــا »عمليــة إختطاف«قالــت املحاميــة ســعيدة 
ــاث ســيارات ســوداء  ــأن ث ــري، ب العكرمــي، زوجــة البحي
ســيارتهما  اعترضــت  بيضــاء،  ورابعــة  الدفــع،  رباعيــة 
، وتوّلــى قرابــة 12 عنصــر أمــن بــزي مدنــي االعتــداء 
عليهمــا بالضــرب املبــرح، رافضــن الكشــف عــن هويتهــم، 
ومكتفــن بالقــول إنهــا »تعليمــات«. وأضافــت العكرمــي، 
خــال نــدوة صحافيــة عقدتهــا مــع هيئــة الدفــاع عــن نــور 
اعتــداءات  وبعــد  األمــن،  أن عناصــر  البحيــري،  الديــن 

متكــررة، أخــذوا البحيــري، »وانطلقــوا مســرعن«.

ومنــذ وقــوع احلادثــة، التقــت العكرمــي برفقــة رئيــس 
ــل  ــكّل مــن وكي ــي، ب ــى التوال ــس، عل ــرع املحامــن يف تون ف
اجلمهوريــة، والوكيــل العــام، واتصلــت بالقضاء العســكري، 
اســتغرابهم،  عــن  لهــا  عبــروا  الذيــن  العــدل،  وبوزيــرة 
ــرار  ــة، أو إصدارهــم أي ق ــم باحلادث ــن عــدم علمه مؤكدي

-  اعتبـــر احلزب الدســـتوري احلـــر أن اعتراف وزير الداخليـــة بعالقة نائب 	 
رئيـــس حركـــة النهضـــة نـــور الديـــن البحيـــري باإلرهـــاب يحملـــه ويحمل 
حكومـــة جنالء بودن مســـؤولية اتخاذ قرارات عاجلـــة لتفكيك األخطبوط 
اإلخواني اجلمعياتي والسياســـي ذي العالقة باجلرائـــم اإلرهابية والهادف 

إلســـقاط الدولة املدنية والنظـــام اجلمهوري.
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ــا، وغــف تصريحــات. ــاف ضــد زوجه باإليق

مــن جانبهــا دعــت حركــة النهضــة إلــى اإلفــراج الفــوري 
عــن نائــب رئيســها والنائــب يف البرملــان نــور الديــن البحيــري، 
واســتنكرت التهــم التــي وجههــا وزيــر الداخليــة توفيــق شــرف 
الديــن ضــده مؤكــدة أنهــا حتمــل »صبغــة سياســية«. مفيــدة 
أن »التهــم املوجهــة لــه تبقــى مــن اختصــاص القضــاء وحــده 
للبــت فيهــا دون ســواه، وهــو مــا يؤكــد الصبغــة السياســّية لــكل 
ــت:  ــارط«. وأضاف ــة الف ــه اجلمع ــذ اختطاف ــه من ــرض ل ــا تع م
االســتبداد  مربــع  إلــى  مجــددا  البــاد  تعيــد  »اخلطــوة  أن 

السياســية«. واملحاكمــات 

وقــد دعــت املفوضيــة األمميــة حلقــوق اإلنســان مؤخــرا 
الســلطات التونســية، لإلفــراج الفــوري عــن نائــب رئيــس حركــة 
الديــن  نــور  صاحياتــه،  املعلقــة  البرملــان  وعضــو  النهضــة 
البحيــري، واملســؤول الســابق بــوزارة الداخليــة فتحــي البلــدي، 
واللذيــن مت وضعهمــا يف اإلقامــة اجلبريــة يف 31 مــن الشــهر 
علــى  الســلطات  لهــا،  بيــان  يف  املفوضيــة  وحثــت  املاضــي. 
اإلفــراج الفــوري عــن الرجلــن، أو توجيــه االتهــام لهمــا بالشــكل 
ــة يف اإلجــراءات  ــة الواجب ــر اإلجــراءات القانوني ــم ملعايي املائ

اجلنائيــة.

البحيــري  إيقــاف  عمليــة  األمميــة  املفوضيــة  وانتقــدت 
والبلــدي، موضحــة أن اعتقالهمــا يذكــر مبمارســات يف تونــس 
لــم حتــدث منــذ أيــام زيــن العابديــن بــن علــي الرئيــس األســبق، 
عــن  معبــرة  عشــوائية،  ومحاكمــات  قســري  اختطــاف  مــن 
تخوفهــا مــن تدهــور وضــع حقــوق اإلنســان يف تونــس. وقالــت 
املفوضيــة يف بيانهــا: »لطاملــا كانــت تصرفــات قــوى األمــن 
الداخلــي التونســية مصــدر قلــق، وقــد أثرناهــا وناقشــناها، 
غيــر مــرة، مــع الســلطات علــى مــدى العقــد املاضــي، ونشــعر 
بالقلــق إزاء قمــع املعارضــة يف تونــس، مبــا يف ذلــك مــن خــال 
اإلرهــاب،  مكافحــة  لتشــريعات  املناســب  غيــر  االســتخدام 
ــن،  ــم العســكرية ملحاكمــة املدني ــد للمحاك واالســتخدام املتزاي
األمــر الــذي يثيــر مخــاوف جديــة بشــأن إقامــة العــدل بشــكل 

عــادل ونزيــه ومســتقل«.

ويف ظــل الوضــع احلالــي الــذي تعيشــه البــاد التونســية 
والتجاذبــات السياســية الكبــرى التــي تهــز البــاد وامللفــات 
احلارقــة املثــارة خاصــة منهــا املتعلقــة بحركــة النهضــة، يبقــى 
مصيــر املوقوفــن والذيــن ستشــملهم حملــة اإليقــاف يف قــادم 
األيــام رهينــة مبا ســيقرره القضاء التونســي علــى ضوء«الوثائق 

ــة«. وامللفــات الثابت

 وحـــول قانونية هذا اإلجراء 	 
أكـــد أن ال نقـــاش فيهـــا، ألن 
التوقيـــف كان يف ظـــل قانون 
الطـــوارئ الـــذي يتيـــح لوزير 
الداخليـــة اتخاذ قرار اإلقامة 
اإليقـــاف  وحتـــى  اجلبريـــة 
التحفظـــي يف حـــق أشـــخاص 
يشـــكلون خطـــراً علـــى األمن 
أذن  انتظـــار  دون  العـــام 

قضائـــي.
- دعـــت املفوضيـــة األمميـــة 	 

مؤخـــرا  اإلنســـان  حلقـــوق 
الســـلطات التونسية، لإلفراج 
رئيـــس  نائـــب  عـــن  الفـــوري 
وعضـــو  النهضـــة  حركـــة 
البرملـــان املعلقـــة صالحياته، 

البحيـــري. الديـــن  نـــور 



اخلميس 13  يناير  2022  العدد : 14200

إيقاف نورالدين البحيري... 
صفحة جديدة لكشف امللفات الغامضة يف تونس

شريف الزيتوني

نورالديــن البحــري ليــس شــخصية عاديــة يف حركــة النهضــة التونســية فقــط، بــل 

هــو شــخصية مثــرة لألســئلة يف البــاد ككل، حتــى قبــل »ثــورة 2011«، التــي 

ــاة  ــاع املحام ــن قط ــادم م ــل الق ــي. الرج ــن ع ــن ب ــن العابدي ــام زي ــت بنظ أطاح

القــوي يف تونــس، يعتــرب قياديــا مــن الصــف األول يف حزبــه وذراعــا مينــى للغنــويش 

ــده  ال قــرار يتخــذ خــارج مشــورته. وبعــد 2011، أيضــا بــرز اســمه بقــوة مــع تقلّ

وزارة العــدل التــي يّتهــم بأنــه قــام بتطويعهــا يف الكثــر مــن القضايــا عــى رأســها 

قضايــا االغتيــاالت والفســاد املــايل وبقيــت االتهامــات تاحقــه بعــد مغــادرة الــوزارة 

ــا  ــي مليئ ــي بق ــدوق أســود بق ــا صن ــح رمب ــام ليفت ــل أي ــه قب ــم اعتقال ــوم ت وإىل ي

ــاألرسار لســنوات. ب
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إيقاف الصندوق األســود حلركــة النهضة

يــوم الـــ31 مــن ديســمبر املاضــي، ويف الوقــت الــذي 
عــام  بدخــول  لاحتفــال  يســتعدون  التونســيون  كان 
جديــد، اســتفاق اجلميــع علــى خبــر اعتقــال القيــادي 
منزلــه  قــرب  البحيــري  نورالديــن  النهضــة  حركــة  يف 
واقتيــاده إلــى مــكان »مجهــول«. حادثــة االعتقــال خلفــت 
ــل السياســية.  ــل رّدة الفع ــة قب ــا يف البداي جــدال حقوقي
ــدمي يرفضــه يف  ــون ق ــق قان ــال متــت وف ــة االعتق فعملي
العمــوم أغلــب الطيــف السياســي، باعتبــاره صيــغ يف 
ويف  بورقيبــة  احلبيــب  األســبق  الرئيــس  حكــم  فتــرة 
ينايــر  فتــرة عرفــت تضييقــا سياســيا كبيــرا )أحــدث 
1978(، لكــن باملعنــى القانونــي يعتبــر ســندا تكيفــه 
الســلطة للقيــام بعمليــة إيقــاف أحــد األشــخاص الذيــن 
إيقــاف  وهــذا حــال حادثــة  الشــبهات  بعــض  تلحقهــم 

البحيــري.

مــن  حالــة  ووســط  اإليقــاف  مــن  أســبوع  وبعــد 
ــا  ــا داخلي ــة النهضــة فرضه ــي حتــاول حرك ــط الت الضغ
ــة  ــر الداخلي ــال، خــرج وزي ــة االعتق ــا عــن عملي وخارجي
ــة عــن  ــا يف البداي ــن، معلن ــق شــرف الدي التونســية توفي
ــك وهــذا املحــدد،  ــد ذل ــم بع ــوف، ث ــكان املوق ــد م حتدي
عــن مجموعــة مــن التهــم التــي تلحــق البحيــري، منتقــدا 
بشــدة النيابــة العموميــة ومــن ورائهــا القضــاء التونســي 
بالتقصيــر يف التعامــل مــع عــدد مــن امللفــات اخلطيــرة، 

معتبــرا أن اخلطــوة األمنيــة يف عمليــة اإليقــاف متــت 

اســتنادا لقانــون موجــود وبنــاء علــى معلومــات مؤكــدة 

عــن تــورّط الرجــل يف قضايــا متــس أمــس البــاد، مــن 

عمليـــة إيقـــاف )أو احتجاز( 
حتـــوال  تعتبـــر  البحيـــري، 
القضايـــا  تنـــاول  يف  كبيـــرا 
يف  تونـــس.  يف  احلارقـــة 
الســـابق كان التعامـــل معهـــا 
ببـــرود كبير يف ظـــل األنباء 
عن مواصلتـــه الضغط على 
القضـــاة بامللفـــات، لكن بعد 
اإلجـــراء األخيـــر، يُتوقّع أن 
امللفـــات غموضـــا يف  تُفتـــح 
البالد، والتي قد تتســـبب يف 

كبيـــرة. رؤوس  إســـقاط 
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ــر  ــق رســمية، بطــرق غي ــح جــوزات ســفر ووثائ ــا من بينه
شــرعية ألشــخاص مشــبوهن باإلرهــاب )قــال الوزيــر 

لــن أســمهيهم إلــى أن يأخــذ القضــاء مجــراه(.

االغتياالت والتســفير

وبعيــدا عــن اجلــدل القانونــي يف عمليــة اإليقــاف، 
كل  اســتعمال  اليــوم  النهضــة  حركــة  حتــاول  والتــي 
الــرأي  توجيــه  أجــل  مــن  خارجيــا  خاصــة  »نفوذهــا« 
العــام إلــى الطريقــة لكــي تتــم التغطيــة علــى مــا ورد 
يف كام وزيــر الداخليــة، ُيعتبــر اإليقــاف حدثــا فارقــا 
يف تونــس يف العشــرية األخيــرة، بالنظــر إلــى كــم التهــم 
التــي يتهمــه بهــا خصومــه والتــي تعتبــر لــو ثبتــت خطيــرة 
قضيتــي  رأســها  علــى  بالبــاد،  العــام  األمــن  وتهــدد 
ــى  ــرة حكــم النهضــة، وإل ــي وقعــت يف فت ــاالت الت االغتي
اليــوم مازالــت تــراوح مكانهــا يف ظــل تأخــر التحقيــق 
بأنــه  للبحيــري  اتهامــات  وســط  امللفــات  يف  اجلــدي 
القضــاة  ابتــزازا وضغطــا علــى  أكثــر األشــخاص  مــن 
متســلحا مبلفــات وضعــت بــن يديــه أيــام إشــرافه علــى 

العــدل. وزارة 

وزارة  علــى  البحيــري  نورالديــن  إشــراف  فخــال 
اغتيــال  علــى  إرهابيــة  تنظيمــات  أقدمــت  العــدل، 
ــي  ــادي القوم ــم القي ــد، ث ــم اليســاري شــكري بلعي الزعي
العــام  الــرأي  هزتــا  حادثتــن  يف  البراهمــي،  محمــد 
التونســي واإلقليمــي وفتحــت جــدال عــن تــورّط أطــراف 

نورالديـــن البحيري ليس شـــخصية 
عاديـــة يف حركة النهضة التونســـية 
مثيـــرة  شـــخصية  هـــو  بـــل  فقـــط، 
لألســـئلة يف البـــالد ككل، حتـــى قبل 
أطاحـــت  التـــي   ،»2011 »ثـــورة 
بنظـــام زيـــن العابديـــن بـــن علـــي. 
الرجـــل القـــادم مـــن قطـــاع املحامـــاة 
قياديـــا  يعتبـــر  تونـــس،  يف  القـــوي 
مـــن الصـــف األول يف حزبـــه وذراعا 
مينى للغنوشـــي ال قـــرار يتخذ خارج 

مشـــورته.
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»نهضاويــة« مــن الصــف األول يف العمليــة علــى األقــل 
يف املســتوى السياســي باعتبارهــا شــنت حملــة حتريــض 
سياســي،  ظاهرهــا  معركــة  يف  الرجلــن  علــى  كبيــرة 
لكــن حقيقتهــا عــداء عقائــدي مــورّث تاريخيــا. ورغــم 
خلطــورة  احلكومــة  غــادرا  والبحيــري  النهضــة  أن 

العمليتــن، إال أن القضيــة عرفــت تباطــؤا كبيــرا وكل 
باملســؤولية  رأســا  البحيــري  بتهمــون  النهضــة  خصــوم 
ــات مشــبوهة  ــن خــال عاق ــات م ــل التحقيق عــن تعطي
أوقــف  والــذي  القضيــة  عــن  املســؤول  القاضــي  مــع 

.2020 ســنة  رســميا 

ومــن بــن ردود األفعــال مــا ورد علــى لســان املحامــي 
عبــد الناصــر العوينــي وهــو عضــو يف »هيئــة الدفــاع 
يف  اتهــم  حيــث  والبراهمــي«،  بلعيــد  الشــهيدين  عــن 
اإليقــاف،  عمليــة  بعــد  يومــن  صحفيــة  تصريحــات 
صراحــة حركــة النهضــة والبحيــري بالتحكــم يف النيابــة 
عــن  يديهــا  بــن  ملفــات  وجــود  رغــم  التــي  العموميــة 
لــم  أنهــا  إال  اإلســامي  احلــزب  يف  أشــخاص  تــورط 

ســاكنا. حتــّرك 

كمــا اعتبــر رحــال جالــي وهــو عضــو أيضــا يف »هيئة 
الدفــاع« يف حــوار إذاعــي محلــي، أن البحيــري متــورط 
جنســية  شــهادات  وافتعــال  تدليــس  يف  فقــط  ليــس 
وجــوازات ســفر وبطاقــات تعريــف وطنيــة بطريقــة غيــر 
قانونيــة، وعــزل وتعيــن مــن يريــد يف املرفــق القضائــي 
بــل هــو مــن ضمــن القائمــة االســمية املورطــة يف اغتيــال 
الشــهيدين شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي، وعمليــة 

بعيـــدا عـــن اجلـــدل القانونـــي يف عمليـــة 
اإليقـــاف، والتـــي حتـــاول حركـــة النهضـــة 
خاصـــة  »نفوذهـــا«  كل  اســـتعمال  اليـــوم 
خارجيـــا من أجـــل توجيـــه الرأي العـــام إلى 
الطريقـــة لكـــي تتـــم التغطية علـــى ما ورد 
يف كالم وزيـــر الداخليـــة، يُعتبـــر اإليقـــاف 
حدثا فارقا يف تونس يف العشـــرية األخيرة، 
بالنظـــر إلـــى كـــم التهـــم التـــي يتهمـــه بهـــا 
خصومـــه والتـــي تعتبـــر لـــو ثبتـــت خطيرة 

وتهـــدد األمـــن العـــام بالبالد.
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إيقافــه متــت علــى هــذا األســاس.

يف قضيــة تســفير التونســين إلــى بــؤر التوتــر يتــم 
أن  فرغــم  البحيــري.  نورالديــن  اســم  تــداول  أيضــا 
حــول  أحكامــا  أيــام  قبــل  أصــدر  التونســي  القضــاء 
القضيــة لــم تكــن فيهــا شــخصيات معروفــة يف النهضــة، 
يف  البحيــري  ووجــود  احلكــم  احلــزب يف  وجــود  لكــن 
وزارة العــدل واحلديــث عــن جــوازات مــزورة، قــد جتعلــه 
محــل مســاءلة، خاصــة أن تلــك الفتــرة عرفــت موجــات 
ــات مــن التونســين نحــو مناطــق  ــادرة املئ ــرة مــن مغ كبي
النــزاع دون أن تكــون للســلطات أي إجــراءات رادعــة 
ــا  ــة شــاركت فيه ــر تواطــؤا ومشــاركة يف عملي ممــا اعتب

حتــى أطرافــا إقليميــة يف مســتوى التمويل.

عمليــة إيقــاف )أو احتجــاز( البحيــري، تعتبــر حتــوال 
يف  تونــس.  يف  احلارقــة  القضايــا  تنــاول  يف  كبيــرا 
الســابق كان التعامــل معهــا ببــرود كبيــر يف ظــل األنبــاء 
لكــن  بامللفــات،  القضــاة  الضغــط علــى  عــن مواصلتــه 
بعــد اإلجــراء األخيــر، ُيتوّقــع أن ُتفتــح امللفــات غموضــا 
رؤوس  إســقاط  يف  تتســبب  قــد  والتــي  البــاد،  يف 

كبيــرة ومــا اســتدعاء رئيــس حركــة النهضــة للتحقيــق 
إال جــزءا مــن العمليــة التــي قــد حتتــاج وقتــا طويــا 
للتعامــل معهــا بالنظــر إلــى حســابات داخليــة وخارجيــة 

معقــدة وليســت ســهلة.

يف قضيـــة تســـفير التونســـيني إلى 
بـــؤر التوتر يتـــم أيضا تداول اســـم 
أن  فرغـــم  البحيـــري.  نورالديـــن 
القضـــاء التونســـي أصدر قبـــل أيام 
أحكاما حـــول القضية لم تكن فيها 
النهضـــة،  معروفـــة يف  شـــخصيات 
احلكـــم  يف  احلـــزب  وجـــود  لكـــن 
ووجـــود البحيـــري يف وزارة العـــدل 
واحلديـــث عن جوازات مـــزورة، قد 

جتعلـــه محل مســـاءلة.
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اجلرائم االنتخابية يف تونس:
التفاصيل وردود الفعل

مــن البديهــي أن يتطلــب ضــان نزاهــة أي عمليــة انتخابيــة زجــر املارســات 
والترصفــات غــر القانونيــة التــي متــّس بشــفافية العمليــة االنتخابيــة، وذلك من 

خــال تجريــم الفعــل ومعاقبــة مرتكبيــه.

رامي التلغ
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وشـــهدت مختلف املحطـــات االنتخابية التي عاشـــتها 
عـــّدة رصدتهـــا  عـــام 2011، جتـــاوزات  منـــذ  تونـــس 
محكمـــة املحاســـبات، وضّمنتهـــا يف تقارير تصـــدر عادًة 
إثـــر إعان النتائـــج النهائيـــة لانتخابـــات، دون أن يكون 
لذلـــك أثر قانوني على األحـــزاب أو القوائم التي ارتكبت 
تلـــك التجـــاوزات، مـــا يســـتدعي معاجلة هـــذه الثغرة يف 

املنظومـــة اجلزائيـــة االنتخابيـــة يف تونس.

إلى ذلك،أصدرت محكمة املحاســـبات يف تونس 350 
حكمـــا ابتدائيـــا يف قضايـــا انتخابيـــة تعلقـــت مبخالفات 
ماليـــة مت ارتكابهـــا مـــن قبـــل قائمـــات يف االنتخابـــات 

التشـــريعية لســـنة 2019.

فضيلـــة  املحاســـبات،  مبحكمـــة  القاضيـــة  وأكـــدت 
القرقـــوري، االســـبوع املاضـــي يف تصريحـــات إعاميـــة 
أن األحـــكام متثلـــت يف إســـقاط 80 قائمـــة لانتخابات 
البلدية بســـبب عدم احتـــرام مبدأ الشـــفافية، إلى جانب 
إحالـــة أكثر مـــن 30 ملفا علـــى أنظار النيابـــة العمومية 

لـــدى القضاء العدلـــي املختص، بســـبب شـــبهات متعلقة 
باإلشـــهار السياســـي والتمويـــات غير املشـــروعة.

وذّكـــرت القاضيـــة بـــأن األعمـــال القضائيـــة ملحكمة 
املحاســـبات كانـــت انطلقـــت منذ أكتوبـــر 2020 بصدور 
االنتخابيـــة  احلمـــات  متويـــل  حـــول  العـــام  التقريـــر 
لانتخابات التشـــريعية والرئاسية الســـابقة ألوانها لسنة 

2019 وتقريـــر متويـــل األحـــزاب.

هـــذا ورصـــدت محكمـــة املحاســـبات خـــال عملهـــا 
الرقابـــي علـــى االنتخابـــات الرئاســـية الســـابقة ألوانهـــا 
واالنتخابات التشـــريعية لســـنة 2019، اخاالت شـــابت 
مواردهـــم  وشـــرعية  للمترشـــحن،  املاليـــة  احلســـابات 
ومجـــاالت إنفاقهـــا إلى جانـــب مخالفات عـــدم اإلفصاح 
عن مصـــادر التمويل واســـتعمال مال مشـــبوه يف مخالفة 

التونســـي. للقانون  صريحـــة 

كما أشـــار تقريـــر محكمة املحاســـبات الذي صدر يف 
نوفمبـــر من العام املاضي إلـــى أن حركة النهضة تعاقدت 

أصـــدرت محكمـــة املحاســـبات يف تونـــس 350 حكمـــا ابتدائيـــا يف قضايـــا 
انتخابيـــة تعلقت مبخالفات ماليـــة مت ارتكابها من قبل قائمات يف االنتخابات 

لســـنة 2019. التشريعية 
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مـــع شـــركة ضغـــط أميركيـــة منـــذ عـــام 2014 لتلميـــع 

صورتهـــا، واألمر نفســـه ينطبـــق على حزب قلـــب تونس.

ويعـــّرف القانون االنتخابي، اإلشـــهار السياســـي، بأنه 

»كل عمليـــة دعايـــة أو إشـــهار مبقابـــل مـــادي أو مجانـــاً، 
هة إلى  تعتمـــد أدوات وأســـاليب التســـويق التجـــاري املوجَّ
العمـــوم، وتهـــدف إلـــى الترويـــج لشـــخص أو موقـــف أو 

برنامـــج أو حزب سياســـي«.

يف ذات الســـياق،أفاد رئيـــس محكمـــة املحاســـبات يف 
تونـــس جنيـــب القطاري بـــأن عقوبة اجلرائـــم االنتخابية 
املتمثلـــة يف اإلشـــهار السياســـي وعـــدم احتـــرام فتـــرة 
الصمـــت االنتخابـــي هـــي عقوبـــة مالية حســـب الفصلن 

154و 155 مـــن القانـــون االنتخابـــي.

وأكـــد جنيـــب القطـــاري يف تصريـــح لوكالـــة األنبـــاء 
الرســـمية التونســـية، بـــأن محكمـــة املحاســـبات قدمـــت 
يف وقـــت ســـابق مقترحـــا للســـلطة التشـــريعية مـــن أجل 
مراجعـــة القانون االنتخابـــي إلضفاء مزيد مـــن النجاعة 

علـــى تدخـــل محكمة املحاســـبات.

يشـــار إلـــى أن الفصل 154 مـــن القانـــون االنتخابي 
يؤكـــد علـــى أن كل مخالفـــة ألحـــكام الفصـــل 57 املتعلق 
بتحجيـــر اإلشـــهار السياســـي يترتب عنهـــا خطية من 5 

إلـــى 10 آالف دينار.
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كمـــا ينـــص الفصـــل 155 مـــن القانون نفســـه، على 
أن كل مخالفـــة ألحـــكام الفصـــل 69 الـــذي يحجر جميع 
أشـــكال الدعاية خال فتـــرة الصمـــت االنتخابي، يترتب 

عنهـــا خطيـــة مالية مـــن 3 إلى 20 ألـــف دينار.

إحالـــة  بتونـــس،  االبتدائيـــة  املحكمـــة  قـــرار  وأثـــار 
شـــخصيات سياســـية أخيراً إلى املحاكمـــة بتهمة ارتكاب 
»جرائـــم انتخابيـــة« مـــن بينهم رئيـــس »حركـــة النهضة«، 
راشـــد الغنوشـــي، والرئيس األســـبق، املنصـــف املرزوقي، 
الشـــاهد،  يوســـف  همـــا  ســـابَقن،  حكومَتـــن  ورئيســـا 
وإليـــاس الفخفاخ، جدالً حول توقيت إثـــارة هذه القضايا 
وإمكانية التوظيف السياســـي لتلك اجلرائـــم االنتخابية.

وتأتـــي هذه اإلحـــاالت إلى القضاء إثـــر دعوة الرئيس 
التونســـي، قيـــس ســـعيد، يف مناســـبات عـــدة، إلـــى منح 

أثـــر فعلي لتقريـــر محكمة املحاســـبات وماحقة مرتكبي 
اجلرائـــم االنتخابيـــة، داعيـــاً إلـــى التحقيق مـــع عدد من 
األحزاب، وعلى رأســـها »حركـــة النهضة«، و«قلب تونس«.

وانتقدت عدة شـــخصيات سياســـية وحقوقية استثناء 
بعـــض األســـماء من القائمة على غـــرار رئيس اجلمهورية 
قيـــس ســـعيد رغـــم وجـــود مخالفـــات يف حقـــه يف تقرير 
محكمة املحاســـبات، متهمـــن إياه باالحتمـــاء باحلصانة 

للتهـــرب من التتبـــع القضائي.

ويف ذات الصدد،قـــال عضـــو الهيئـــة العليا املســـتقلة 
لانتخابـــات، عـــادل البرينصـــي، يف تصريحات صحفية، 
إن قـــرار اإلحالـــة علـــى املجلـــس اجلناحي خطـــوة هامة 
يجـــب تثمينها، مضيفا: »ألول مرة منذ ســـنة 2011 تتم 
إحالـــة مثـــل هـــذه امللفات علـــى النيابة العموميـــة بعد أن 

انتقدت عدة شـــخصيات سياســـية وحقوقية اســـتثناء بعض األســـماء من القائمة على غرار 
رئيـــس اجلمهورية قيس ســـعيد رغم وجود مخالفات يف حقه يف تقرير محكمة املحاســـبات، 

متهمـــني إياه باالحتماء باحلصانة للتهرب مـــن التتبع القضائي
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كانت حبيسة التقارير التي تعدها دائرة املحاسبات«.

ولفـــت إلـــى أن اجلرائـــم االنتخابيـــة املذكـــورة تتعلـــق 
باألســـاس بـ«جنح« مثـــل خرق يوم الصمـــت االنتخابي أو 
إغـــراء األشـــخاص باملال، موضحـــا أن القانون االنتخابي 
يعاقـــب مرتكبـــي هذه املخالفات بخطايـــا مالية تصل إلى 
20 ألـــف دينـــار )نحـــو 6940 دوالر أمريكـــي(، وليـــس 

بأحكام ســـجنية.

ودعـــا البرينصـــي إلـــى التســـريع يف النظـــر يف بقيـــة 
اجلرائـــم االنتخابيـــة اخلطـــرة التـــي تصـــل عقوبتها إلى 
الســـجن، قائـــا: »إذا لـــم يتم النظر يف هـــذه امللفات قبل 
يـــوم 22 أكتوبـــر/ تشـــرين األول القادم فإنها ستســـقط 
بالتقـــادم، ألن اجلرائـــم االنتخابية تســـقط بعـــد مرور 3 

ســـنوات علـــى ارتكابها«.

ويـــرى البرينصـــي أن املحاســـبة خطـــوة مهمـــة نحـــو 
تنقيـــة املنـــاخ االنتخابي، مشـــددا علـــى وجـــوب اقترانها 
بخطـــوات أخـــرى، أولهـــا تنقية املنـــاخ السياســـي واحلد 
مـــن حالة االحتقان التي تطغى على الســـاحة السياســـية 

حاليـــا وجتنـــب تصفيـــة اخلصوم.

القانـــون اإلنتخابـــي أن اجلرميـــة  ويقـــّر خبـــراء يف 
االنتخابيـــة لهـــا خصوصيـــة، كأي جرمية تتطلّـــب الركن 

املـــادي، وهـــو الفعـــل الذي يجّرمـــه القانـــون، إضافة إلى 
خصوصيـــة أخرى، وهـــي اآلثـــار السياســـية املترتبة عن 
هـــذه اجلرمية،فالزمن االنتخابي هو زمن ســـريع مرتبط 
باحلينيـــة، ولـــه إكراهاته املؤسســـاتية والسياســـية، بينما 
الزمـــن القضائـــي هـــو زمن نزاعـــي وإجرائي قـــد يطول، 
مـــا يجعلهمـــا غيـــر متازَمـــن. وتنتـــج عـــن هـــذا الفارق 
الزمنـــي، آثـــار سياســـية، ما يؤكد ضـــرورة بلـــورة قضاء 
اســـتعجالي انتخابـــي، أو احلـــرص علـــى االســـتعجال يف 
املـــادة االنتخابيـــة مـــن خـــال اختصـــار آجـــال البـــّت يف 

االنتخابية. النزاعـــات 

اجلرائـــم  أو  املخالفـــات  هـــذه  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
السياســـية  النظـــم  مختلـــف  يف  موجـــودة  االنتخابيـــة 
الدميقراطيـــة، ويف تونـــس يصـــل األمـــر إلـــى إســـقاط 
القوائـــم االنتخابيـــة يف حال ثبوث تلقيهـــا متوياً أجنبياً، 
بينمـــا يف التجـــارب الدميقراطيـــة األخـــرى يتـــم فـــرض 

عقوبـــات ماليـــة وسياســـية.

وأثار تفعيل املحاســـبة القضائيـــة للجرائم اإلنتخابية 
ردود فعل واســـعة داخل الطبقة السياسية يف تونس حيث 
أدان حـــزب العمـــال التونســـي، مـــا وصفـــه ب »التعاطي 
االنتقائي« مع محتوى تقرير محكمة املحاســـبات وحشـــر 
اســـم أمينـــه العـــام حمـــة الهمامـــي ضمـــن الذيـــن تقرر 
إحالتهـــم مـــن أجـــل جرائـــم انتخابيـــة تتمثـــل يف مخالفة 
غيـــر  بدعايـــة  واالنتفـــاع  السياســـي  اإلشـــهار  حتجيـــر 
مشـــروعة عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي والدعاية 

خال فتـــرة الصمـــت االنتخابي.

وأوضـــح احلـــزب أن أمينـــه العـــام حمـــة الهمامي لم 
يتلـــق أي وثيقة رســـمية مـــن أي جهة قضائيـــة كانت، تهم 
مـــا جـــاء يف اخلبـــر الـــذي تداولتـــه أمس بعض وســـائل 
اإلعـــام )يف إشـــارة إلى فحـــوى باغ النيابـــة العمومية(، 
مؤكـــدا يف الســـياق ذاتـــه »عـــدم جدية ما جـــاء يف اخلبر 
املذكـــور من اتهامات لألمـــن العام للحـــزب، باعتباره لم 
ينتفـــع بإشـــهار سياســـي وال بدعاية غير مشـــروعة عبر 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي كمـــا أنـــه لم يقـــم بدعاية 

خال فتـــرة الصمـــت االنتخابي«.

واعتبـــر حـــزب العمـــال أن »مـــا تقـــوم بـــه اجلهـــات 
الرســـمية، مـــن خـــال نشـــر هـــذا اخلبـــر، هـــو عمليـــة 
سياســـية تهـــدف إلـــى وضـــع اجلميـــع يف نفـــس الســـلة 
ومحاولـــة تعـــومي قضيـــة اســـتعمال املـــال الفاســـد، مـــن 
الداخـــل واخلـــارج، يف االنتخابـــات واالنتفـــاع باإلشـــهار 
السياســـي و«اللوبيينـــغ« وتوظيف وســـائل اإلعام لصالح 
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مرشـــحن بعينهـــم«.

كما عبر عن اســـتغرابه »عدم إدراج اســـم قيس سعيد 
على رأس قائمة املنتفعن باإلشـــهار السياســـي والدعاية 
غيـــر املشـــروعة عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي، وفق 
مـــا ورد يف تقريـــر محكمـــة املحاســـبات التـــي ذكـــرت يف 
ماحقهـــا أن ســـعيد تلقى ســـندا من طـــرف 30 صفحة 
)علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي( موزعـــة على تونس 
بلـــغ  بعـــدد مشـــاركن  الـــدول األجنبيـــة  وعلـــى عديـــد 

3045466 شـــخصا«.

مـــن ناحيته،أكـــّد رئيـــس حـــزب االئتـــاف الوطنـــي 
ناجـــي جلـــول، أّنـــه لـــم يتلـــق أيـــة دعـــوة رســـمية للمثول 
أمـــام القضـــاء، يف عاقـــة باملخالفـــات االنتخابيـــة التي 
أحيـــل عليهـــا للنيابـــة العمومية مع مترشـــحن أخرين يف 

االنتخابـــات الســـابقة.

وبّن جلـــول، يف تّدخل إذاعـــي، أّن املخالفات املرتكبة 
يف احلملـــة االنتخابيـــة، ال ترقـــى ملرتبة اجلرميـــة، الفتا 
إلـــى أّنه قام باإلشـــهار السياســـي كغيره من املرشـــحن، 

وفـــق قوله.

واعتبـــر املتحـــّدث، أّن اإلشـــكال ليـــس يف املخالفـــات 
املرتكبـــة أو يف اإلحـــاالت القضائيـــة بـــل يف محـــاوالت 
ترذيـــل الطبقـــة السياســـية وحشـــر السياســـين يف خانة 

املتحيلـــن واملجرمـــن، محـــذرا من أن تقود هـــذه احلملة 
إلـــى مزيـــد تدعيـــم احلكم الفـــردي واالســـتبدادي. وأكد 
جلـــول، إّن هـــذه اإلحـــاالت هـــي عمليـــة ممهنجـــة ضـــد 
الطبقـــة السياســـية يف تونـــس، مبديـــا ثقتـــه التامـــة يف 

. ء لقضا ا

مـــن ذلك،يـــرى مراقبون أن إثارة عديـــد القضايا التي 
تراكمـــت بـــن الرفـــوف مؤشـــر علـــى أن القضـــاء اليـــوم 

حتّرر مـــن الضغوط السياســـية.

رابـــح اخلرايفـــي يف  العـــام  القانـــون  أســـتاذ  ويـــرى 
تصريحـــات صحفية أن:«القضاء تقاعس طيلة الســـنوات 
املاضيـــة، ولـــم يبّت يف هذه اجلرائـــم االنتخابية، من أجل 
تقـــدمي خدمة للطبقة السياســـية وقتها، بخاصة أن عدداً 
مـــن القضاة مّتت تســـميتهم يف مناصب سياســـية ُعليا«.

وأشـــار إلـــى أن »الشـــخصيات السياســـية التـــي متت 
إحالتهـــا أخيـــراً إلـــى القضاء مـــن أجل هـــذه اجلرائم لن 

تكـــون حاضـــرة يف االنتخابـــات القادمة.

وكان ســـعيد قـــد شـــّدد خـــال لقائـــه أخيـــراً عميـــد 
قصـــر  يف  بودربالـــة،  إبراهيـــم  التونســـين،  املحامـــن 
قرطـــاج، على أن »الســـلطة التنفيذيـــة ال تتدخل يف عمل 
القضـــاء التونســـي«، مؤكـــداً أنـــه »ال أحـــد فـــوق الدولة، 
ويجب محاســـبة كل َمن أجرم يف حق الشـــعب التونسي«.

اجلرائـــم االنتخابية موجـــودة يف مختلف النظم السياســـية الدميقراطية، ويف تونس يصل 
األمـــر إلـــى إســـقاط القوائـــم االنتخابيـــة يف حـــال ثبـــوث تلقيهـــا متويـــالً أجنبيـــاً، بينما يف 

التجـــارب الدميقراطيـــة األخـــرى يتم فـــرض عقوبات مالية وسياســـية
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املغزاوي: النهضة تدرك جيداً أن التهم 
املوجهة للبحيري صحيحة

حوار/ همسة يونس

أعلــن وزيــر الداخليــة التونســية توفيــق رشف الديــن، أن هنــاك »شــبهات إرهــاب جديــة« يف ملــف 

توقيــف نائــب رئيــس حــزب النهضــة نــور الديــن البحــري ووضعــه تحــت اإلقامــة الجربيــة. 

وقــال رشف الديــن يف مؤمتــر صحــايف: »هنــاك مخــاوف مــن عمليــات إرهابيــة متــس بســامة الوطــن 

لذلــك كان لزامــا عــى أن أتخــذ القــرار«، مؤكــدا أنــه تواصــل مــع وزارة العــدل يف املوضــوع لكــن 

»تعطلــت اإلجــراءات«. 

بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة ويف إطــار متابعتهــا مللــف توقيــف البحــري، أجــرت هــذا الحــوار مــع أمــن 

عــام حركــة الشــعب والنائــب يف الربملــان التونــي املجمــد زهــر املغــزاوي، وإىل نــص الحــوار:
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بدايـــة.. كيـــف تابعتم ملـــف توقيـــف قيادي 
البحيري؟ نورالديـــن  النهضـــة 

يف احلقيقـــة هذا التوقيف كان منتظرا منذ أشـــهر ألن 
حجم الشـــبهات التي حتوم حول نـــور الدين البحيري منذ 

توليـــه وزارة العدل، كبيرة جداً.

هـــذا اإلجراء لـــم يكن مفاجئـــاً والرئيس قيس ســـعيد 
أشـــار يف مرات عديدة إلى أن هناك أطراف مارســـت كل 
أشـــكال التدخل يف املرفق القضائي وعملت على تسخيره 
خلدمـــة مصالح حزبيـــة أو للتغطية على ملفات فســـاد أو 
لتيســـير حركة اجلماعات اإلرهابية وإيجاد غطاء حلماية 
عناصـــر مدانة محلياً ودوليـــاً يف قضايا إرهابية. واجلميع 
كان يـــدرك أن الطرف املقصود هو حركة النهضة وخاصة 
نـــور الديـــن البحيـــري الـــذي جنـــح يف اختراق املؤسســـة 

القضائيـــة عبر االبتـــزاز والتهديد واإلغراء.

ما مدى قانونية توقيف البحيري؟

قانونيـــة هذا اإلجراء ال نقاش فيهـــا، ألن التوقيف كان 
يف ظـــل قانون الطـــوارئ الذي يتيح لوزيـــر الداخلية اتخاذ 
قـــرار اإلقامة اجلبريـــة وحتى اإليقـــاف التحفظي يف حق 
أشـــخاص يشـــكلون خطراً على األمـــن العـــام دون انتظار 

قضائي. أذن 

القانـــون كان مثـــار جـــدل منـــذ وضعه نظـــام احلبيب 
بورقيبـــة ســـنة 1978 يف إطـــار التضييـــق علـــى االحتاد 
العـــام التونســـي للشـــغل. وحركـــة النهضـــة التـــي تتحجج 
اليـــوم بعدم دســـتورية هذا اإلجـــراء لم تعمل علـــى إلغائه 
أو تعديلـــه عندمـــا كانـــت تتمتـــع باألغلبيـــة يف املؤسســـة 
التشـــريعية، بـــل األكثـــر مـــن ذلك أنهـــا اســـتفادت منه يف 
تصفيـــة خصومهـــا أو ابتزازهـــم كما حدث ســـنة 2017 

البحيري جنح يف اختراق 
القضائية  املؤسســـــــــــــة 
والتهديد  االبتزاز  عبر 

واإلغراء.

القادم  السياسي  املشهد 
دون  سيكون  تونس  يف 

حركة النهضة.
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يف قضيـــة رجـــل األعمـــال شـــفيق اجلرايـــة الـــذي رفض 

اخلضـــوع البتـــزاز النهضـــة فـــكان مصيره الســـجن حتت 
طائلة قانون الطوارئ املشـــار إليـــه. وال يحق للنهضة إثارة 
مســـألة ال دســـتورية هذا اإلجراء فقط عندمـــا تكون هي 

املتضررة مـــن تطبيقه.

ما تفاصيل التهم املوجهة للبحيري؟ 

تفاصيـــل التهـــم املوجهـــة لنـــور الديـــن البحيـــري لـــم 
تكشـــف بعـــد، لكن أهم ما يتم تداوله هـــو تدليس جوازات 
سفر وإســـناد اجلنسية التونسية ألشـــخاص أجانب تتعلق 
بهـــم قضايا إرهاب وجرائـــم مختلفة وهـــم مطلوبون لدى 

العدالـــة يف بلدانهم.

مـــن وجهـــة نظـــرك.. هـــل ســـتتجه النهضـــة 
؟  للتصعيـــد

األمـــر  هـــذا  اســـتغال  كعادتهـــا  النهضـــة ســـتحاول 
لتحشـــيد أنصارهـــا بدعـــوى أن احلركـــة مســـتهدفة وأن 

خطـــر التوقيف واالعتقـــال يهدد اجلميع ملجـــرد انتمائهم 
إلـــى احلركة كما حدث ســـابقاً، لكن قيـــادة النهضة تدرك 
جيـــداً أن التهـــم املوجهـــة للبحيـــري صحيحـــة وأن هناك 
ملفـــات أخـــرى جاهـــزة تثبـــت تورط قيـــادات عديـــدة من 

احلركـــة يف قضايـــا مماثلة.

النهضـــة ســـتحاول التصعيـــد لكنهـــا تطمـــع فقـــط يف 
ضمـــان خروج أمـــن لبعض قياداتها وعلى رأســـهم راشـــد 
الغنوشـــي، فهـــي مجـــرد محاولـــة إلثـــارة الـــرأي العـــام 
وحتشـــيد بعـــض املنظمـــات احلقوقيـــة املحليـــة والدولية 
يف إطـــار الضغط على الســـلطة القائمة لوقـــف إجراءات 

التتبـــع يف حـــق قياداتها.

ختامـــًا.. مـــا الســـيناريوهات املتوقعـــة خـــال 
املرحلـــة املقبلـــة؟

الســـيناريوهات املســـتقبلية جميعهـــا تســـير يف اجتـــاه 
حســـم األمر يف مسألة احلضور السياسي حلركة النهضة 
وهيمنتها على مفاصل الدولة، واملشـــهد السياســـي القادم 
يف تونس ســـيكون دون حركة النهضـــة وامللفات التي تدين 
قياداتها يف قضايا مختلفة ستكشـــف تباعاً، وكل ما تطمح 
إليـــه احلركـــة اليوم هو الضغـــط الدولي مـــن أجل ضمان 
خـــروج آمن لبعـــض قياداتها، وهـــو ما يعنـــي أن األطراف 
السياســـية التـــي حتالفـــت معها يف ســـياق معاداة مســـار 
25 جويليـــة/ يوليو ســـتجد نفســـها خارج املشـــهد متاماً 
والنهضـــة لـــن تتوانـــى كعادتهـــا عـــن التضحيـــة بحلفائها 
وحتـــى البعـــض مـــن أبنائهـــا يف ســـبيل حمايـــة قياداتهـــا 

والعائلية. الشـــخصية  ومصاحلهم 

قيـــادة النهضة ال تتقن ســـوى إبرام الصفقـــات القذرة 
وممارســـة املظلومية واالبتزاز بشـــكل فـــج ومفضوح.

املوجهة  التهم  تفاصيل 
لم  البحيري  الدين  لنور 

تكشف بعد.

النهضة ستحاول كعادتها   
البحيري  توقيف  استغالل 

لتحشيد أنصارها.
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الدبابـــي: األحـــزاب املهيمنـــة 
السياســـية  املنظومـــة  علـــى 

القضـــاء تطويـــع  حاولـــت 
أكد أســـتاذ القانون الدستوري 
التونســـي خالـــد الدبابـــي أن فتح 
اجلرائـــم  علـــى  اإلحـــاالت  ملـــف 
االنتخابية يـــدل على أن احلاجز 
سياســـيا  كان  يوليـــو   25 قبـــل 
مهيمنـــة  كانـــت  التـــي  فاألحـــزاب 
على املشهد السياســـي والبرملاني 
علـــى  أيضـــا  مهيمنـــة  كانـــت 
املنظومـــة القضائيـــة مضيفـــا يف 
مقابلـــة مـــع صحيفـــة املرصـــد أن 
حاجـــة  يف  القضائيـــة  املنظومـــة 
فحتـــى  عميـــق  إصـــاح  إلـــى 
فشـــل  للقضـــاء  األعلـــى  املجلـــس 
يف القيـــام بهـــذا نظـــرا للتســـييس 
الـــذي قبـــع فيـــه منـــذ البدايـــة إال 
أن املســـار اإلصاحـــي ال ميكن أن 
يكـــون رهني إرادة مؤسســـة واحدة 
هـــذه  داخـــل  واحـــد  شـــخص  أو 
املؤسســـة مهمـــا كانت مشـــروعيته 

نوايـــاه. وحســـن  االنتخابيـــة 

حوار: سوزان الغيطاني
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اجلرائـــم  يف  اإلحـــاالت  ملـــف  تابعـــت  كيـــف 
االنتخابيـــة الـــذي بـــرز يف تونـــس هـــذه األيام؟

تابعـــت ملف اإلحـــاالت يف اجلرائـــم االنتخابية بانتباه 
أول تفاعـــل  تعـــد  واهتمـــام شـــديدين ألن هـــذه اإلحـــاالت 
مـــن القضـــاء التونســـي مـــع التقريـــر الرقابـــي الصـــادر عن 
محكمـــة املحاســـبات واملتعلـــق بانتخابـــات 2019 والـــذي 

رصـــد جملـــة مـــن التجـــاوزات املختلفـــة واملتعددة 

ملاذا فتح هذا امللف اآلن برأيك؟

فتـــح هذا امللف املتعلـــق باجلرائم االنتخابية وحتريكه 
مـــن قبـــل القضـــاء يـــدل علـــى أن احلاجـــز قبـــل 25 يوليـــو 
كان سياســـيا بحتـــا فاألحـــزاب التـــي كانـــت مهيمنـــة علـــى 
املشـــهد السياســـي والبرملانـــي كانـــت مهيمنـــة أيضـــا علـــى 
املنظومـــة القضائيـــة ومطوعـــة لهـــا وهـــو مـــا يفســـر تعطل 
مســـار التفاعـــل القضائـــي مـــع مـــا ورد يف تقريـــر محكمـــة 

املحاســـبات.

برأيك ملـــاذا تأخرت املاحقـــات القضائية بعد 
تقرير دائرة املحاســـبات؟ 

من  تفاعل  أول  تعد  اإلحاالت 
القضاء التونسي مع التقرير الرقابي 
املحاسبات  محكمة  عن  الصادر 

واملتعلق بانتخابات 2019.
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العوائـــق سياســـية، جميـــع امللفـــات التـــي كان بإمكانهـــا 
إزعـــاج األحزاب املهيمنة وعلى رأســـها حركـــة النهضة مثل 
اجلرائـــم االنتخابيـــة أو ملف االغتياالت واجلهاز الســـري 
وهـــو مـــا يطرح تســـاؤالت عديـــدة وجدية حول اســـتقالية 

الســـلطة القضائية

هـــل ميكـــن أن تضعنـــا يف تفاصيـــل األزمة بني 
للقضاء؟ األعلـــى  واملجلس  الرئيـــس 

حتـــدث رئيـــس اجلمهوريـــة يف العديـــد مـــن املـــرات عـــن 

أن القضـــاة ال يجـــب أن يتحولـــوا إلـــى دولـــة داخـــل الدولـــة 
حتـــى ال ننزلـــق إلـــى دولـــة القضـــاة. يف حـــني يـــرى املجلس 
األعلـــى للقضـــاء أن الســـلطة القضائيـــة بجـــب أن تكـــون 
دائمـــا مبنأى عـــن التجاذبات والضغوطات السياســـية وأن 

القضـــاة ليســـوا خاضعـــني إال للقانـــون

القضائيـــة  املنظومـــة  تأثـــرت  هـــل  برأيـــك 
البـــاد؟  يف  السياســـية  بالصراعـــات 

واملســـيطرة  املهيمنـــة  االحـــزاب  حاولـــت   2011 منـــذ 

والضغط  االبتزاز  يف   2011 منظومة  سارعت 
اجلماعي  العزل  منذ  عايناه  ما  وهو  والترهيب 
ملجموعة من القضاة والذي قرره 
الدين  نور  آنذاك  العدل  وزير 

البحيري .
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والســـيطرة  القضـــاء  تطويـــع  السياســـية  املنظومـــة  علـــى 
عليـــه. ويف احلقيقـــة، عـــوض االنخراط يف مســـار حقيقي 
لإلصـــاح وتركيز ضمانـــات حقيقة لعدم تكرار االنتهاكات 
ســـارعت  علـــي،  وبـــن  بورقيبـــة  نظامـــي  يف  حصلـــت  التـــي 
منظومـــة 2011 يف االبتـــزاز والضغـــط والترهيـــب وهـــو 
مـــا عاينـــاه منـــذ العـــزل اجلماعـــي ملجموعـــة مـــن القضـــاة 
البحيـــري  الديـــن  نـــور  آنـــذاك  العـــدل  وزيـــر  قـــرره  والـــذي 
والـــذي ال نعـــرف إلى اليوم األســـباب املوضوعيـــة واجلدية 

العزل. لهـــذا 

إلـــى أي مدى تـــرى أن هنـــاك توجـــه ألصاح 
القضائية؟ املنظومـــة 

عميـــق  إصـــاح  إلـــى  حاجـــة  يف  القضائيـــة  املنظومـــة 
بهـــذا  القيـــام  فحتـــى املجلـــس األعلـــى للقضـــاء فشـــل يف 
أن  إال  البدايـــة.  منـــذ  فيـــه  قبـــع  الـــذي  للتســـييس  نظـــرا 
املســـار االصاحـــي ال ميكـــن أن يكـــون رهـــني إرادة مؤسســـة 
واحـــدة أو شـــخص واحـــد داخـــل هذه املؤسســـة مهمـــا كانت 
مشـــروعيته االنتخابيـــة وحســـن نوايـــاه. املســـار يحـــب أن 

تشـــاركيا ال مســـقطا. يكـــون 

يكون  أن  ميكن  ال  االصالحي  املسار 
شخص  أو  واحدة  مؤسسة  إرادة  رهني 
كانت  مهما  املؤسسة  هذه  داخل  واحد 

مشروعيته االنتخابية .
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