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تعيــش تونــس منــذ أشــهر عــى وقــع تطــورات سياســية كبرية مــع تصاعد 

حــدة االحتقــان بــن الرئيــس التونــي قيــس ســعيد ومعارضيه.ومؤخــرا 

ــدث  ــبق أن تح ــذي س ــس وال ــي يف تون ــوار الوطن ــألة الح ــادت مس ع

عنــه الرئيــس التونــي، إىل واجهــة االهتــام مــن جديــد، وســط ســجال 

ســيايس تباينــت فيــه املواقــف، واختلفــت حــول شــكله ومضامينــه.

االفتتاحية

هل تخرج تونس من أزماتها.؟ 



3 اخلميس 12  مايو   2022  العدد : 213

ويف هــذا الصدد،قــال رئيــس الرابطــة التونســية للدفاع 
عــن حقــوق اإلنســان، جمــال مســلم، إن الرابطــة لــم حتســم 
بعــد بخصــوص مشــاركتها يف احلــوار الوطنــي الــذي أعلــن 
عنــه رئيــس اجلمهوريــة، قيــس ســعّيد.وأضاف يف تصريــح 
الذاعــة »اجلوهــرة أف أم« املحليــة، أن مشــاركتهم مرتبطــة 
مختلــف  يف  واستشــارتهم  احلــوار  هــذا  يف  بتموقعهــم 

محــاوره، رافضــا أن يكــون حضورهــم صوريــا«.

وأوضــح أنــه »لــم يتــم إعالمهــم بتفاصيــل ســير احلــوار 
تفاصيــل  بــأي  أو  التقنــي  وجانبــه  ومخرجاتــه  الوطنــي 

اخــرى تخــص هــذا املســار«.وأكد رئيــس الرابطة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان أن »االحتــاد العــام التونســي 
املشــاركة  يرفــض  وأنــه  نفســه  املوقــف  لديــه  للشــغل 

الصوريــة يف هــذا احلــوار«.

وكان االحتــاد العــام التونســي للشــغل أعلــن يف وقــت 
ــذي  ســابق رفضــه احلضــور بشــكل صــوري يف احلــوار ال
تعتــزم رئاســة اجلمهوريــة رعايتــه. قــال أمينــه العــام نــور 
الديــن الطبوبــي، يف تصريحــات للصحفيــن علــى هامــش 
مشــاركته يف مؤمتــر نقابــي إفريقــي بتونــس، أن رفــض 

قـــال رئيـــس الرابطة التونســـية للدفاع عـــن حقوق اإلنســـان، جمال 
مســـلم، إن الرابطـــة لم حتســـم بعـــد بخصـــوص مشـــاركتها يف احلوار 

الوطنـــي الـــذي أعلن عنـــه رئيـــس اجلمهورية، قيس ســـعّيد.
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احتــاد الشــغل املشــاركة الصوريــة يف احلــوار يأتي اســتنادا 
ملوقفــة الداعــي إلــى أن يكــون »احلــوار ناجــزا ومخرجاتــه 

غيــر مســبقة«.

وكشــف أن لالحتــاد العــام التونســي للشــغل »هواجــس 
ــات  ــر الضمان ــل احلــوار أو عــدم توفي مــن أن يكــون تعطي
ــة وتشــكيك »،  ــة ثق ــق أزم ــة إلجناحــه ســببا يف خل الكفيل
محــذرا يف املقابــل، مــن تفاقــم األزمــة السياســية التــي 
ســتكون لهــا انعكاســات خطيــرة علــى األوضــاع االجتماعية 

ــالد. ــة يف الب واالقتصادي

وأضــاف الطبوبــي يف تصريحاتــه، إن »مشــاركة احتــاد 
الشــغل تبقــى مشــروطة بــأن يكــون احلــوار الوطنــي ســيد 
يتطــرق  أن  دون  مســبقة«،  ليســت  ومخرجاتــه  نفســه، 
إلــى موعــد انطالقــه، حيــث اكتفــى بالقــول إن »رئيــس 
ــن  ــن الشــعب وهــو م ــس ســعيد منتخــب م ــة قي اجلمهوري

يتحمــل مســؤولية قراراتــه السياســية«.

وكان الرئيــس التونســي قــد أعلــن يف األول مــن الشــهر 
ــي، »ســيكون مفتوحــا مــع مــن  اجلــاري، أن احلــوار الوطن
انخرطــوا يف حركــة التصحيــح يف 25 يوليــو املاضــي«، 
مؤكــدا يف هــذا الصــدد، أن املنظمــات الوطنيــة الكبــرى 
ستشــارك فيــه، وأن » مــن خربــوا وجوعــوا ونكلــوا بالشــعب 

سيســتثنون منــه«.

بتونــس،  للمحامــن  الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس  وقــال   
إبراهيــم بودربالــة، يف تصريــح نقلتــه عنــه اليــوم وكالــة 
تنظيــم هــذا  »ترتيبــات  إن  الرســمية،  التونســية  األنبــاء 
هيئــة  أن  متقدمة«.وأضــاف  أشــواطا  بلغــت  احلــوار 
املحامــن »ســتتعامل مــع هــذا احلــوار بشــكل إيجابــي، 
وســتقدم مضمونــا جديــا يف مختلــف املجــاالت االقتصادية 

 نور الديـــن الطبوبي، األمني 
العام لالحتاد العام التونســـي 
احتـــاد  للشغل:«مشـــاركة 
الشـــغل تبقـــى مشـــروطة بأن 
يكـــون احلـــوار الوطني ســـيد 
ليســـت  ومخرجاتـــه  نفســـه، 

مســـبقة«.
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واالجتماعيــة والسياســية ولــن يكــون حضورهــا شــكليا«.

ويــزداد الوضــع تعقيــدا يف تونــس يف ظــل اســتمرار 
التــي  االحتقــان  حــدة  وتصاعــد  السياســية  اخلالفــات 
وصلــت الشــارع التونســي.وتظاهر آالف التونســين،األحد 
8 مايــو 2022، دعًمــا خلطــوة الرئيــس قيــس ســعيد 
نحــو إعــادة صياغــة الدســتور.ودعا املتظاهــرون ملحاســبة 
يتخذهــا  التــي  اإلصــالح  لقــرارات  الرافضــة  األحــزاب 
الرئيــس ســعيد، ورفعــوا أعــالم تونــس وشــعارات »الشــعب 
األجنبــي«  للتدخــل  و«ال  الفاســدين«  محاســبة  يريــد 

و«الشــعب يدعــم الرئيــس يف تطهيــر البــالد«.

وشــهدت البــالد موجــة حرائــق يف عــدة مناطــق يف 

إطفــاء  مــن  املدنيــة  احلمايــة  عناصــر  البالد،ومتكنــت 
حتقيقــا،  العامــة  النيابــة  فتــح  مــع  بالتــوازي  بعضهــا، 
للكشــف عــن أســباب انــدالع هــذه احلرائــق واملتورطــن 
عشــرات  إن  التونســية،  الســلطات  إشــعالها.وقالت  يف 
احلرائــق اندلعــت يف عــدد مــن املحافظــات التونســية.

وتســببت احلرائــق يف خســائر ماديــة كبيــرة.

 وشــّدد الرئيــس التونســي، قيــس ســعّيد، أّن مــا يحــدث 
ــد  ــة يائســة إلحــراق البــالد مصيرهــا الفشــل. وأّك محاول
ســعّيد يف زيارتــه مقــر وزارة الداخليــة، أن احلرائق ليســت 
مــن قبيــل املصادفــة، مضيفــاً: »إّنهــم ســيحرقون حتــى 
ــب  ــق مرك ــوا يســتطيعون«، يف إشــارة حلري ــو كان البحــر ل
مبينــاء مدينــة صفاقس.وأكــد قيــس ســعيد أنــه »ســتتم 

وراء  بالوقـــوف  املعارضـــة  مـــن  أطرافـــاً  سياســـية،  فعاليـــات  واتهمـــت 
احلرائـــق، ملزيـــد تـــأزمي األوضـــاع االقتصادية واالجتماعيـــة يف البالد 

ولنشـــر الفوضـــى وبـــث الفتنـــة بـــني التونســـيني. 
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مالحقــة مــن تســببوا يف افتعــال احلرائــق، فــال تســامح مــع 
مــن يحاولــون تخريــب البــالد وجتويــع التونســين«، مشــددا 

علــى »ضــرورة حراســة احلقــول«.

مــن املعارضــة  واتهمــت فعاليــات سياســية، أطرافــاً 
بالوقــوف وراء احلرائــق، ملزيــد تــأزمي األوضاع االقتصادية 
الفتنــة  وبــث  الفوضــى  ولنشــر  البــالد  واالجتماعيــة يف 
ــى األمــام«، أّن  ــة »تونــس إل ــن التونســين. وأكــدت حرك ب
أّن  بفعــل فاعــل، وال شــك يف  احلرائــق األخيــرة حتمــاً 
حركــة النهضــة وحلفاءهــا ضالعــون فيهــا، وال ســّيما بعــد 
بيــان احلركــة اإلخوانيــة الــذي دانــت فيــه نفســها بتحميلهــا 

ــق.. ــي مســؤولية احلرائ ــاع املدن الدف

ــي، مبــا  ــوات األمــن الداخل ــة لق ــة العام ــّددت األمان ون
ورد يف بيــان حلركــة النهضــة مــن اتهــام جهــاز الدفــاع 
املدنــي بتأخيــر التدخــل إلطفــاء احلرائــق. وقالــت النقابــة 
األمنيــة، إّن مــا تضمنــه بيــان النهضــة يهــدف إلشــعال نــار 
الفتنــة واملــس بهيــاكل الدولــة وتأليــب الــرأي العــام ووضــع 
أعــوان احلمايــة املدنيــة يف مواجهــة مــع التونســين. وقــال 
العامــة  املســاعد لألمانــة  العــام  الدبابــي، األمــن  معــز 

لقــوات األمــن الداخلــي: العديــد مــن احلرائــق وراءهــا أيــاٍد 
إجراميــة لديهــا مخططــات معينــة.

ــا، علــى  وشــهدت تونــس يف العــام 2013، حــوارًا وطنّيً
أثــر أزمــة اغتيــال السياســين اليســارين، شــكري بلعيــد، 
ــكا«، وهــو  ــي أنهــت حكــم »التروي ومحمــد اإلبراهمــي، الت
ائتــالف حزبــي بــن حركــة »النهضــة« و«املؤمتــر مــن أجــل 
اجلمهوريــة« و«التكتــل مــن أجــل العمــل واحلريــات«، أســفر 
عــن تركيــز حكومــة تكنوقــراط برئاســة مهــدي جمعــة يف 

.2014

املنتظــر  الوطنــي  احلــوار  مراقبــون،أن  ويــرى 
ومضامينــه  ســياقه  يف  ســابقه  عــن  بتونس،ســيختلف 
التونســي  الرئيــس  تشــديد  مــع  خصوًصــا  وأهدافــه،  
قيــس ســعيد علــى أن هــذا احلــوار لــن يكــون كاحلــوارات 
الســابقة، وســيكون مفتوًحــا ملــن انخرطــوا صادقــن يف 
القــادم يف حــل  حركــة التصحيــح، فهــل ينجــح احلــوار 
أزمــات البــالد وانقاذهــا مــن وضعهــا الــذي يــزداد تعقيــدا 

االقتصــادي؟ الصعيــد  علــى  خاصــة 

 احلـــوار الوطنـــي املنتظـــر بتونس،ســـيختلف عـــن ســـابقه يف ســـياقه 
ومضامينـــه وأهدافـــه،  خصوًصـــا مع تشـــديد الرئيس التونســـي قيس 

ســـعيد علـــى أن هـــذا احلـــوار لن يكـــون كاحلـــوارات الســـابقة.
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شريف الزيتوني

ــان  ــد الربمل ــة وتجمي ــة الحكوم ــن إقال ــو 2021، ع ــعّيد يف 25 يولي ــس س ــي قي ــس التون ــن الرئي ــا أعل عندم

ــة  ــات التقليدي ــن كل االصطفاف ــدا ع ــات. وبعي ــن الصالحي ــة م ــه جمل ــتوري مينح ــل دس ــى فص ــادا ع اعت

ــي  ــة االنســداد الســيايس الت ــاك تجــاوب شــعبي واســع، بالنظــر إىل حال ــن اإلجــراءات، كان هن ــف م واملواق

تعيشــها البــالد والتخوفــات مــن أن تذهــب األمــور نحــو مــآالت ال يريدهــا التونســيون، بعــد أن أصبــح الربملــان 

ســاحة للمارســات الشــعبوية التــي بلغــت درجــة مــن التشــنج ال ميكــن ألي صاحــب الســلطة الصمــت عنهــا 

وبعــد محاولــة حكومــة هشــام املشــييش آنــذاك، مارســة منطــق الواقــع واســتغالل جــزء مــن اســتقالليتها 

للتمــرّد عــى الرئيــس، لكــن ذلــك التأييــد يتناقــص اليــوم بشــكل واضــح بســبب مــا يعتــربه البعــض ارتعاشــا 

يف تنفيــذ مــا تــم الوعــد بــه.

 إعداد دستور جديد يف تونس:
 حتدٍّ رئاسي وسط تباينات املواقف
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إجــراءات 25 يوليــو، أعقبتهــا قــرارات رئاســية انتهــت 
يف األخيــر بتحكــم الرئيــس يف كل املؤسســات السياســة 
ــا  ــل أهمه ــا، لع ــن فيه ــى الطع ــن حت ــر مراســيم ال ميك عب
مرســوم حــل البرملــان الــذي اتخــذ يف مــارس 2022، بعــد 
ــواب عــن جلســة عامــة افتراضيــة  ــن عــدد مــن الن أن أعل
اعتبرهــا الرئيــس متــردا علــى الدولــة، وأحيــل بعدهــا 
القضــاء وخلفــت ردود فعــل  نائــب علــى  حوالــي 100 
هيئــة  علــى  الــدور  كان  ثــم  وخارجيــا،  داخليــا  متباينــة 
االنتخابــات التــي كان يــرى أنهــا غيــر محايــدة وســبب مــن 

ــالد. ــي عاشــتها الب األســباب الت

وخــالل األشــهر املاضيــة، كان قصــر قرطــاج مســرحا 
ــراء  ــن خب ــس وعــدد م ــن الرئي ــة ب الجتماعــات ماراطوني
القانــون الدســتوري يف إطــار بلــورة تصــور جديــد ينهــي 
مــع اإلجــراءات الســابقة وخاصــة يف عالقــة بالدســتور 
الــذي يــرى الرئيــس وأنصــاره أنــه لــم يعــد يلبــي طموحــات 

تغييــره جتنيبــا  أو  تعديلــه  الضــروري  ومــن  التونســين 
أنفســهم  السياســيون  فيهــا  وجــد  التــي  العجــز  حلالــة 

خــالل الســنوات املاضيــة، باإلضافــة إلــى الــت

تتعمــق  الــذي  الوقــت  ويف  التونســي  الرئيــس  لكــن 
أعلــن عمــا ســماها اجلمهوريــة  السياســية،  األزمــة  يف 
املنظومــة  مــع  يقطــع  تصــور سياســي  اجلديــدة ضمــن 
الســابقة كاملــة. ويف إطــار احلديــث عــن هــذه اجلمهوريــة 
كان تفكيــر ســعّيد يصــب يف خيــار تغييــر الدســتور. وعلــى 
الرغــم مــن أن عــددا مــن القانونيــن لــم يعــد راضيــا علــى 
بعــض القــرارات »االرجتاليــة«، إال أن إعالنــه عــن تشــكيل 
ــدة بحضــور أحــد  ــة جدي ــة لتأســيس جمهوري ــة وطني جلن
كبــار أســاتذة القانــون يف البــالد )الصــادق بلعيــد(، يعتقــد 
أنهــا ســتكون أمــام مهمــة إعــداد الدســتور اجلديــد باعتبار 

ــوي تأسيســها. ــي ين ــة الت ــواة اجلمهوري ســيكون ن

بعيـــدا عـــن كل االصطفافـــات التقليديـــة واملواقف من اإلجـــراءات، كان هنـــاك جتاوب 
شـــعبي واســـع، بالنظر إلـــى حالة االنســـداد السياســـي التي كانت تعيشـــها البـــالد، لكن 
ذلـــك التأييد يتناقص اليوم بشـــكل واضح بســـبب مـــا يعتبره البعض ارتعاشـــا يف تنفيذ 

مـــا مت الوعد به.
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فكــرة الدســتور اجلديــد قوبلــت مبواقــف متباينــة بــن 
الشــعب  فأحــزاب كحركــة  الرئيــس وخصومــه.  أنصــار 
والتيــار الشــعبي والتحالــف مــن أجــل تونــس، إضافــة إلــى 
بيــاض  تقــّدم تقريبــا صــكا علــى  املؤيــدة،  التنســيقيات 
لقيــس ســعّيد منــذ 25 يوليــو، حتــى أن البعــض أصبــح 
أن  رغــم  الرئيــس،  حــزب  مثــال  الشــعب  حركــة  يعتبــر 
ــى  ــا وال يحســب حســابا ألحــد حت ــدو متنبه ــر ال يب األخي
مــن  التخوفــات احلقيقيــة  أقــرب مؤيــدوه وهنــا تظهــر 
نوايــا الرئيــس يف إشــراك الطيــف السياســي يف حــوارات 

املســتقبل.

التنســيقيات والشــخصيات املســتقلة بدورهــا، تقــّدم 
مــا يشــبه البيعــة التــي تبســط البيعــة مــع كل األفــكار التــي 
يطرحهــا ســعّيد ومــن بينهــا فكــرة الدســتور اجلديــد الــذي 
تــدل كل املؤشــرات أنــه ســيعده يف حلقــات ضيقــة خاصــة 
بــه ثــم ســيعرضه علــى االســتفتاء الــذي تتخــوف دوائــر 

ــن فشــله يف ظــل عــدم الرضــى عــن التمشــي  ــس م الرئي
الــذي يعتمــده يف أغلــب امللفــات.

ســعّيد  قيــس  معارضــو  مــازال  اآلخــر  اجلانــب  يف 
عــن  ويصــرون  الصــادرة عنــه،  القــرارات  كل  يرفضــون 
يصــدرون  لســعّيد  خطــوة  كل  ويف  االنقــالب،  توصيــف 
بيانــات رفــض وتنديــد وعلــى رأســهم حركــة النهضــة، 
احلــزب األكثــر تضــررا مــن إجــراءات 25 يوليــو بعــد أن 
أزيحــت عــن احلكــم بعــد جلــوس 10 ســنوات تقهقــرت 

فيهــا الدولــة علــى كل املســتويات.

قــرار  علــى  فعــل   رد  أول  ويف  اإلســالمية  احلركــة 
للبــالد، أعلنــت  ســعّيد تشــكيل جلنــة لصياغــة دســتور 
ــاء  ــة بن ــة مــع جترب ــج القطيع ــا ســمته منه ــا م عــن رفضه
الدولــة احلديثــة  بعــد االســتقالل وبعــد الثــورة. وحــذرت 
ممــا قالــت إنــه »مشــروع تفكيــك مؤسســات الدولــة متهيدا 

فكـــرة الدســـتور اجلديـــد قوبلـــت مبواقف متباينة بـــني أنصار الرئيـــس وخصومه. فأحـــزاب كحركة 
الشـــعب والتيـــار الشـــعبي والتحالف من أجل تونس، إضافة إلى التنســـيقيات املؤيـــدة، تقّدم تقريبا 
صـــكا علـــى بياض لقيس ســـعّيد منذ 25 يوليو، حتـــى أن البعض أصبح يعتبر حركة الشـــعب مثال 

حـــزب الرئيـــس، رغـــم أن األخير ال يبدو متنبها وال يحســـب حســـابا ألحد حتى أقـــرب مؤيدوه.
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لتركيــز منظومــة البنــاء القاعــدي وتداعياتهــا اخلطيــرة 
علــى االســتقرار السياســي واملجتمعــي لتونــس«.

حــزب الرئيــس األســبق منصــف املرزوقــي )حــراك 
دســتور  إعــداد  نوايــا  رفــض  بــدوره  املواطنــن(  شــعب 
جديــد، معتبــرا أنــه »لــن يعتــرف إال بدســتور عــام 2014، 
وعمليــة اســتبداله تتــم يف غــرف مظلمــة«. وقــال احلــزب 
إن مــا يحصــل يف البــالد »يتطلــب وقفــة حازمــة مــن القــوى 
املدافعــة عــن الدميقراطيــة إليقــاف التدهــور اخلطيــر 

ــذي تشــهده تونــس«. ال

كل  يف  اجلمهوريــة  رئيــس  يعــارض  آخــر  حــزب 
االجتاهــات وإن بشــكل مختلــف عــن بقيــة املعارضــة، وهــو 
احلــزب الدســتوري احلــر الــذي ترأســها عبيــر موســي. 
املعارضــة الراديكاليــة للرئيــس يف عالقــة بالدســتور أو 
بالعديــد مــن اإلجــراءات يفســر علــى مســتوين؛ األول 
دســتوري حيــث تعتبــر رئيســة احلــزب أن ســعّيد يقــوم 
ــن التغاضــي عــن  ــه وال ميك ــة يف قرارات بتجــاوزات قانوني

إخــالالت دســتورية. أمــا املســتوى الثانــي، وهــو األقــرب، 
فيتمثــل يف خــوف موســي احلاملــة باســتعادة »مجــد« ضائــع 
مــن أن تخســر الشــعبية النســبية التــي كســبتها لفائــدة 
الرئيــس قيــس ســعّيد باعتبــار أن كليهمــا يتحــّرك ضمــن 
القاعــدة  نفســها، وهــي  واالنتخابيــة  الشــعبية  القاعــدة 
التــي ترفــض أي دور ملجموعــات اإلســالم السياســي يف 

املرحلــة املقبلــة.

ــس  ــس التونســي قي ــه، أن الرئي ــاء إلي ــن االنته ــا ميك م
ســعّيد، يذهــب يف اجتــاه تنفيــذ مــا خطــط لــه يف األشــهر 
املاضية يف عالقة باملؤسســات السياســية والدســتورية يف 
البــالد،وال دالئــل حتــى اآلن عــن نوايــا للتراجــع، والدســتور 
باعتبــار محــور كل الصراعــات الدائــرة اليــوم، هــو إحــدى 
هــذه »املؤسســات« التــي يريــد ســعّيد تنفيذهــا، مــا تشــكيله 
يف  مــاض  الرجــل  أن  دليــال  إال  لذلــك  إعــداد  للجنــة 
مواقفــه، رغــم تباينــات املواقــف املؤيــدة واملعارضــة، لكــن 
هــل ســتحل هــذه القــرارات األزمــة التــي تعيشــها البــالد؟ 

هــذا مــا ال ميكــن التكهــن بــه أبــدا.

مازال معارضو قيس ســـعّيد يرفضون كل القرارات الصادرة عنه، ويصرون عن توصيف 
االنقـــالب، ويف كل خطوة لســـعّيد يصـــدرون بيانات رفض وتنديد وعلى رأســـهم حركة 
النهضـــة، احلـــزب األكثر تضررا من إجراءات 25 يوليو بعـــد أن أزيحت عن احلكم بعد 

جلوس 10 ســـنوات تقهقرت فيها الدولة على كل املستويات.
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جناة فقيري

يــزداد الوضــع الســيايس يف تونــس غموضــا يف ظــل التجاذبــات السياســية القامئــة وغيــاب 
ــس  ــي قي ــس التون ــراءات الرئي ــو وإج ــذ 25 يولي ــة من ــرية العالق ــور الكث ــم يف األم الحس
ــرار  ــد. ق ــا بع ــه في ــم حل ــي ث ــان التون ــد الربمل ــت بتجمي ــي قض ــتثنائية الت ــعّيد اإلس س
واجــه مســاندة مــن داعمــي الرئيــس وبعــض األحــزاب والشــخصيات السياســية والفاعلــة 
يف مقابــل معارضــة أيضــا مــن بعــض األحــزاب عــى رأســهم حــزب حركــة النهضــة وكذلــك 

ــارزة. بعــض الشــخصيات السياســية الب

احلوار الوطني يف تونس..خطوة تزداد غموضا
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يف ظــل هــذا املــد واجلــزر بــن األطــراف السياســية  
الــذي جتســد مــرار يف الشــارع التونســي مبظاهــرات 
واتهامــات متتاليــة،  للطرفــن وتصريحــات  ومســيرات 
وعمليــة  فعليــة  إجــراءات  التونســي  الشــارع  يترقــب 
تنهــي األزمــة اخلانقــة التــي متــر بهــا البــالد والتــي تنــذر 
الســيطرة  يتــم  لــم  إن  واجتماعيــة  اقتصاديــة  بكارثــة 
جريئــة  وبرامــج  بقــرارات  و«املجازفــة  الوضــع  علــى 
اخلبــراء  أكــده  مــا  وفــق  املوقــف  إلنقــاذ  وشــجاعة« 

واملحللــون.

اإلقبــال  كان  إلكترونيــة،  شــعبية  استشــارة  فبعــد 
عليهــا محتشــما وضعيفــا إلــى حــد مــا ألســباب كثيــرة، 
املجــاالت  مــن  للعديــد  رؤيــة  مــن  ضمتــه  مــا  رغــم 
عليهــا  واختلــف  الكثيــرون  عليهــا  اجتمــع  والنقــاط 

آخــرون، ينتظــر التونســيون حــوارا وطنيــا وقــع احلديــث 
عنــه يف محافــل عــدة دون التطــرق آللياتهــا واألطــراف 

تفصيليــا. فيهــا  املشــاركة 

ســعّيد،  قيــس  التونســية  اجلمهوريــة  رئيــس  أعلــن 
تشــكيل  الفطرعــن  عيــد  مبناســبة  ألقاهــا  كلمــة  يف 
جلنــة تكلّــف بــإدارة حــوار وطنــي، وقــال بهــذه املناســبة 
»ستتشــكل جلنــة بهــدف اإلعــداد لتأســيس جمهوريــة 
جديــدة تنهــي أعمالهــا يف ظــرف وجيــز«، موضحــا أنــه 
»ستتشــكل هيئتــان داخــل هــذه اللجنــة العليــا إحداهمــا 
للحــوار«. وأكــد أن »املنظمــات األربــع الوطنيــة« وهــي 
التونســي  واالحتــاد  للشــغل  التونســي  العــام  االحتــاد 
للصناعــة والرابطــة التونســية حلقــوق اإلنســان والهيئــة 
الوطنيــة للمحامــن، ستشــارك يف احلــوار وسيســتثنى 

يـــزداد الوضع السياســـي يف تونس غموضا يف ظل التجاذبات السياســـية 
القائمـــة وغياب احلســـم يف األمور الكثيرة العالقـــة منذ 25 يوليو
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منــه »مــن باعــوا أنفســهم وال وطنيــة لهــم إطالقــا ومــن 
خربــوا ومــن جوعــوا ومــن نكلــوا بالشــعب«.

وكان الرئيــس التونســي قــد أكــد، خــالل زيــارة  للوفد 
املاضــي،  أبريــل  لتونــس يف شــهر  األوروبــي  البرملانــي 
أن »احلــوار الوطنــي قــد انطلــق فعــال وســيكون علــى 
قاعــدة نتائــج االستشــارة اإللكترونيــة، وذلــك مــن أجــل 
اإلعــداد لتنظيــم االســتفتاء وإجــراء انتخابــات تشــريعية 
املســتقلة  العليــا  الهيئــة  إشــراف  حتــت  ونزيهــة  حــرة 
لالنتخابــات«. كمــا قــام الرئيــس التونســي بعــدة لقــاءات 
مــع املنظمــات الوطنيــة وعديــد الشــخصيات السياســية 

والوطنيــة.

ويف ســياق متصــل أعلــن عميــد املحامــن  التونســين 
احلــوار  أن  األســبوع  هــذا  بدايــة  بودربالــة،  إبراهيــم 
القليلــة  الســاعات  خــالل  ســينطلق  املرتقــب  الوطنــي 
ان  مــاي اجلــاري مفيــدا  يتجــاوز شــهر  ولــن  القادمــة 
احلــوار لــن يكــون شــكلّي وعمــادة املحامــن ســتبدي رأيها 
وُتعّبــر عــن وجهــة نظــر أغلبيــة املحامــن. قائال«بالنســبة 

لــي مــا أمتســك بــه هــو املصلحــة العليــا للوطــن« ،مؤكــدا 
أن احلــوار الوطنــي املرتقــب ســينطلق خــالل الســاعات 
ــة القادمــة، وأضــاف  عميــد املحامــن التونســين  القليل
يف تصريحــات متواصلــة، أن ترتيبــات تنظيــم احلــوار 
الوطنــي قــد بلغــت أشــواطا متقدمــة، بعــد انطالقهــا 
ــة بالعميــد  ــر اللقــاء الــذي جمــع مؤخــرا رئيــس الدول إث

ــد. الصــادق بلعي

»تــرك  واعتبــر إبراهيــم بودربالــة،أن هــذا احلــوار 
املجــال مفتوحــا ملشــاركة مختلــف األحــزاب ومكونــات 
جويلية/يوليــو   25 ملســار  الداعمــة  املدنــي  املجتمــع 
األطــراف  اســتبعاد  مــع  انقالبــا،  تعتبــره  ال  والتــي 

املســار«. لهــذا  الرافضــة  واألحــزاب 

ودعــا القيــادي يف حركــة الشــعب  املســاندة لقــرارات 
25 يوليــو هيــكل املكــي، إلــى ضــرورة احلــوار، مؤكــدا 
ــال يف هــذا الســياق  ــاء األحــزاب، قائ ــن إلغ ــه  ال ميك أّن
يف تصريحــات إعالميــة » نحــن مــن صّنــاع 25 جويليــة/ 
يوليــو، ونحــن يف قلــب هــذا التاريــخ، ونحــن الطــرف 

 ينتظـــر التونســـيون حـــوارا وطنيـــا وقـــع احلديث عنـــه يف محافـــل عـــدة دون التطرق 
آللياتهـــا واألطـــراف املشـــاركة فيهـــا تفصيليا
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الــذي دافــع بشــدة عنــه، وانتقــد املســار أيًضــا وحــّذر 
ســعّيد مــن األخطــاء واملطبــات التــي يقــع فيهــا املســار«.

ومــن جهــة أخــرى قــال األمــن العــام لالحتــاد العــام 
أن  يقبــل  ال  لــن  »االحتــاد  أّن  علــى  للشــغل  التونســي 
يكــون مجــّرد صــورة يف احلــوار الوطنــي الــذي يطرحــه 
الشــغيلة  »املنظمــة  أن  موضحــا  اجلمهوريــة«.  رئيــس 
تســوق  إعالميــة  صــورة  يكــون  أن  للحــوار  تريــد  ال 
إذا وجــد اإلطــار املناســب  العــام وأّن االحتــاد  للــرأي 
للحــوار ســيكون قــوة خيــر واقتــراح«. كمــا انتقــد إقــرار 
يف  احلــوار  يكــون  أن  التونســية  اجلمهوريــة  رئيــس 
أيــام معــدودة، مذّكــرا بوجــود عــّدة هنــات يف النظــام 
السياســي والقانــون االنتخابــي ومســائل اخــرى تتطلــب 

متســعا مــن الوقــت، مشــّددا علــى أّن االحتــاد منفتــح 
علــى اإلصــالح.

مــن جانبهــا أكــدت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن 
حقــوق االنســان، أنهــا ستشــارك يف كل مــا قــد يســاعد 
ــة، يف اشــارة للحــوار  ــة الراهن ــن احلال ــى اخلــروج م عل
وأوضــح  الصوريــة.  املشــاركة  ترفــض  لكنهــا  الوطنــي، 
رئيــس الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
املنظمــة  أن  إعالميــة  تصريحــات  يف  مســلم،  جمــال 
األوضــاع  بخصــوص  تصــورات  ســتطرح  الوطنيــة 
أن  مفيــدا  واالجتماعيــة.  واالقتصاديــة  السياســية 
اجلمهوريــة  رئيــس  مبــادرة  يف  ستشــارك  الرابطــة  
ــك ضمــن  التونســية  قيــس ســعيد شــريطة أن يكــون ذل

 »املنظمـــات األربـــع الوطنيـــة« وهـــي االحتاد العام التونســـي للشـــغل واالحتـــاد التونســـي للصناعة 
والرابطـــة التونســـية حلقوق اإلنســـان والهيئة الوطنية للمحامني، ستشـــارك يف احلوار وسيســـتثنى 

منـــه »مـــن باعوا أنفســـهم وال وطنيـــة لهم إطالقـــا ومن خربـــوا ومن جوعـــوا ومن نكلوا بالشـــعب«
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رؤيــة تشــاركية ملزمــة لــكل األطــراف، ودون ضوابــط 
معــدة مســبقا، ويكــون هدفهــا األول االســتجابة ملطالــب 
الشــعب يف دولــة مدنيــة تضمــن الفصــل بــن الســلطات 

احلقــوق. مختلــف  وتصــون 

عبيــر  احلــر  الدســتوري  احلــزب  رئيســة  ودعــت 
موســي املنظمــات الوطنيــة لعــدم املشــاركة يف احلــوار 
الــذي أعلــن عنــه رئيــس اجلمهوريــة مؤخــرا. وقالــت يف 
تصريحــات إعالميــة أن »هــذا احلــوار صوريــا فقــط، 
اإلرادة،«وفــق  علــى  واعتــداء  تدليــس  هــو  واالســتفتاء 
ــم  ــم يت ــدت أن »إجــراءات اإلســتفتاء ل تعبيرهــا. كمــا اّك
ــا يف وقــت  ــم ســيتّم الكشــف عنه ــد، ث ــا بع اإلعــالن عنه

قصيــر لُيطــرح ســؤال توافــق او ال.«

يؤكــد اخلبــراء واملحللــون أن احلــوار الوطنــي رغــم 

كونــه ال يجمــع كافــة األطيــاف السياســية بالبــالد إال 
أنــه رمبــا يكــون خطــوة إيجابيــة نحــو انفراجــة قريبــة 
علــى  االتفــاق  مت  مــا  إذا  خاصــة  بتونــس  للوضــع 
املشــاركة مفيديــن  األطــراف  بــن  مخرجــات واضحــة 
مطمئنــا  ضمانــا  يعــّد  الوطنيــة  املنظمــات  حضــور  أن 

بالبــالد. الدميقراطــي  للمســار 

ومــن جهــة أخــرى يؤكــدون أن الغمــوض الــذي يلــف 
احلــوار قبيــل ســاعات مــن انطالقــه وغيــاب تــام ملالمحــه 
وأســماء املشــاركن فيــه وخارطــة طريــق واضحــة لــه 
حــول  كثيــرة  شــكوكا  يثيــر  لبدايتــه،  أساســية  ونقــاط 
إمكانيــة جناحــه ومخــاوف مــن »قــرارات فرديــة« بعيــدة 
عــن احلــوار والتشــاور مــن شــأنها أن تؤجــج الوضــع 

أكثــر يف البــالد الغارقــة يف األزمــات.

قـــد انطلـــق فعـــال وســـيكون علـــى قاعـــدة نتائـــج 	  »احلـــوار الوطنـــي 
االستشـــارة اإللكترونيـــة، وذلـــك من أجـــل اإلعداد لتنظيم االســـتفتاء 
وإجـــراء انتخابـــات تشـــريعية حـــرة ونزيهة حتت إشـــراف الهيئـــة العليا 

املســـتقلة لالنتخابـــات«
 أعلـــن عميـــد املحامـــني  التونســـيني إبراهيـــم بودربالـــة، بدايـــة هـــذا 	 

األســـبوع أن احلوار الوطني املرتقب ســـينطلق خالل الســـاعات القليلة 
القادمـــة ولـــن يتجـــاوز شـــهر ماي اجلـــاري مفيـــدا ان احلـــوار لن يكون شـــكليّ

اعتبـــر إبراهيم بودربالـــة،أن هذا احلوار »ترك املجال مفتوحا ملشـــاركة 	 
مختلف األحزاب ومكونات املجتمع املدني الداعمة ملســـار 25 جويلية/

يوليـــو والتـــي ال تعتبـــره انقالبـــا، مـــع اســـتبعاد األطـــراف واألحـــزاب 
الرافضة لهذا املســـار«

دعـــا القيـــادي يف حركـــة الشـــعب  املســـاندة لقـــرارات 25 يوليو هيكل 	 
ّـــه  ال ميكن إلغـــاء األحزاب املكـــي، إلـــى ضرورة احلـــوار، مؤكـــدا أن

 أخـــرى قـــال األمـــني العـــام لالحتـــاد العـــام التونســـي للشـــغل علـــى أّن 	 
»االحتـــاد لـــن ال يقبـــل أن يكون مجرّد صـــورة يف احلـــوار الوطني الذي 

يطرحـــه رئيـــس اجلمهورية«
أكدت الرابطة التونســـية للدفاع عن حقوق االنســـان، أنها ستشارك يف 	 

كل مـــا قد يســـاعد على اخلـــروج من احلالـــة الراهنة، يف اشـــارة للحوار 
الوطني، لكنها ترفض املشـــاركة الصورية

 يؤكـــد اخلبـــراء واملحللـــون أن احلوار الوطني رغم كونـــه ال يجمع كافة 	 
األطيـــاف السياســـية بالبـــالد إال أنـــه رمبـــا يكـــون خطـــوة إيجابية نحو 

انفراجـــة قريبـــة للوضع بتونس
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رامي التلغ

 حرائق تونس ..
تزامن غريب وفاعل مجهول

شــهدت تونــس خــالل عطلــة عيــد الفطــر سلســلة مــن الحرائــق طاولــت 

ســوقا للصناعــات التقليديــة يف مدينــة قابــس ، حيــث أتــت النــريان عــى 

ــة  ــوات الحاي ــه ق ــل أن تســيطر علي ــو 20 محــال داخــل الســوق، قب نح

املدنيــة.
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للمالبـــس  مصنـــع  إلـــى  احلرائـــق  امتـــدت  كذلـــك 
املســـتعملة يف مدينـــة بـــن عـــروس، إحدى واليـــات إقليم 
مســـاحة  بكامـــل  النيـــران  وانتشـــرت  الكبـــرى،  تونـــس 
املصنـــع ومحيطـــه واملقـــدرة بنحـــو 5000 متـــر مربـــع، 
حيث مت تســـخير معدات إطفاء ملحاصـــرة احلريق ومنع 

امتـــداده إلـــى املناطـــق املجاورة.

ولـــم تكـــن مدينة  بنـــزرت مبنأى عن نيـــران احلرائق 
التـــي أتـــت علـــى جـــزء مـــن مســـتودع للحافـــالت التابع 

لشـــركة النقـــل احلكومية.

وكشـــفت احلمايـــة املدنيـــة التونســـية، عـــن تســـجيل 
110 حرائـــق يومـــي عيـــد الفطـــر اإلثنـــن والثالثـــاء.

وقالت احلماية املدنية التونســـية إنه مت تســـجيل 60 
حريقـــا أول أيـــام العيـــد و50 أخـــرى يف اليـــوم الثاني، 

أهميتها. تفاوتـــت  حيث 

مـــن جانبه،أكـــد الناطـــق الرســـمي باســـم احلمايـــة 
املدنيـــة معـــز تريعـــة، الثالثـــاء 10 ماي/ أيـــار 2022، 

خـــالل  مؤمتـــر صحفـــي عقدتـــه وزارة الداخليـــة، أّن 
األســـبوع األول مـــن شـــهر مـــاي احلالي، )مـــن 1 إلى 8 
مـــاي 2022(، عـــرف تدخـــالت للحماية املدنيـــة بنحو 

3123 تدخـــاًل.

هـــذه  خـــالل  حريًقـــا   385« تريعـــة:  معـــز  وقـــال 
األســـبوع فقـــط، مبعـــدل 47 حريًقـــا يومًيـــا، مـــن بينها 
220 حريًقـــا يف الفواضل، و28 يف املحالت الســـكنية، 

و31 بوســـائل النقـــل« وفقـــه.

أّن هـــذه احلرائـــق خلّفـــت يف  إلـــى  تريعـــة  وأشـــار 

تقـــرّ احلمايـــة املدنيـــة فضـــال عـــن الســـلطات 
األمنيـــة اليـــد البشـــرية خلـــف بعـــض جرائـــم 
ّـــد أنـــه نـــادرا مـــا يكـــون اندالع  احلرائـــق و تؤك

احلريـــق بشـــكل تلقائـــي دون ســـبب مباشـــر.
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أســـبوع، حالتـــي وفـــاة: طفل )15 ســـنة(، وشـــيخ )75 
ســـنة(، وأضـــاف: »قمنـــا يف يومـــي عيد الفطـــر بـ739 
تدخـــاًل، مـــن بينها 110 حرائق، وقد شـــهد اليوم األول 
مـــن عيد الفطر ســـنة 2022، 60 حريًقا فيما شـــهدنا 

66 حريًقـــا يف 2020، و56 حريًقـــا يف 2021«.

مـــن ناحيتهـــا،وزارة الداخليـــة كشـــفت الثالثـــاء 10 
تثبـــت االرتفـــاع امللحـــوظ يف عـــدد  مـــاي عـــن أرقـــام 
احلـــوادث خـــالل األشـــهر األولـــى مـــن عـــام 2022، 
إذ تدخلـــت وحـــدات احلمايـــة املدنيـــة إلخمـــاد 385 
حريقـــا خـــالل األســـبوع األول من شـــهر مـــاي اجلاري، 
مـــع إيقـــاف 32 شـــخصا علـــى ذمـــة التحقيـــق لشـــبهة 
تورّطهـــم يف إشـــعال احلرائـــق، وهـــو مـــا يؤكـــد الصبغة 
اإلجراميـــة لهـــذه احلـــوادث. بوابـــة تونس فتحـــت امللف 
مع املختصن لكشـــف أســـباب احلرائـــق املتزامنة ومدى 

خطورتهـــا.

يف ذات الصدد،تقـــّر احلمايـــة املدنيـــة فضـــال عـــن 
الســـلطات األمنيـــة اليـــد البشـــرية خلـــف بعـــض جرائم 

احلرائـــق و تؤّكـــد أنـــه نـــادرا ما يكـــون انـــدالع احلريق 
املديـــر  يقـــول  إذ  مباشـــر،  تلقائـــي دون ســـبب  بشـــكل 
اجلهـــوي للحمايـــة املدنيـــة بوالية جندوبة منيـــر الريابي 
يف تصريحـــات صحفيـــة، إن قلة االنتبـــاه والالمباالة قد 
تســـببان حريقـــا هائـــال يف الغابـــات أو مـــزارع احلبوب 
مثـــل إشـــعال النفايات بالقـــرب من املحاصيـــل الزراعية 
الهشـــيم علـــى قارعـــة  أو رمـــي ســـيجارة مشـــتعلة يف 
الطريـــق بالقرب مـــن غابة دون اكتـــراث خلطورة األمر.

اجلرميـــة البشـــرية أّكدهـــا العميـــد الســـابق بـــإدارة 
الغابـــات ســـالم الطريقـــي، الـــذي أّكـــد أن البصمـــات 
البشـــرية حاضـــرة بقـــوة يف حرائق الغابـــات واملحاصيل 
الزراعيـــة وميكـــن احلديـــث عـــن جرميـــة منظمـــة، وفق 

. له قو

وشـــّدد الرئيس التونسي، قيس ســـعّيد، أّن ما يحدث 
محاولـــة يائســـة إلحراق البـــالد مصيرها الفشـــل. وأّكد 
ســـعّيد يف زيارتـــه مقـــر وزارة الداخليـــة، أن احلرائـــق 
ليســـت من قبيـــل املصادفـــة، مضيفاً: »إّنهم ســـيحرقون 

شـــّدد الرئيـــس التونســـي، قيس ســـعّيد، أّن ما يحـــدث محاولة يائســـة إلحراق 
ّـــد ســـعّيد يف زيارتـــه مقـــر وزارة الداخليـــة، أن  البـــالد مصيرهـــا الفشـــل. وأك
احلرائـــق ليســـت من قبيل املصادفـــة، مضيفاً: »إنّهم ســـيحرقون حتى البحر لو 

كانـــوا يســـتطيعون«، يف إشـــارة حلريق مركـــب مبيناء مدينـــة صفاقس.
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حتـــى البحر لـــو كانـــوا يســـتطيعون«، يف إشـــارة حلريق 
مركـــب مبينـــاء مدينـــة صفاقس.

وأشـــار ســـعّيد إلى أن هذه احلرائق تطبيق لسياســـة 
األرض املحروقـــة، داعيـــاً لضـــرورة تشـــديد احلراســـة 
علـــى مزارع احلبوب التي ســـتدخل مرحلـــة احلصاد يف 
األيـــام املقبلـــة، ومحمالً قـــوى األمن كامل املســـؤولية يف 
مواجهـــة أعداء الوطن. وأضاف ســـعّيد إّن هذه احلرائق 
تتســـق مع دعـــوات من تســـمى حركة اخلـــالص الوطني 

األعراض. واإلشـــاعات وهتك 

واتهمـــت فعاليـــات سياســـية، أطرافـــاً مـــن املعارضة 
األوضـــاع  تـــأزمي  ملزيـــد  احلرائـــق،  وراء  بالوقـــوف 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة يف البـــالد ولنشـــر الفوضـــى 
وبـــث الفتنـــة بن التونســـين. وأكدت حركـــة »تونس إلى 
األمـــام«، أّن احلرائـــق األخيـــرة حتمـــاً بفعـــل فاعل، وال 
شـــك يف أّن حركـــة النهضـــة وحلفاءهـــا ضالعـــون فيها، 
وال ســـّيما بعـــد بيـــان احلركـــة الـــذي دانت فيه نفســـها 

بتحميلهـــا الدفـــاع املدنـــي مســـؤولية احلرائـــق.

وعدت احلركة يف بيان، أّن سياســـة األرض املحروقة 
متثـــل لـــدى اإلرهابيـــن حلقـــة من حلقـــات العمـــل على 
ضـــرب كل اســـتقرار سياســـي يف محاولـــة لتأليـــب أبناء 
الشـــعب وتـــأزمي األوضـــاع، مشـــيرة إلى أّن خيـــار حرق 
األرض ســـبقته حرائق شملت األشـــجار وحقول احلبوب 

واملزارع.

وعلّـــق القيـــادي يف »حركـــة الشـــعب«، بـــدر الديـــن 
القمـــودي، عبـــر فيســـبوك: »حرائـــق متزامنـــة يف عـــدة 

جهـــات ال ميكـــن أن تكـــون إال مفتعلـــة«.

وقـــال الناطق باســـم حـــزب التيار الشـــعبي محســـن 
النابتـــي إن اجلـــزم يف موضـــوع احلرائـــق يبقـــى بيـــد 
التونســـي  الشـــارع  لكـــن  األمنيـــة،  واألجهـــزة  القضـــاء 
متوجـــس خاصـــة أن هـــذا الفصـــل ليس بفصـــل حرائق 

يف تونـــس.

وتابـــع النابتـــي يف تصريحـــات صحفيـــة أن »تونـــس 
تشـــهد أحيانـــا حرائـــق عندمـــا تســـجل درجـــات حرارة 

اتهمـــت فعاليات سياســـية، أطرافاً مـــن املعارضة بالوقـــوف وراء احلرائق، ملزيد 
تـــأزمي األوضـــاع االقتصاديـــة واالجتماعيـــة يف البـــالد ولنشـــر الفوضى وبث 
الفتنـــة بـــني التونســـيني. وأكـــدت حركـــة »تونـــس إلـــى األمـــام«، أّن احلرائـــق 

األخيـــرة حتماً بفعـــل فاعل
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قياســـية، لكن اآلن نحن يف فصـــل الربيع، وأن تكون يوم 
العيـــد وهو يـــوم عطلة ال يوجد فيه نشـــاط ومتزامنة يف 
وقـــت تكاد تكون فيـــه احلركة معدومـــة يف البالد فذلك 

للريبة«. مدعـــاة  يعتبر 

واعتبرت حركة النهضـــة يف بيانها أن »حجم التدخل 
كان بســـيطا جـــدا بالقيـــاس إلـــى ضخامـــة احلريق«كما 
»كان للفـــراغ يف الســـلطة اجلهوية أثـــر كبير، وذلك بعدم 
وجـــود واٍل للجهة«وأنـــه »لوال التدخـــل الفاعل الذي قام 

بـــه رئيـــس البلدية لكان اخلطب أشـــد«.

وتابعـــت النهضـــة »قلوبنـــا يف يـــوم عيدنـــا ملتاعـــة 
علـــى املصـــاب اجللـــل ألهلنـــا يف قابس احلبيبـــة، ندعو 
اجلهات الرســـمية واألهليـــة إلى املســـارعة بالتعبير عن 

التضامـــن مـــع املصابن«.

األمـــن  لقـــوات  العامـــة  األمانـــة  املقابل،نـــّددت  يف 
الداخلـــي، مبـــا ورد يف بيـــان حلركـــة النهضة مـــن اتهام 
جهـــاز احلماية املدنية بتأخيـــر التدخل إلطفاء احلرائق. 
وقالـــت النقابـــة األمنيـــة، إن مـــا تضمنـــه بيـــان النهضة 
يهدف إلشـــعال نـــار الفتنة واملس بهيـــاكل الدولة وتأليب 
الـــرأي العام ووضع أعـــوان احلماية املدنيـــة يف مواجهة 

التونســـين.  مع 

إلـــى ذلك،يرى مراقبون أن هذه احلـــوادث التخريبية 
التـــي تطال البالد بشـــكل متزامن مع تأكيـــدات التقارير 
الفنيـــة بضلـــوع أيـــادي بشـــرية فيهـــا بشـــكل منّظـــم و 
ممنهـــج أنها ليســـت مبعزل عـــن الواقع السياســـي الذي 
أفرزتـــه إجـــراءات 25 جويلية 2021 حيث ال يســـتبعد 
متابعـــون للملـــف التونســـي بأنها ردود فعل حول مســـك 
الرئيـــس التونســـي مبقاليـــد الســـلطة مبعـــًدا البرملان و 
االطـــراف التـــي حكمت طيلة عشـــر ســـنوات و توّجســـا 
مـــن فتح ملفات قد تورّط شـــخصيات نافـــذة يف قضايا 

أمـــن قومي.
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النّوري: احلوار الوطني أقرب إلى التنسيق منه إلى احلوار

قــال الكاتــب واملحلّــل الســيايس التونــي فــوزي الّنــوري، إن الحــوار الــذي دعــا 

ــية  ــارات السياس ــر الخي ــيكون لتمري ــعيد، س ــس س ــي قي ــس التون ــه الرئي إلي

الكــربى ولفــرض أمــر واقــع عــى القــوى القدميــة والذهــاب نحــو االســتحقاقات 

االنتخابيــة »مبقّدمــات موضوعيــة« أخــرى تتعلّــق بالخــروج مــن مناخات دســتور 

2014 يف اتجــاه نظــام رئــايس وطــرق اقــراع أخــرى.

وأضــاف الّنــوري، يف حــوار مــع »بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة«، إّن »هــذا الحــوار لــن 

يحســم الرصاعــات السياســية الدائــرة، ولكّنــه إذا حصلــت التســويات الالّزمــة مع 

املنظــات قــد ميكّــن مؤّسســة الرئاســة واألجهــزة مــن العبــور بالبــالد نحو مشــهد 

جديــد«.. وإىل نــص الحــوار:

حوار/ همسة يونس
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ظـــل  يف  التونســـي  للمشـــهد  قرأتـــك  -مـــا 
وطنـــي؟ حـــوار  عـــن  احلديـــث 

إّن ارتـــدادات التدابيـــر االســـتثنائّية علـــى الســـلطة 
السياســـّية، واجلهـــاز اإلداري، ومراكـــز النفـــوذ، ومـــا 
كانـــت قوّيـــة وعميقـــة وفرضـــت صـــراع  بهـــا  ارتبـــط 
وجـــود على القـــوى القدميـــة مبعناها الواســـع مّما وّلد 
مقاومـــة شرســـة ملســـار 25 جويلية/ يوليـــو، وفرضت 
على مؤّسســـة الرئاســـة واألجهـــزة عدم الذهـــاب أبعد 
مّمـــا ذهبـــت إليـــه وأّدت إلـــى »تـــوازن كارثـــي« عّمـــق 

األزمـــات القائمـــة والتحّديـــات املباشـــرة.

امـــا فيمـــا يتعلـــق باحلـــوار الوطني، فهـــّو أقرب إلى 
التنســـيق منـــه إلى احلـــوار باعتبـــار املنّظمـــات املدعّوة 

للمشـــاركة فيـــه وهـــو لشـــرعنة القرارات التـــي اّتخذت 
القـــوى  ولعـــزل  القادمـــة  الفتـــرة  يف  ســـتّتخذ  والتـــي 
القدميـــة مؤّسســـاتيا باعتبار ثقـــل املنّظمات املشـــاركة 
االحّتـــاد وعمـــادة املحامـــن ومنّظمة األعـــراف ورابطة 
حقـــوق االنســـان وحســـب ما أعلـــن لن تكـــون األطراف 

التـــي حكمـــت البـــالد طرفا يف هـــذا احلوار.

-ما أهداف احلوار؟ 

هـــذا احلوار ســـيكون لتمريـــر اخليارات السياســـية 
القـــوى القدميـــة  أمـــر واقـــع علـــى  الكبـــرى ولفـــرض 
والذهـــاب نحـــو االســـتحقاقات االنتخابيـــة »مبقّدمات 
موضوعيـــة« أخرى تتعلّق باخلروج من مناخات دســـتور 
2014 يف اجتـــاه نظام رئاســـي وطرق اقتـــراع أخرى.

 ارتدادات التدابير االســـتثنائّية أدّى إلى »توازن كارثي« 
عّمق األزمات القائمة والتحّديات املباشـــرة.
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إّن هـــذا احلوار لـــن يحســـم الصراعات السياســـية 
الدائـــرة، ولكّنـــه إذا حصلـــت التســـويات الالّزمـــة مـــع 
املنظمـــات قـــد ميكّـــن مؤّسســـة الرئاســـة واألجهزة من 

العبـــور بالبـــالد نحـــو مشـــهد جديد.

التونســـي للشـــغل  -ماذا عـــن موقف االحتاد 
مـــن احلوار؟

رئيســـية  كقـــّوة  ريادتـــه  اســـتعادة  يحـــاول  االحتـــاد 
محـــّددة للخيارات السياســـية يف البـــالد كما حصل يف 
2013، ولكـــّن الوضـــع مختلـــف إلى حّد كبيـــر كما أّن 
التعاطي مع مؤّسســـة الرئاســـة التـــي حكمت البالد من 
خـــارج التنظيمـــات واملعاقـــل القدميـــة سيعّســـر املهّمة 
علـــى أطراف احلـــوار ويف النهاية هذا احلوار ســـيطلق 

إن جنـــح رصاصة الرحمة على اإلســـالم السياســـي يف 
نس. تو

برأيـــك.. هـــل يصـــل احلـــوار إلـــى اصالحات 
واقتصاديـــة؟ سياســـية 

ال أعتقـــد أّن هـــذا احلوار ســـيصل إلى االصالحات 
االقتصاديـــة وســـيتّم االكتفـــاء بالقضايـــا االقتصاديـــة 
وبتشـــريك  االجتماعيـــة  وباملفاوضـــات  العاجلـــة 
الرأســـمال الوطنـــي يف اخليـــارات الوطنيـــة مـــن خالل 

تســـويات خاّصـــة وغيـــر معلنـــة.

-ماذا عن اجلمهورية اجلديدة؟ 

اجلمهوريـــة اجلديـــدة هـــّو شـــعار سياســـي أكثر من 

 احلوار ســـيكون لتمرير اخليارات السياســـية الكبرى 
وفـــرض أمـــر واقع علـــى القـــوى القدميـــة والذهاب 

االنتخابية. االســـتحقاقات  نحو 
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- احتـــاد الشـــغل يحاول اســـتعادة ريادتـــه كقوّة 	 
رئيســـية محـــّددة للخيـــارات السياســـية يف البالد.

- اجلمهوريـــة اجلديدة شـــعار سياســـي أكثر من 	 
كونها هدفـــا واقعّيا.

كونـــه هدفا واقعّيـــا وإن كان االجتاه نحـــو تغيير النظام 
الشـــكلية  الناحيـــة  مـــن  واالنتخابـــي ميّثـــل  السياســـي 
القانونيـــة عبورا نحـــو جمهورية جديدة، ولكّن الســـؤال 
يبقـــى مطروحا حول قدرة القوى السياســـية للتأســـيس 
فعليـــا جلمهورية جديدة حتســـم مع ما أســـميته ســـابقا 
القدر االخواني الدســـتوري وإن كان اإلسالم السياسي 

قـــد انتهى يف صيغتـــه القدمية.

-هـــل ميكـــن اعـــداد دســـتور جديـــد يف ظل 
األزمـــة احلاليـــة؟

الدســـتور ســـيقع إعـــداده من قبـــل خبـــراء وبالتالي 
أو  سياســـية  لتوّجهـــات  صراعيـــة  ســـاحة  يكـــون  لـــن 

اختالفيـــة. أو  خالفيـــة  إيديولوجيـــة 

-مـــاذا عن الضغـــوط اخلارجيـــة وتأثيرها يف 
السياسي؟  املشـــهد 

لـــم تنقطـــع الضغـــوط منـــذ 2011 من قبـــل القوى 
الدوليـــة التـــي افتعلـــت التحـــّوالت يف املنطقـــة، ولكّنها 

تنتظـــر مـــا ســـتفرزه التربـــة املحلّيـــة بعد مـــا حصل يف 
25 جويليـــة/ يوليـــو لتتمكّـــن مـــن بنـــاء تســـويات قابلة 
للحيـــاة ومـــن خالل تنظيمـــات قادرة علـــى التواصل يف 
الســـلطة أو األجهـــزة التي ســـيفرزها املشـــهد اجلديد.

-هل هنـــاك مخـــاوف مـــن انفجار شـــعبي مع 
تـــأزم األوضـــاع يف البالد؟

رغـــم تشـــّدد صنـــدوق النقـــد الدولـــي خاصـــة بعد 
25 جويليـــة/ يوليـــو وتراجع الداعمن نظـــرا لضبابية 
املشـــهد فإّن األشـــهر القادمة ستشـــهد انفـــراج الرتفاع 
املتميـــز...  الفالحـــي  واملوســـم  الســـياحة  عائـــدات 
هـــذه العناصـــر ســـتخّفف وطـــأة األزمـــة االقتصاديـــة 
لصناديـــق  لالعـــداد  التوّجـــه  أّن  كمـــا  واالجتماعيـــة 
االقتـــراع ســـيخلق هدنـــة وقتّية تســـاعد علـــى تخفيف 
الصراعـــات السياســـية التـــي تســـاعد بشـــكل مـــا على 
حتســـن األوضـــاع العاّمة ويف النهايـــة ال أعتقد حدوث 

انفجـــار علـــى األقـــل يف األشـــهر القادمة.
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الرحيلي: انخفاض قيمة الدينار التونسي
 سيؤدي الرتفاع األسعار

أكــد املتخصــص التونــي يف التنميــة والترصف 

يف املــوارد حســن الرحيــي أن انخفــاض قيمــة 

الدينــار التونــي أمــام الــدوالر األمريــي 

ســيكون لــه تداعيــات مبــارشة عــى مســتوى 

والطاقــة  األساســية  املــواد  أســعار  ارتفــاع 

عــى  الديــن  ارتفــاع خدمــات  إىل  إضافــة 

املســتوى القريــب واملتوســط مــا ســيزيد من 

ــة  ــة واســتبعد يف مقابل ــة العمومي أزمــة املالي

مــع صحيفــة املرصــد انهيــار العملــة الوطنيــة 

نظــرا لكــون البــالد مازالــت قــادرة عــى ســداد 

ديونهــا.

حوار: سوزان الغيطاني
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التونســـي  الدينار  أســـباب هبـــوط قيمـــة  ما 
قياســـية؟  مســـتويات  إلى 

الفتـــرة  خـــالل  التونســـي  الدينـــار  قيمـــة  تراجـــع 
األخيـــرة خاصـــة أمـــام الـــدوالر يرجـــع باألســـاس إلى 
رفـــع الفيدرالـــي األمريكـــي لنســـبة الفائـــدة الرئيســـية 
ملقاومـــة التضخـــم ممـــا دفـــع جـــل املتعاملـــن املاليـــن 
للتخلـــي عن ســـالت العمـــالت األخرى لشـــراء الدوالر 
كمـــالذ آمـــن وبالتالـــي ارتفـــاع عـــام للدوالر أمـــام جل 
العمـــالت العامليـــة األخرى مبا فيهـــا الدينار التونســـي

أمـــا الســـبب الثانـــي فهو ارتفـــاع الـــواردات خاصة 

ارتفعـــت  التـــي  واحلبـــوب  الطاقيـــة  باملـــواد  املرتبطـــة 
أســـعارها منـــذ شـــهر مـــارس بشـــكل قياســـي بســـبب 
احلـــرب الروســـية األكرانيـــة ممـــا عمـــق أزمـــة امليزان 
التجـــاري وجعـــل نســـبة العمـــالت األجنبيـــة وخاصـــة 
الـــدوالر املحولـــة أكبـــر بكثيـــر مـــن قيمـــة هـــذه العملة 
الداخلـــة إلـــى تونس بســـبب تراجع التصديـــر والقطاع 

الســـياحي.

مـــا آثـــار هـــذا الهبـــوط علـــى املـــدي القريب 
والبعيـــد؟ 

ســـيكون لهـــذا االنخفـــاض للدينـــار أمـــام الـــدوالر 

إجراءات البنك املركزي إيجابية	 
رفـــع الفيدرالـــي األمريكي لنســـبة الفائـــدة دفـــع املتعاملني 	 

املاليـــني للتخلـــي عـــن العمـــالت األخرى
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تداعيـــات مباشـــرة علـــى مســـتوى ارتفاع أســـعار املواد 
األساســـية والطاقـــة إضافة إلى ارتفـــاع خدمات الدين 
علـــى املســـتوى القريـــب واملتوســـط ممـــا ســـيزيد  مـــن 

أزمـــة املاليـــة العموميـــة املازومـــة أصال.

هل ميكـــن القـــول إن هذا التخفيـــض مقصود 
للرفع من تنافســـية الســـلع التونسية يف األسواق 

؟ ملية لعا ا

اســـتبعد إمكانيـــة االســـتفادة مـــن هـــذا االنخفاض 
انخفـــض  إذ  األجنبيـــة  االســـتثمارات  كلفـــة  لصالـــح 
الدينـــار التونســـي منـــذ 2011 إلـــى اليـــوم بحوالـــي 
40 % ولكـــن لـــم يتطور االســـتثمار األجنبـــي الذي ال 
يرتبـــط بضعـــف العملـــة األجنبيـــة بل مبناخ االســـتثمار 
واالســـتقرار السياســـي ووضـــوح الرؤيـــة علـــى املـــدى 

املتوســـط والبعيـــد.

واالســـتفادة مـــن انخفـــاض الدينار ترتبـــط باإلنتاج 
ومحركاتـــه التي الزالت تـــراوح مكانها خاصة بالنســـبة 
للمـــواد االســـتراتيجية والقطاعـــات الصناعيـــة املنتجة 

املحليـــة  والنســـيج والصناعـــات  والطاقـــة  كالفســـفاط 
بســـبب  أصـــال  املترنـــح  الفالحـــي  بالقطـــاع  املرتبطـــة 

نقـــص مكمـــالت اإلنتاج مـــن بذور واالســـمدة.

هل مـــن املنصف القـــول إن الدينار التونســـي 
على وشـــك االنهيـــار؟ وملاذا؟

ال ميكننـــا احلديـــث عـــن انهيـــار العملـــة الوطنيـــة 
نظـــرا لكـــون البـــالد مازالت قادرة على خـــالص ديونها 

ومـــا زال الظـــرف صعـــب علـــى كل البلدان.

اتخذتهـــا  التـــي  اإلجـــراءات  أن  تـــرى  هـــل 
ناجعـــة؟ التونســـية  احلكومـــة 

اإلجـــراءات التـــي ياخذهـــا البنـــك املركـــزي الزالت 
إلـــى اآلن إيجابيـــة وقـــادرة علـــى حمايـــة الدينـــار ولـــو 
بشـــكل آني، إال أن هذه اإلجراءات ال تتبعها إصالحات 
هيكلـــة وعميقـــة لالقتصـــاد الفتقاد الســـلطة الســـابقة 
فـــكل  متكامـــل،  اقتصـــادي وطنـــي  واحلاليـــة ملشـــروع 
احللـــول املقدمـــة خاصـــة يف ميزانيـــات الدولـــة تبقـــى 
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ترقيعيـــة وذات مـــردودات اقتصاديـــة ضعيفـــة.

 ما هي شروط اخلروج من األزمة؟ 

اخلـــروج من األزمة يتطلب مشـــروع متوســـط املدى 
يحمـــل منـــط تنميـــة جديـــد لـــه أبعـــاد وطنيـــة ومنفتح 
علـــى جيران تونـــس وخاصة اجلزائركمـــا يجب إصالح 
والتـــي  الفاســـدة  البيروقراطيـــة  اإلداريـــة  املنظومـــة 
تســـعى دوما إلـــى حماية مصاحلهـــا برفض أي إصالح 
منظومـــة  مـــن  االقتصـــاد  حتريـــر  يجـــب  كمـــا  إداري 
التراخيـــص الضعيفـــة اإلداريـــة يف املجـــال االقتصادي 
وحتريـــر البـــالد مـــن اقتصـــاد العائـــالت أو مـــا يعبـــر 
عليـــه باالقتصـــاد الريعـــي إضافة إلى إعـــادة النظر يف 
طـــرق حوكمـــة وتســـيير املؤسســـات العمومية الناشـــئة 
يف قطاعات املنافســـن اإلنتاجيـــة واخلدمات وحتريره 

مـــن هيمنة ســـلط اإلشـــراف إلـــى جانب إعـــادة الثروة 
الوطنية للشـــعب عبـــر آليات جديـــدة محوكمة ومجددة 

ومتوافقـــة مـــع ثـــورة االتصـــاالت واملعلوماتية.

أزمة انخفـــاض قيمة الدينار التونســـي بدأت 
مـــع العـــام 2011 واســـتمرت يف خالل الســـنوات 
العشـــر املاضية فما الســـيناريوهات االقتصادية 

برأيك؟ تونـــس  يف  املقبلة 

الواقـــع يف تونـــس الزال غامضـــا ومتأزم مـــا لم يقع 
االنتقـــال من املرحلـــة االســـتثنائية املســـيطر عليها من 
قبـــل شـــخص واحد إلـــى مرحلـــة سياســـية دميقراطية 
فعليـــة تعبـــر عـــن إرادة الشـــعب وتقطـــع مـــع منظومـــة 

العشـــرية الســـوداء األخيرة

اخلـــروج مـــن األزمة يتطلب مشـــروع متوســـط املـــدى يحمل 	 
منط تنميـــة جديد
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محلل سياسي: احلوار الوطني مالمحه غامضة
أعلــن الرئيــس التونــي قيــس ســعّيد عــن تشــكيل لجنــة تُكلّــف بــإدارة حــوار وطنــي، 
ــية  ــة السياس ــن األزم ــؤولة ع ــا مس ــي يعتربه ــية الت ــزاب السياس ــه األح ــتثنى من تُس

واالقتصاديــة التــي تهــز البــالد.
وقــال ســعّيد يف خطــاب ألقــاه مســاء األحــد مبناســبة عيــد الفطــر: »ستتشــكل لجنــة 
بهــدف اإلعــداد لتأســيس جمهوريــة جديــدة تنهــي أعالهــا يف ظــرف وجيــز«، مضيفــا 
ــن  ــد م ــوار«. وملزي ــا للح ــا إحداه ــة العلي ــذه اللجن ــل ه ــان داخ ــكل هيئت »ستتش
التفاصيــل حــول املشــهد التونــي أجــرت »بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة« هــذا الحــوار مــع 

املحلــل الســيايس املنــذر ثابــت، وإىل نــص الحــوار:

حوار/ همسة يونس
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-بداية.. كيف تقيم املشهد التونسي؟

املشـــهد التونســـي يتسم باالنقســـام، هناك على األقل 
ثالثـــة قـــوى بارزة تتصـــارع وتتنـــازع التأثيـــر والتحكم يف 
مســـار مفتوح علـــى كل االحتمـــاالت، هذه التيـــارات هي 
التيـــار الدســـتوري الـــذي تقـــوده عبيـــر موســـى، والتيار 
املجالســـي املجـــدد الذي يقـــوده الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد الـــذي ميكـــن أن يعنون بتيـــار اجلمهوريـــة الثالثة، 
والتيـــار الثالث وهو تيار اإلســـالم السياســـي الذي تقوده 
حركـــة النهضة، هذه أبـــرز القوات املتصارعـــة مع األخذ 
يف اعتبـــار اخلانة الفارغة وهي خانـــة التيارات العلمانية 
والتيـــارات الليبراليـــة والدميقراطية التـــي التزال تبحث 
بعـــد عن أســـس فعل سياســـي مؤثـــر يف هـــذا االحتراب 

املتســـع وهذا االحتقـــان املتصاعد.

-برأيك.. هل تتجه تونس نحو حوار وطني؟ 

احلـــوار الوطنـــي مالمحـــه غامضـــة، والرئيس قيس 
ســـعيد يعتبـــر أن ال حـــوار مـــع الذيـــن تورطـــوا يف نهـــب 
البـــالد -مبـــا يعنـــي مـــن املاضي املمتـــد من االســـتقالل 
وإلـــى 25 جويليـــة/ يوليـــو -2021 ســـعيد ينظـــر إلـــى 
احلـــوار علـــى أســـاس أنـــه مونولـــوج، يختزل احلـــوار يف 

املنظمـــات الوطنيـــة ويف النقابـــات ومنظمـــات املجتمـــع 
املدنـــي أبرزهـــا االحتـــاد العام التونســـي للشـــغل، ونقابة 
األعـــراف، إضافـــة إلـــى الرابطـــة التونســـية للدفاع عن 
حقـــوق اإلنســـان، وعمـــادة املحامـــن )الهيئـــة الوطنيـــة 
للمحامـــن( مع اعتبـــار أن االحتاد يتخذ مســـافة بالنظر 
إلـــى مـــا يحصـــل، وبالتالـــي هـــذا احلـــوار هـــو علـــى ما 
يبـــدو حـــوار مـــع القواعـــد أراد مـــن خاللـــه االستشـــارة 
االلكترونيـــة، االستشـــارة االلكترونيـــة لم تفـــرز اال أقلية 
من املشـــاركن بالنظر إلى اجلســـد االنتخابـــي، هناك ما 
ال يزيـــد عن 500 ألف مشـــارك، يعني هو يف آخر األمر 
ليـــس بحوار حقيقـــي وإمنا هـــو تنظيم لعملية استشـــارة 
وقـــد تكـــون هذه االستشـــارة موســـعة إلى حدا مـــا ولكن 
ليـــس هـــذا هو احلـــوار ما دمنا يف مشـــهد يلغي ويفســـخ 

السياســـية. األحزاب 

-من هي األطراف املشاركة واألطراف املقصاة؟ 

بالنســـبة لألطراف املشـــاركة هناك املنظمات األهلية 
الكبـــرى كمـــا ذكـــرت ســـابقا، أمـــا املقصـــاة فهـــي جـــل 
األحـــزاب، األحـــزاب التـــي يعتبرها الرئيس قيس ســـعيد 
انهـــا تورطـــت يف تخريب البالد وتخريـــب االقتصاد، لكن 

احلـــوار الوطني مالمحـــه غامضة، والرئيس قيس ســـعيد يعتبر 
أن ال حـــوار مـــع الذين تورطـــوا يف نهب البالد .
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يف املقابـــل هنـــاك صمـــت بالنظـــر إلـــى األحـــزاب التـــي 
ميكـــن أن تشـــارك وكأن الرئيـــس يقـــف موقـــف ســـلبي 
مـــن األحـــزاب، وإلـــى اآلن ليـــس هنـــاك ســـمة وضـــوح 
فيمـــا يتعلـــق باألطراف التـــي ميكن أن تشـــارك أو معيار 
ومقيـــاس )الوطنية( الذي صرح بـــه وزير الداخلية خالل 
املظاهـــرة املســـاندة للرئيـــس قيـــس ســـعيد باعتبـــار أن 
الوطنيـــة هـــي مقياس الفـــرز والتصنيف بالنســـبة للقوى 

واملدنية.  السياســـية 

احلـــوار  الشـــغل  احتـــاد  رفـــض  عـــن  -مـــاذا 
؟  » لشـــكلي ا «

االحتـــاد موقفه هـــام ومحدد، االحتاد العام التونســـي 
للشـــغل ال ميكـــن أن مينـــح صك علـــى بيـــاض يف عالقة 
باحلـــوار الوطنـــي وال أيضـــا باالســـتفتاء، ونـــور الديـــن 
الطبوبـــي األمـــن العـــام قال نحن لـــن نشـــارك يف حوار 
نتائجـــه معلومـــة بصفـــة مســـبقة -حـــوار شـــكلي حـــوار 
للتصديـــق علـــى قـــرارات اتخذهـــا الرئيـــس ال معنى له- 
اعتقـــد أن االحتـــاد أيضا أمـــام إكراه امللـــف االقتصادي 
واالجتماعـــي، الذهـــاب إلى قبول بكل مـــا يطلبه صندوق 
النقـــد الدولي من إصالحات هيكلية تضحي أوال باملقدرة 
الشـــرائية للشغالن يف عالقة بالزيادة يف األجور، جتميد 
االنتدابـــات، الذهـــاب إلى تســـخيط منظومة املؤسســـات 
العموميـــة، واالحتـــاد لـــن يقبل بهـــذا ألنه يف أخـــر األمر 
ســـيكون يف هـــذه احلالـــة كمن يســـعى إلى هالكـــه وكأنه 

يصـــدق على انتحاره، هذا أمر ال ميكن حتى أن نتوقع أن 
يقبل بـــه االحتاد، وتقارب الرئيس قيس ســـعيد واالحتاد 
هـــو تقارب تكتيكـــي، لعل االحتاد يف انتظار شـــيء ما، أو 
يراهـــن علـــى عنصر الزمن ليدرك حســـابيا يف أي طرف 
ويف أي موقع ســـيكون، يعني حســـابات تكتيتكية ومراهنة 
علـــى الزمـــن من طـــرف االحتاد العام التونســـي للشـــغل 
يف عالقـــة بهذا احلـــوار الذي لن يكون بالنســـبة لالحتاد 
حـــوار حقيقـــي مـــا لم يكـــن غير مشـــروط وغيـــر محدد 

بأجندات مســـقطة.

القـــوى  املطـــروح اآلن هـــو يف  اعتقـــد أن االشـــكال 
الداعمـــة لقيس ســـعيد، فما هي القـــوى الفعلية الداعمة 
لقيس ســـعيد؟ ميكن القـــول بإن قيس ســـعيد يتوفر على 
أغلبيـــة كســـولة، أغلبيـــة املواطنـــن الذيـــن يعتبـــرون أن 
عـــودة حركة النهضـــة خطر حقيقـــي البد من اســـتبعاده 
وبالتالـــي مواصلة منـــح الثقة للرئيس قيس ســـعيد ميكن 
أن يقـــرأ يف هـــذا التمشـــي الســـلبي مبعنى رفـــض عودة 
األحـــزاب املســـؤولة عـــن التشـــرذم وعـــن الشـــتات عـــن 
تشتت املؤسســـات وتشـــتت القرار الوطني، بالتالي علينا 
أن نفهـــم هـــذا الوضـــع أن قيس ســـعيد صحيـــح يحظى 
بدعـــم أغلبية لكـــن كما قلت هي أغلبية كســـولة لن تكون 
قـــادرة أو مســـتعدة للنـــزول إلى الشـــارع لدعمـــه أو حتى 
للذهاب فعليا لعملية االســـتفتاء، ليســـت أغلبية ناشـــطة 
وهـــذا أمـــر اعتقـــد أن قيـــس ســـعيد يجـــب أن يراجـــع 
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حســـاباته، فهـــو بحاجـــة بالفعـــل موضوعيـــا اآلن لدعـــم 
تنظيمـــات سياســـية نشـــيطة وفاعلة قـــادرة للنـــزول إلى 
اجلهـــاد، قـــادرة للنـــزول إلى احلـــوار مع الشـــباب وقادرة 
على حتشـــيد الدعـــم الشـــعبي فعليا علـــى أرض الواقع.

هـــل ســـتكون هنـــاك  نظـــرك..  -مـــن وجهـــة 
واقتصاديـــة؟ سياســـية  اصالحـــات 

الســـلطة،  ملركـــزة  حتتـــاج  نظريـــا  اإلصالحـــات 
النقـــد  مـــن صنـــدوق  املطلوبـــة  الهيكليـــة  اإلصالحـــات 
الدولـــي، والبنـــك العاملي، ومؤسســـات االحتـــاد األوروبي 
هـــي إصالحـــات حتتاج إلـــى حالة مـــن االســـتبداد حتى 
لكـــن بالطبـــع يف  وإن كان اســـتبداد مؤقـــت وانتقالـــي، 
املقابـــل نرى أن الســـلم املدني يحتاج أيضـــا لتوافقات اذا 
مـــا اعتبرنـــا أن ســـعيد أراد -وهـــذا خيار منـــه- أن يزيد 
الوضـــع املعقد تعقيدا إضافيا، يعني اإلصالح السياســـي 
يف ظـــل التعقيـــد -ونقصـــد تعقيـــد األزمـــة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة- عملية شـــبه مســـتحيلة، وبالتالي ال ميكن 
فـــرض اإلصالحات الهيكلية اقتصاديا يف ظرف تســـتعد 
فيـــه البالد املرور إلى جمهورية ثالثـــة للقطع مع منظومة 
سياســـية متكنـــت مـــن مفاصـــل الدولـــة ومتكنـــت حتـــى 
مـــن مفاصـــل االقتصـــاد إلى حد كبيـــر، بالتالي املســـألة 
تبـــدو منهجيـــا -صحيح مشـــروطة بتجميـــع الصالحيات 

ولـــو بصفـــة انتقاليـــة ومؤقتة- ولكـــن تبـــدو العملية أكثر 
صعوبـــة اذا مـــا ســـلمنا بـــأن هنـــاك إشـــكالية كبـــرى يف 
مواجهـــة االكراهات على أكثر مـــن جبهة، جبهة العالقات 
وضغـــط  األوروبـــي  الضغـــط  مواجهـــة  يف  اخلارجيـــة 
واشـــنطن، جبهـــة الوضـــع االقتصـــادي املهتـــرئ، بالتالي 
إصالحـــات هيكليـــة موجعـــة ميكـــن أن تقـــود النتفاضة، 
جبهة الســـاحة االجتماعيـــة والوضع االجتماعـــي املنهار 
جـــراء ارتفاع البطالة وارتفاع التضخـــم وارتفاع املديونية 
وهنـــا ال احتـــدث فقـــط عـــن مديونيـــة الدولـــة بـــل عـــن 
مديونيـــة األســـر أيضا، بالتالي ليس ســـمة مـــا ميكن أن 
يضمن جنـــاح هذه العمليـــة التي اختارهـــا الرئيس قيس 

. سعيد

-مـــاذا يقصـــد الرئيـــس ســـعيد باجلمهوريـــة 
اجلديـــدة؟ 

اجلمهوريـــة الثالثـــة لهـــا داللـــة الذهـــاب نحـــو نظام 
رئاســـي، هذا متفـــق حولـــه يف جبهة املعارضـــة قبل 25 
جويليـــة/ يوليـــو، قبـــل 25 جويليـــة فهنـــاك ســـمة اتفاق 
بالنســـبة للتيـــارات املعارضـــة واألحـــزاب املنتميـــة إلـــى 
املعارضـــة الليبرالية والدميقراطية والتيـــارات العلمانية، 
علـــى أنه مـــن األفضل الذهـــاب إلى نظام رئاســـي، نظام 
يضمـــن احلريـــة من جهـــة واالســـتقرار من جهـــة أخرى، 
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ويحـــدد أيضـــا املســـؤوليات يف عالقـــة باحلكومـــة، يف 
عالقـــة برئيـــس اجلمهوريـــة، نظـــام يضمن أيضـــا رقابة 
بالنســـبة للبرملـــان والفيتـــو البرملانـــي والتفكيـــر حتى يف 
برملـــان بغرفتـــن، هناك تعقيـــدات أخرى إذا مـــا اعتبرنا 
أن الرئيـــس قيـــس ســـعيد ال ينظر إلى املســـألة فقط من 
هـــذه الزاويـــة بل يضيـــف التمثيـــل القاعـــدي والتصويت 
علـــى األفـــراد مبا يعنـــي الذهـــاب نحو مزيد مـــن تفتيت 
الكتـــل حتت قبـــة البرملان مبـــا يجعل املســـؤولية والتقييم 
أكثـــر تعقيد مما كان عليـــه، وبالتالي هذا موضوع خاليف 
وهـــذا يعني موقـــف له خلفيـــة معادية لألحـــزاب، وليس 
ســـمة إلـــى حـــد اآلن بديل عـــن مفهوم األحـــزاب كتنظيم 
سياســـي منتـــج للبرامج والـــرؤى وقابل أيضا للمحاســـبة 

بعـــد ممارســـة احلكم.

-هـــل ميكـــن اعـــداد دســـتور جديـــد يف ظـــل 
احلاليـــة؟ األزمـــة 

الدســـتور ليـــس إشـــكال يف حد ذاتـــه، املهم مناقشـــة 
الدســـتور وأن يكون االســـتفتاء استفتاء حقيقي، يف غياب 
حـــوار وطني يف غيـــاب تصورات ميكن أن تكـــون مختلفة 
ومتنوعـــة ومتباينـــة تصبـــح العمليـــة بعيدة عـــن املطلوب 
وتصبـــح العمليـــة خارج ســـياق مـــا هو مرجو، االســـتفتاء 
هـــو العـــودة إلى صاحب الســـيادة وهو الشـــعب لكن هذه 
العـــودة ضروري وأن تكون يف ســـياق تقييمات ويف ســـياق 
صراع سياســـي منهجي، صراع برامـــج وروئ وليس حالة 
مـــن االحتـــراب واملزايـــدات والتهجـــم الهابـــط حتـــى من 

الناحيـــة األخالقية.

-هل هنـــاك ضغـــوط خارجية؟ ومـــا تأثيراتها 
يف املشـــهد السياسي؟ 

طبعا الضغوط اخلارجية موجودة بداية من واشـــنطن 
وإلـــى االحتـــاد األوروبـــي هنـــاك مراهنـــة علـــى الربيـــع 
التونســـي، االحتـــاد األوروبـــي يعتبر أنه أنفـــق الكثير من 
األمـــوال ودعم مـــن حيث االعتمـــادات والهبـــات التجربة 
التونســـية، وواشـــنطن تراهن على أن تبقـــى تونس منوذج 
وحالة سياســـية فريدة مرجعية بالنســـبة لعمـــوم املنطقة 

العربيـــة لكي تكـــون العودة إلى دمقرطـــة املنطقة العربية 
ممكنـــة، وإثبـــات أن الدميقراطية ميكن أن تكون يف أرض 
حتكمهـــا وتســـودها الثقافة العربية اإلســـالمية، مســـألة 
هامـــة واســـتراتيجية أيضـــا إذا مـــا اعتبرنـــا أن مراهنـــة 
واشـــنطن علـــى تونـــس بأن تكـــون يف صف ما يســـمى أو 
يعبـــر عنه بالعالـــم احلر، وبالنســـبة للتيـــار الليبرالي من 
املهـــم جـــدا أن تبقـــى تونس حتت غطـــاء الناتـــو بطريقة 
مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة وأن تبقـــى بعيدة عـــن املحاور 
املعاديـــة للواليات املتحـــدة األمريكيـــة وحلفائها يف حلف 

الناتو.

-هـــل هنـــاك مخاوف مـــن انفجـــار شـــعبي مع 
البالد؟ يف  األوضـــاع  تـــأزم 

االنفجـــار االجتماعـــي إلى حد اآلن ميكـــن القول بإن 
هـــذه الفرضيـــة مت اســـتبعادها، علـــى الرغـــم مـــن حالة 
االحتقـــان والغليـــان والغضـــب الشـــعبي إال أن يف أخـــر 
األمـــر مبرور الزمن تعود الشـــعب التونســـي على مكابدة 
الصعـــاب ومواجهة األزمات من منطلـــق أن االنتفاضة أو 
الثـــورة حتتـــاج إلى محرك مـــن داخل الدولـــة وما حصل 
يف 2011 لـــن يتكـــرر بالضـــرورة يف هـــذا الظـــرف، بل 
بالعكـــس كل األطـــراف األجنبية وكل األطـــراف الداعمة 
للمســـار السياســـي يف تونس تخشى أن يحدث مثل هكذا 
انفجـــار لذلـــك جنـــد أن هناك جرعـــات ماليـــة تدفع بها 
األطـــراف األجنبيـــة لكـــي ال تكـــون الوضعيـــة يف تونـــس 
وضعيـــة منفجـــرة بالفعل ولكـــي ال يكون االحتقـــان مولد 
النفجـــار حقيقـــي وفعلـــي لذلـــك لـــن تقاطع املؤسســـات 
املالية تونـــس ولن يكون هناك خنق لالقتصاد التونســـي، 
ألن ذلـــك يحمـــل أعظـــم املخاطـــر ال فقط على مســـتوى 
انفجار شـــعبي قـــد يقود إلى تســـونامي يف عموم املنطقة 
بـــل أيضـــا اختـــالل تـــوازن وانهيـــار بالنســـبة للقـــدرات 
املاليـــة للدولـــة ما قـــد يقود إلـــى الذهاب إلـــى حتالفات 
اســـتراتيجية جديـــدة معادية للواليات املتحـــدة االمريكية 

وحلـــف الناتو.

االحتـــاد العـــام التونســـي للشـــغل ال ميكـــن أن مينح صـــك على بيـــاض يف عالقة 
باحلـــوار الوطنـــي وال أيضا باالســـتفتاء.

قيس ســـعيد يجب أن يراجع حســـاباته، فهو بحاجة بالفعل موضوعيا اآلن لدعم 
تنظيمات سياســـية نشيطة وفاعلة .
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