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مازالــت التطــورات السياســية تتــاىل يف تونــس منــذ اعــان الرئيــس التونــي قيــس 

ســعيد يف 25 يوليــو املــايض اجــراءات اســتثنائية تضمنــت تعليــق أعــال الربملــان 

ــة  ــعّيد خارط ــّر س ــابق. وأق ــة الس ــس الحكوم ــة رئي ــام باقال ــا ق ــا ك ــه الحق وحلّ

ــة عــى أن ينظــم اســتفتاء شــعبي يف  ــدأت باستشــارة الكرتوني ــق سياســية ب طري

ــة  ــة نهاي ــات ترشيعي ــوال إىل انتخاب ــد، وص ــتور جدي ــول دس ــل ح ــو املقب 25 يولي

العــام الحــايل.

االفتتاحية

مالمــــح الدستـــور اجلديــد
 وسط أزمة متفاقمة
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وبالتزامــن مــع انطــاق احلــوار الوطنــي الــذي أثار جدال 
كبيــرا، تكشــفت أبــرز مامــح الدســتور اجلديــد الــذي أعلــن 
الرئيــس التونســي إنــه سيســتبدل بــه دســتور 2014،عبــر 
اســتفتاء يجــري يف 25 يوليو/متــوز يعقبــه إجــراء انتخابات 
برملانيــة جديــدة يف ديســمبر/كانون األول،بهــدف الوصــول 
الــى مشــهد سياســي جديــد يقطــع مــع األحــزاب التــي 

اتهمهــا باالضــرار بالبــاد خــال الســنوات املاضيــة.

علــى  جــاء  اجلديــد  الدســتور  مامــح  عــن  الكشــف 
لســان منســق الهيئــة الوطنيــة االستشــارية إلعــداد دســتور 
بلعيد،الــذي  الصــادق  تونــس  اجلديــدة« يف  »اجلمهوريــة 
قــال أنــه ســيعرض علــى الرئيــس قيــس ســعّيد، مســودة 
لدســتور »لــن تتضمــن ذكــر اإلســام كديــن للدولة«،مشــيرا 
إلــى أن هــذه اخلطــوة تأتــي بهــدف التصــدي لألحــزاب ذات 

املرجعيــة اإلســامية علــى غــرار »حركــة النهضــة«.

قال منســـق الهيئـــة الوطنية االستشـــارية إلعداد دســـتور »اجلمهورية اجلديدة« 

يف تونس الصادق بلعيد،أنه ســـيعرض على الرئيس قيس ســـعّيد، مسودة لدستور 

»لـــن تتضمن ذكر اإلســـالم كدين للدولة«.
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وينــص الفصــل األول مــن البــاب األول للمبــادئ العاّمــة 
لدســتور 2014، أن »تونــس دولــة حــّرة، مســتقلة، ذات 
واجلمهوريــة  لغتهــا  والعربيــة  دينهــا  اإلســام  ســيادة، 
ــرس  ــس ب ــة فران ــة مــع وكال ــد يف مقابل ــد بلعي نظامها«.وأك
االثنــني،أن »ثمانــون  يف املئــة مــن التونســيني ضــد التطــرف 
ــن مــن أجــل أهــداف سياســية. وهــذا  وضــد توظيــف الدي
مــا ســنفعله حتديــدا وســنقوم بــكل بســاطة بتعديــل الصيغــة 

احلاليــة للفصــل األول«.

العمــل  علّــق  ســعّيد  قيــس  التونســي  الرئيــس  وكان 
ســبتمبر  نهايــة   2014 دســتور  مــن  كبيــرة  بأجــزاء 
ــد وهــو  ــت برئاســة بلعي ــة الشــهر الفائ ــف جلن ــت وكلّ الفائ
أســتاذ جامعــي ومتخصــص يف القانــون الدســتوري )83 
عاما(،إلعــداد تعديــات يف مشــروع مســودة علــى أن ينظــر 
فيهــا الرئيس،ولــم يعلــق ســعّيد البــاب األول الــذي يتضمــن 

الفصــل األول املتعلــق بالهويــة الدينيــة للدولــة التونســية.

ــة االستشــارية إلعــداد  ــة الوطني وبحســب منســق الهيئ
دســتور »اجلمهوريــة اجلديــدة«، فــأن »هنــاك إمكانيــة محــو 
الفصــل األول يف صيغتــه احلالية«.واشــار الــى إن عــدم ذكــر 
اإلســام الهــدف منــه »محاربــة األحــزاب السياســية علــى 
غــرار حركــة النهضــة« ،مشــددا علــى أنــه »إذا مت توظيــف 
ــن مــن أجــل التطــرف السياســي فســنمنع ذلك«،وفــق  الدي

تعبيــره.

أحــزاب  »لدينــا  الدســتوري،  القانــون  أســتاذ  وقــال 
سياســية أياديهــا متســخة، أيهــا الدميقراطيــون الفرنســيون 
واألوروبيــون شــئتم أم أبيتــم، فنحــن ال نقبــل بأشــخاص 
وســخني يف دميقراطيتنا«.وأوضــح بلعيــد »النهضة وأحزاب 
أخــرى تخــدم الكثيــر مــن القــوى أو الــدول أو الدويــات 

أكـــد بلعيـــد أن عدم ذكر اإلســـالم الهدف منـــه »محاربة األحزاب السياســـية على 

غـــرار حركة النهضة« ،مشـــددا على أنه »إذا مت توظيـــف الدين من أجل التطرف 

السياســـي فسنمنع ذلك«.
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ــا  ــا كم ــد إنفاقه ــرة وتري ــواال كثي ــك أم ــي متتل ــة الت األجنبي
يحلــو لهــا وتوظفهــا للتدخــل يف شــؤون الــدول... هــذه 

خيانــة«.

وأعلــن الرئيــس التونســي يف 25 يوليــو املاضــي جملــة 
مــن االجــراءات االســتثنائية وفــق الفصــل 80 مــن دســتور 
2014 مــن بينهــا تعليــق أعمــال البرملــان وحلـّـه الحقــا كمــا 
قــام بإقالــة رئيــس احلكومــة الســابق هشــام املشيشــي.وأقّر 
ســعّيد خارطــة طريــق سياســية بــدأت باستشــارة الكترونيــة 
علــى أن ينظــم اســتفتاء شــعبي يف 25 يوليــو املقبــل حــول 
دســتور جديــد، وصــوال إلــى انتخابات تشــريعية نهايــة العام 

احلالي.

ويــرى مراقبــون أنــه منــذ أن متــت املصادقة على دســتور 
ســنة 2014 بعد مخاض ثاث ســنوات، تعرض النتقادات 

حــادة خاصــة يف عاقة بتوزيع الســلطات وخطوط التماس 
بــني هــذه الســلطات مــا ميكــن أن يشــعل صراعــا بينهــا يف 
اي وقــت، وطالــب الكثيــرون حينهــا بتعديــل هــذا الدســتور 
العتبــارات عــدة، لكــن عمليــة التعديــل بقيــت مجــرد معطــى 

نظــري يطفــو على الســطح.

ــس ســعيد مــرات عــدة يف  ــس التونســي قي ــد الرئي وأك
خطاباتــه أن النظــام السياســي البرملانــي املعــّدل الــذي 
أقــره دســتور 2014 لــم يعــد يتأقلــم مــع الوضــع احلالــي 
ــني الســلطتني  وكان ســببا مباشــرا يف نشــوب صراعــات ب
ورئاســة  رئاســة احلكومــة  وبــني  والتنفيذيــة  التشــريعية 
اجلمهوريــة حتــى وصــل األمــر إلــى تعطيــل عجلــة عمــل 

الدولــة.

ويف مايــو املاضي،قــال رئيــس اجلمهوريــة قيــس ســعّيد، 

قـــال رئيس اجلمهورية قيس ســـعّيد، خالل إشـــرافه،على اجتمـــاع مجلس للوزراء، 

إن مواصلة العمل بدســـتور 2014 كان ســـيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل.

وأضـــاف أنـــه مت العمل منذ مدة على اإلعداد لدســـتور جديد بصفة دميقراطية.
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خــال إشــرافه،على اجتمــاع مجلــس للــوزراء، إن مواصلــة 
مــن  الدولــة  تفجيــر  إلــى  كان ســيؤدي  بدســتور 2014 
الداخل.وأضــاف أنــه مت العمــل منــذ مــدة علــى اإلعــداد 
»النــص  لدســتور جديــد بصفــة دميقراطية.وتابــع قولــه 
بالنــص والقانــون مبثلــه.. ســتكون جمهوريــة جديــدة تقــوم 
علــى أســس متينــة تضمــن وحــدة الدولــة واســتمرارها 

وتضمــن حقــوق التونســيني يف حيــاة كرميــة«.

وانطلقــت اللجنــة التــي يترأســها الصــادق بلعيــد الســبت 
يف  الكبــرى  األحــزاب  الكثيــر  رفضــت  وطنــي  حــوار  يف 
البــاد والنقابــات املشــاركة فيه،بعــل ابرزهــا االحتــاد العــام 
التونســي للشــغل الــذي يعــد أكبــر القــوى الفاعلة يف املشــهد 
احلــوار  يف  املشــاركة  رفــض  التونســي،والذي  السياســي 
الوطنــي معلّــا قــراره بــأن املبــادرة التــي أطلقهــا ســعّيد 

ــع«. ــة لفــرض »سياســة األمــر الواق محاول

احلــوار  مــن  األولــى  اجللســة  شــهدت  املقابــل  ويف 
الوطنــي، حضــور ممثلــي عــدة أحــزاب سياســية ومنظمــات 
وطنيــة وشــخصيات مســتقلة،وأكد بلعيــد أن غيــاب االحتــاد 
العــام التونســي للشــغل لــم يفشــل عمــل اجللســة، الفتــاً إلــى 
أن البــاب مــا زال مفتوحــاً أمــام املنظمــة لالتحــاق باحلــوار، 

لكــن دون شــروط مســبقة،وأضاف »وإن لــم ترغبــوا فــإن 
القطــار ســيغادر يف الوقــت املحــدد«.

مــن جانبه،قــال رئيــس حــزب التحالــف مــن أجــل تونــس، 
التــي  الناصــري، إن »االنتظــارات واملســؤوليات  ســرحان 
يتحّملهــا احلــوار الوطنــي كبيــرة جدا«.وأضــاف يف تصريــح 
الذاعــة »اجلوهــرة أف أم« املحليــة،أن »املســؤولية وطنيــة 
وتاريخيــة يف املشــاركة واملســاهمة يف صياغــة الدســتور 
»تونــس متــر  أن  اجلديــد واجلمهوريــة اجلديدة«.مؤكــدا 
بأزمــة حــاّدة وأنــه البــد مــن أن ينبثــق عــن احلــوار مخرجــات 

تكــون يف مســتوى انتظــارات الشــعب«.

وطيلــة الســنوات العشــر املاضية،عاشــت تونــس فتــرات 
مــن عــدم االســتقرار السياســي،واألكيد أن األزمة التونســية 
تــزداد صعوبــة يومــا بعــد يــوم ومعهــا يــزداد خطــر انــزالق 
البــاد الــى أوضــاع أكثــر ســوءا خاصــة علــى الصعيــد 
االقتصادي،ويــرى كثيــرون أن دوامــة الصراعــات السياســية 
ــرة ســتكون عواقبهــا وخيمــة  ــذ فت التــي تعيشــها البــاد من
وأن التوافــق هــو الســبيل األمثــل العــادة الباد الى مســارها 

الصحيــح واخلــروج مــن عنــق الزجاجــة.

االحتـــاد العـــام التونســـي للشـــغل الذي يعـــد أكبر القـــوى الفاعلة يف املشـــهد 
السياســـي التونســـي، رفـــض املشـــاركة يف احلـــوار الوطنـــي معلّـــال قـــراره بـــأن 

املبـــادرة التـــي أطلقهـــا ســـعّيد محاولة لفـــرض »سياســـة األمـــر الواقع«.
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شريف الزيتوني

ــاد  ــة مل تذهــب بالب ــوم. الســنوات املاضي ــس الي ــة السياســية يف تون ــرا بالحال ال تفــاؤل كب

ــو  ــيتجه نح ــي يف 2011، س ــن ع ــام ب ــة نظ ــه بإزاح ــد أن ــذي اعتق ــعب ال ــم الش ــا حل ك

حالــة مــن الرفــاه والحريــات. كل املــؤرشات املتعلقــة بحالــة النــاس كانــت ســلبية، وحتــى 

هامــش الحريــات املكتســب مازالــت التخوفــات قامئــة بــأن يُفقــد، وســط غمــوض املســار 

ــن  ــو 2021، أي ــد 25 يولي ــا بع ــة م ــول مرحل ــاف اآلراء ح ــاد واخت ــه الب ــر في ــذي تس ال

ــلطة. ــح الس ــكل مفاتي ــعّيد ب ــس س ــس قي ــك الرئي أمس

انطالق جلســـات احلوار الوطني يف تونس:
 الظروف والرهانات
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يف الـــ25 مــن يوليــو املاضــي )2021(، أقــدم الرئيــس 

التونســي قيــس ســعّيد علــى خطــوة قويــة، أقــال مبوجبهــا 

احلكومــة التــي تبعهــا الفشــل يف كل املســتويات، وجمــد 

مــن فصــول  بعــدد  العمــل  وأنهــى  حلــه(،  )ثــم  البرملــان 
ــي  ــات الدســتورية الت ــن الهيئ ــم حــل عــددا م الدســتور، ث
كانــت مثــار جــدل بــني الثونســيني، معلنــا عــن إنهــاء مــا 
لســنوات  البــاد  عاشــتها  التــي  العبــث  حالــة  ســماها 
والدخــول يف مرحلــة جديــدة شــعارها مكافحــة الفاســدين 

سياســيا واقتصاديــا.

ــي مــرت، اختلفــت حولهــا التقييمــات،  لكــن الســنة الت
معتبــرا  ســلتها،  بيضــه يف  كل  ووضــع  أيدهــا  مــن  بــني 
مهــرب  ال  كانــت ضــرورة حتميــة  ســعيد،  إجــراءات  أن 
ــول اإلســام  ــاع مؤشــرات الفســاد، وتغ ــا بســبب ارتف منه
السياســي يف مفاصــل الدولــة واالنســداد الــذي عرفتــه 
مؤسســات احلكــم وعلــى رأســها البرملــان الــذي كان ســاحة 
للتهريــج الــذي ال يفيــد الشــعب يف شــيء، وميثــل هــذا 
الشــق أحــزاب حركــة الشــعب والتيــار الشــعبي وبعــض 

يف الــــ25 مـــن يوليـــو املاضي )2021(، أقـــدم الرئيس التونســـي قيس ســـعّيد على خطوة 
قويـــة، أقـــال مبوجبهـــا احلكومـــة التي تبعهـــا الفشـــل يف كل املســـتويات، وجمد البرملـــان )ثم 
حلـــه(، وأنهـــى العمل بعدد من فصول الدســـتور، ثـــم حل عددا من الهيئات الدســـتورية التي 
كانـــت مثـــار جدل بني الثونســـيني، معلنا عن إنهاء ما ســـماها حالة العبث التي عاشـــتها البالد 

لســـنوات والدخول يف مرحلة جديدة شـــعارها مكافحة الفاســـدين سياســـيا واقتصاديا.

كبيـــرا  تفـــاؤل  ال 
باحلالـــة السياســـية يف 
السنوات  اليوم.  تونس 
تذهـــب  لـــم  املاضيـــة 
حلـــم  كمـــا  بالبـــالد 
الشـــعب الـــذي اعتقـــد 
أنـــه بإزاحـــة نظـــام بن 
 ،2011 يف  علـــي 
ســـيتجه نحو حالة من 

واحلريـــات. الرفـــاه 
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الســـنة التـــي مـــرت، اختلفـــت حولها التقييمـــات، بني مـــن أيدها ووضـــع كل بيضه يف ســـلتها، 
معتبـــرا أن إجـــراءات ســـعيد، كانـــت ضـــرورة حتميـــة ال مهـــرب منهـــا بســـبب ارتفاع مؤشـــرات 
الفســـاد، وتغول اإلســـالم السياســـي يف مفاصل الدولـــة، وبني من عارضها معتبـــرا أنها عملية 
انقالبيـــة على الدســـتور وتوجه نحـــو دكتاتورية يريد قيس ســـعّيد أن يعيدهـــا إلى الواجهة 

مـــرة أخرى.

الشــخصيات املعروفــة بعدائهــا لإلســام السياســي، وبــني 
مــن عارضهــا معتبــرا أنهــا عمليــة انقابيــة علــى الدســتور 
وتوجــه نحــو دكتاتوريــة يريــد قيــس ســعّيد أن يعيدهــا 
إلــى الواجهــة مــرة أخــرى، وعلــى رأس هــذه األطــراف 
حركــة النهضــة والدســتوري احلــر رغــم التبايــن الكبيــر 
يف مواقفهمــا مــن بعضهمــا، لكنهمــا اجتمعــا علــى مواجهــة 

ــكل حــدة. ســعّيد ب

وخــال كامــل هــذه الفتــرة، كانــت النــداءات مــن مؤيدي 
الرئيــس ترتفــع مــن أجــل احلســم واإلســراع يف تنفيــذ مــا 
وعــد بــه يــوم 25 يوليــو، يف حــني كانــت الشــوارع ســاحة 
للمظاهــرات الرافضــة لقــرارات الرئيــس، وســط أرقــام 
مخيفــة علــى املســتوى االقتصــادي، ورفــض مؤسســات 

التمويــل الدوليــة منــح تســهيات ماليــة لتونــس لتغطيــة 
العجــز املتواصــل يف ميزانيــة الدولــة، مشــترطة حل األزمة 
السياســية وتقــدمي ضمانــات واضحــة لإليفــاء بالتعهــدات 
الحقــا، وهــذا مــا يبــدو أن حكومــة مــا بعــد 25 يوليــو لــم 
تنجــح فيــه رغــم املحــاوالت املتكــررة التفــاوض حــول هــذه 
امللفــات، وهــذا مــا جعلهــا أمــام انتقــادات الذعــة حتــى 
مــن األطــراف املقربــة مــن ســعّيد التــي دعــت إلــى إقالــة 
عــدد مــن وزرائهــا ممــن عجــز عــن تقــدمي أي إضافــة منــذ 
تســلمه منصبــه قبــل أشــهر، خاصــة املاســكني بــوزارات 

اقتصاديــة وخدميــة.

ووســط كل هذا، أعلن الرئيس التونســي يوم 20 مايو 
املاضــي عــن تشــكيل هيئــة وطنيــة استشــارية مــن أجــل 
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جمهوريــة جديــدة، يرأســها أســتاذ القانــون الدســتوري 
الصــادق بلعيــد، لوضــع تصــور جلمهوريــة جديــدة تقطــع 
مــع كل احلقــب السياســية الســابقة التــي أثبتــت فشــلها. 
ومــن مهــام الهيئــة إجنــاز دســتور جديــد للبــاد بعــد عجــز 
الســابق عــن حــل بعــض اإلشــكاليات التــي طــرأت علــى 
البــاد، ويتــم ذلــك عبــر حــوار تســتدعى لــه كل األطــراف 
والنقابــي  السياســي  املســتوى  علــى  البــاد  النافــذة يف 

ــي. واملدن

موزعــة  عملهــا،  الهيئــة  باشــرت  الــذي  الوقــت  ويف 
مهامهــا علــى ثاثــة جلــان، بــدأ تظهــر اإلشــكاليات التــي 
حتــرج الرئيــس وتهــدد بفشــل مشــروعه، حيــث رفضــت 
أطــراف فاعلــة يف البــاد احلضــور يف جلســات احلــوار 

الرئيــس  مــن  مســبقا  لهــا  مرتــب  األمــور  أن  معتبــرة 
ــى رأس هــذه  واحلضــور هــو مجــرد تزيــني للمشــهد، وعل
األطــراف االحتــاد العــام التونســي للشــغل الــذي يبــدو 
علــى خــاف كبيــر مــع رئيــس اجلمهوريــة، ســواء بتأكيــد 
التصريحــات  مــن خــال  عــدم احلضــور الحقــا ســواء 
املتبادلــة التــي ال تخلــو مــن انتقــادات متبادلــة وصلــت يف 
حــاالت حــد التوتــر، وهــذه املــرة األولــى تقريبــا التــي يجــد 
فيهــا االحتــاد نفســه مباشــرة يف مواجهــة ســلطة تنفيذيــة، 
ألن اخلافــات مــع النهضــة يف ســنوات ســابقة كانــت تتــم 
عبــر قواعدهــا متهربــة أن تكــون هــي يف الصــورة. كمــا 
أن النهضــة باعتبارهــا رأس حربــة »املعارضــة«، تربــط كل 
خيوطهــا خاصــة خارجيــا مــن أجــل الضغــط علــى الرئيــس 
للتراجــع عمــا قــام بــه ســعّيد، وتصريحــات اخلارجيــة 

أســـئلة كثيـــرة تطـــرح عـــن مدى جنـــاح احلـــوار الوطنـــي الذي دعـــا لـــه الرئيس وعمـــل بكل 
جهـــده أن يصـــل إليه رغم الضغوطات، يف ظل شـــكوك البعض حتى مـــن مؤيديه يف البداية، 
مـــن أن يفشـــل ســـواء يف مرحلة اإلعداد والتنســـيق احلاليـــة، وخاصة يف االســـتفتاء وإمكانية 

الوصـــول إليـــه واحلـــرج الكبير الذي قد يجد فيه ســـعّيد نفســـه يف صورة الفشـــل؟
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األمريكيــة وبعــض األطــراف األوروبيــة يف كل مــرة، تصــب 
ــك اإلطــار. يف ذل

لكــن مــع كل ذلــك بــدأ احلــوار، وحضرتــه أطــراف 
وغابــت عنــه أخــرى. وعلــى الرغم من انتقــاد حضور بعض 
الشــخصيات التــي ال قيمــة لهــا ســوى تأييــد إجــراءات 25 
ــة االستشــارية الصــادق  ــس الهيئ ــد رئي ــو 2021، أك يولي
بلعيــد، أن جلانــه ســائرة فيمــا خططــت لــه مبــن حضــر، 
يف رســالة إلــى الغائبــني، معلنــا اســتعداده لتقــدمي مســودة 
لاســتفتاء،  ووضعهــا  ملناقشــتها  الرئيــس  إلــى  دســتور 
وطلــب مــن املشــاركني أن يجهــزوا تصــورا ملســتقبل البــاد 

علــى املــدى البعيــد.

ويف ظــل هــذه التطــورات، أســئلة كثيــرة تطرح عن مدى 

جنــاح احلــوار الوطنــي الــذي دعــا لــه الرئيــس وعمــل بــكل 

ــه رغــم الضغوطــات، يف ظــل شــكوك  جهــده أن يصــل إلي

البعــض حتــى مــن مؤيديــه يف البدايــة، مــن أن يفشــل 

ســواء يف مرحلــة اإلعــداد والتنســيق احلاليــة، وخاصــة يف 

االســتفتاء وإمكانيــة الوصــول إليــه واحلــرج الكبيــر الــذي 

قــد يجــد فيــه ســعّيد نفســه يف صــورة الفشــل؟ كمــا أن 

احلالــة االقتصاديــة احلاليــة تعتبــر امتحانــا كبيــرا ملرحلــة 

مــا بعــد 25 يوليــو ألن مؤشــرات كثيــرا تنــذر بــردة فعــل 

اجتماعيــة غاضبــة إذا تواصلــت األمــور كمــا هــي عليــه من 

ارتفــاع األســعار وزيــادة التضخــم وغيــاب حلــول واضحــة 

تهــدئ القلــق الســائد.

أعلـــن الرئيـــس التونســـي قيس ســـعّيد يـــوم 20 مايـــو املاضي عن تشـــكيل هيئة 
وطنية استشـــارية من أجل جمهورية جديدة، يرأســـها أســـتاذ القانون الدســـتوري 
الصـــادق بلعيـــد، لوضع تصور جلمهورية جديدة تقطع مع كل احلقب السياســـية 

الســـابقة التي أثبتت فشلها.
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جناة فقيري

يواصــل القضــاة التونســيني تعليــق العمــل بكافــة املحاكــم التونســية مهّدديــن 

بالتصعيــد احتجاجــا عــى القــرار  الرئــايس الــذي قــى بعــزل 57 قاضيــا 

بسبب«الفســاد والتواطــؤ والتســرت عــى متهمــني يف قضايــا إرهــاب«، أزمــة 

جديــدة تنظــاف لألزمــات املرتاكمــة للبــاد التونســية وســط مخــاوف كثــرة مــن 

تــأزم الوضــع خاصــة مــع التطــورات األخــرة املتســارعة املرافقــة للحــوار الوطنــي 

ــة. ــد االنتخابي ــتفتاء واملواعي ــي واإلس التون

أزمة القضاة يف تونس..
صراع جديد بني السلطات العليا يف البالد
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يف ليلــة واحــد، األربعــاء غــرة جــوان/ يونيــو 2022، 
قــام رئيــس اجلمهوريــة التونســية قيــس ســعيد بتعديــل 
املرســوم املتعلــق باملجلــس األعلــى املؤقــت للقضــاء، ثــم 
مرســوما  أصــدر  ذاتهــا  الليلــة  مــن  متأخــر  وقــت  ويف 
مختلفــة  بتهــم  وقاضيــة  قاضيــا   57 بإعفــاء  رئاســيا 
قائمــة  وتضــم  واإلرهــاب.  والتواطــؤ  بالفســاد  متعلقــة 
ــا  ــة، مــن بينه ــد األســماء املعروف ــني عدي القضــاة املعزول
رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء الــذي قــام ســعّيد بحلــه 
ــة القضــاة الشــبان مــراد  ــس جمعي يوســف بوزاخــر ورئي
املســعودي والبشــير العكرمــي  الــذي يصفــه الكثيــرون 
بـ«رجــل النهضــة وأداتهــا منــذ ســنوات لتطويــع اجلهــاز 

القضائــي خدمــة ملصاحلهــا«، وأســماء كثيــرة أخــرى.

ســابقا يف 13  الصــادر   الرئاســي  املرســوم  ومنــح 
وفــق  عــدد16   الرســمية  باجلريــدة   2022 فيفــري 
ــب  ــة التونســية طل ــس اجلمهوري الفصــل 20 احلــق لرئي
إعفــاء أي قــاض »يخــل بواجباتــه« بنــاء علــى تقريــر معلــل 
ــس  ــدل، ويصــدر املجل ــر الع ــة أو وزي ــس احلكوم ــن رئي م
»فــورا« قــرارا بإيقــاف القاضــي املعنــي عــن العمــل إلــى 

ــه. ــت يف ملف حــني الب

وتعليقــا علــى القــرار الرئاســي األخيــر، أّكــدت جمعيــة 
القضــاة التونســيني يف بيــان لهــا، أّن املرســوم عــدد 35 
لســنة 2022 املــؤرخ يف 1 جوان/يونيــو 2022 املتعلــق 
بإمتــام املرســوم عــدد 11 لســنة 2022 املــؤرخ يف 12 

 يف ليلـــة واحـــد، األربعـــاء غرة جـــوان/ يونيـــو 2022، قام رئيس اجلمهورية التونســـية قيس ســـعيد بتعديل املرســـوم 	 
املتعلـــق باملجلـــس األعلـــى املؤقت للقضاء، ثم ويف وقـــت متأخر من الليلة ذاتها أصدر مرســـوما رئاســـيا بإعفاء 57 قاضيا 

وقاضيـــة بتهم مختلفة 
وتضـــم قائمـــة القضاة املعزولني عديد األســـماء املعروفـــة، من بينها رئيس املجلس األعلى للقضاء الذي قام ســـعّيد بحله 	 

يوســـف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشـــبان مراد املسعودي والبشـــير العكرمي  الذي يصفه الكثيرون بـ«رجل النهضة 
وأداتها منذ ســـنوات لتطويع اجلهاز القضائي خدمة ملصاحلها«، وأســـماء كثيرة أخرى
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فيفري/فبرايــر 2022 املتعلــق باملجلــس األعلــى املؤقــت 
ــه مــن تعــّد واضــح  ــا مّثل للقضــاء »هــو مرســوم معــدوم مل
ــى للقضــاء  ــس األعل ــى االختصــاص احلصــري للمجل عل
وتدخــل واضــح وفــادح لرئيــس اجلمهوريــة يف مــا هــو 
ــكل  ــه مــن انتهــاك ل ــة ومــا ميثل موكــول للســلطة القضائي
املبــادئ املنصــوص عليهــا يف املعاهــدات واملواثيــق الدولية 

مــن حــق الدفــاع ومبــدأ املواجهــة وقرينــة البــراءة«.

رئيــس  يــد  »إطــاق  أن  القضــاة،  جمعيــة  وأكــدت 
ســلطته  علــى  وبنــاًء  القضــاة  إعفــاء  يف  اجلمهوريــة 
تقاريــر ســرية مجهولــة  مــن  لــه  توفــر  ومــا  التقديريــة 

ــأ  هيَّ بهــا،  للمعنيــني  بالنســبة  معلومــة  وغيــر  املصــدر 
مــن  القضــاة  لعمــوم  والترويــع  الترهيــب  مــن  مناخــا 
دون اســتثناء، وألغــى كل متظهــرات اســتقال الســلطة 
ويحــذرون  القاضــي،  اســتقال  وضمانــات  القضائيــة 
الوطنيــة،  واملنظمــات  التونســي  والشــعب  العــام  الــرأي 

واحلريــات«. احلقــوق  واقــع  علــى  ذلــك  خطــورة  مــن 

ــق  ــاغ الحــق عــن تعلي ــذي يف ب ــا  التنفي ــن مكتبه ليعل
واملاليــة  واإلداريــة  العدليــة  املحاكــم  مبختلــف  العمــل 
بكامــل اجلمهوريــة والقاضــي ألســبوع كامــل مــع إمكانيــة 
التصعيــد . ووفــق مــا أعلنــت عنــه يف متابعــة لإلضــراب 

كدت جمعية القضاة التونســـيني، أن »إطالق يد رئيس اجلمهورية يف إعفاء القضاة وبناءً على ســـلطته 	 
أ  التقديريـــة ومـــا توفر لـــه من تقارير ســـرية مجهولة املصدر وغير معلومة بالنســـبة للمعنيـــني بها، هيَّ

مناخا مـــن الترهيب والترويع لعموم القضاة من دون اســـتثناء«.
ليعلـــن مكتبهـــا  التنفيذي يف بالغ الحق عـــن تعليق العمل مبختلف املحاكم العدليـــة واإلدارية واملالية 	 

بكامـــل اجلمهوريـــة والقاضـــي ألســـبوع كامل مـــع إمكانية التصعيـــد . ووفق مـــا أعلنت عنـــه يف متابعة 
لإلضـــراب خـــالل األيام املاضية فإن نســـبة القضـــاة املضربني بلغـــت 99 باملائة
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املضربــني  القضــاة  نســبة  فــإن  املاضيــة  األيــام  خــال 
بلغــت 99 باملائــة.

اجلمهوريــة  رئيــس  أّكــد  اإلضــراب  علــى  وتعليقــا 
التونســية قيــس ســعيد لــدى لقائــه وزيــرة العــدل ليلــى 
أن  للدولــة ال ميكــن  العمومــي  املرفــق  أن  علــى  جفــال 
يتوّقــف. ودعــا إلــى ضــرورة اقتطــاع أيــام العمــل للقضــاة 
املضربــني واتخــاذ جملــة اإلجــراءات األخــرى املنصــوص 
مبصالــح  املســاس  يتكــّرر  ال  حتــى  بالقانــون  عليهــا 

املتقاضــني.

صاحــب اإلعفــاءات ضجــة كبيــرة جتــاوزت القضــاة 
ــى املعارضــة واملنظمــة الشــغيلة وشــخصيات سياســية  إل
وجمعيــات مدنيــة ومنظمــات عامليــة خاصــة يف غيــاب 

الوثائــق واإلثباتــات القطعيــة ألســباب العــزل.

فمــن جانبهــا نــّددت اخلارجيــة األمريكيــة بإقالــة 57 
قاضيــاً وحتويــر القواعــد التــي حتكــم املجلــس األعلــى 
للقضــاء وحــّذرت  مــن أن مراســيم الرئيــس التونســي 
قيــس ســعيد تقــوض املؤسســات الدميقراطيــة يف البــاد،

وأوضــح نيــد برايــس املتحــدث باســم اخلارجيــة أن 

- تعليقـــا علـــى اإلضـــراب أكّد رئيس اجلمهورية التونســـية قيس ســـعيد  أن املرفق العمومـــي للدولة ال 	 
ميكـــن أن يتوقّـــف. ودعـــا إلى ضـــرورة اقتطـــاع أيام العمـــل للقضاة املضربـــني واتخاذ جملـــة اإلجراءات 

األخـــرى املنصوص عليهـــا بالقانون 
- صاحب اإلعفاءات ضجة كبيرة جتاوزت القضاة إلى املعارضة واملنظمة الشـــغيلة وشـــخصيات سياسية 	 

وجمعيـــات مدنية ومنظمات عاملية خاصة يف غياب الوثائق واإلثباتات القطعية ألســـباب العزل
- نـــّددت اخلارجيـــة األمريكية بإقالـــة 57 قاضياً وحتوير القواعد التي حتكـــم املجلس األعلى للقضاء 	 

وحذّرت  من أن مراســـيم الرئيس التونســـي قيس ســـعيد تقوض املؤسســـات الدميقراطية يف البالد



اخلميس 9  يونيو   2022  العدد : 16217

واشــنطن أبلغــت املســؤولني التونســيني بصــورة مســتمرة 
بأهميــة الضوابــط والتوازنــات يف النظــام الدميقراطــي.

وقــال برايــس يف ذات الســياق »نواصــل حــّث احلكومــة 
التونســية علــى انتهــاج عمليــة إصــاح شــفافة تشــرك 
اجلميــع تســتفيد مــن إســهامات املجتمــع املدنــي والطيــف 

السياســي املتنــوع لتعزيــز شــرعية مســاعي اإلصــاح«.

بيانــا  أصــدر  فقــد  للنقابــات  الدولــي  االحتــاد  أمــا 
علــى خلفيــة عــزل رئيــس اجلمهوريــة التونســية قيــس 
»تهديــدا  فيــه مبــا وصفــة  نــّدد  قاضيــا،  لـــ57  ســعيد 
معتبــرا  تونــس«  يف  القانــون  وســيادة  للحريــة  جديــدا 

أن عمليــات العــزل »تتجاهــل األطــر التــي تنظــم عمــل 
القضــاء وهيئاتــه التمثيليــة، وحتــرم القضــاة مــن حــق 
االعتــراض علــى عزلهــم واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 

بحقهــم«.

وجــاء يف بيــان االحتــاد الدولــي الــذي ينتســب االحتــاد 
العــام التونســي للشــغل إليــه، أن حــاالت العــزل »أتــت يف 
أعقــاب سلســلة مــن األوامــر واملراســيم املقيــدة للحقــوق 
واحلريــات األساســية يف تونــس، مثــل املنشــور رقــم 20 
الــذي يحظــر أي مفاوضــات مــع النقابــات دون إذن مــن 
رئيــس الــوزراء« ماحظــا أن هــذا »يتعــارض مــع اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 98 التــي تضمــن احلــق يف 

وســـيادة القانـــون يف تونس«فيـــه مبا وصفـــة »تهديـــدا جديـــدا للحرية التونســـية قيس ســـعيد لــــ57 قاضيـــا، نّدد بيانـــا على خلفية عـــزل رئيـــس اجلمهورية  أمـــا االحتـــاد الدولـــي للنقابات فقـــد أصدر 

احلقـــوق التونســـية، يف بيـــان لـــه، النيابـــة العمومية مـــن جهتـــه، دعـــا االحتـــاد الوطنـــي للمـــرأة  بدورهـــا يف حمايـــة  القيـــام  للنســـاء وكرامتهـــن البشـــريةواحلريـــات مبـــا يف ذلـــك احلرمـــة املعنويـــة إلـــى 
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املفاوضــات اجلماعيــة«.

التهــم  أثــارت  العــزل  قــرار  صاحــب  جــدل  ويف 
تــداول  بعــد  املوجهــة لقاضيتــني جــدال واســعا خاصــة 
وثائــق شــخصية لهمــا. وقــد أدانــت منظمــات تونســية 
تتعــرض  الــذي  اإللكترونــي،  الســحل  عمليــات  عديــدة 
إليــه قاضيتــني مت إعفاؤهمــا مــن مهامهمــا ضمــن األمــر 
الرئاســي عــدد 35 معبــرة عــن رفضهــا إقحــام احليــاة 
املعــارك  يف  للنســاء  الشــخصية  واملعطيــات  اخلاصــة 

بالقضــاء. املتعلقــة 

كمــا عبــرت هــذه املنظمــات عــن تضامنهــا املطلــق 
مــع القاضيتــني املذكورتــني، الفتــة إلــى أن »تــداول وثائــق 
مؤشــر  »الفايســبوك«  منصــة  صفحــات  علــى  رســمية 
واختراقهــا  الدولــة  أجهــزة  ضعــف  علــى  يعبــر  ســلبي 
وانتهــاك حقــوق املتقاضــني وســرية املعطيــات الشــخصية 

التــي يكفلهــا القانــون«.

العــام  الــرأي  تهــم  ال  الزنــا  »قضايــا  أن  واعتبــرت 
القانونيــة«،  الناحيــة  مــن  حتــى  شــيء  يف  واملجتمــع 
ــي »جتاوزهــا الزمــن  ــم الت ــا مــن اجلرائ عــاوة عــن كونه
وتعلقهــا  الســليم  واملنطــق  القانــون  لــروح  ملخالفتهــا 
باحليــاة اخلاصــة لألفــراد وحرياتهــم وبالشــأن العــام.« 
التونســية،  للمــرأة  الوطنــي  االحتــاد  دعــا  جهتــه،  مــن 
يف بيــان لــه، النيابــة العموميــة إلــى القيــام بدورهــا يف 
حمايــة احلقــوق واحلريــات مبــا يف ذلــك احلرمــة املعنويــة 

للنســاء وكرامتهن البشرية. 

العــزل  قــرار  أثارهــا  ومتســارعة  كثيــرة  تطــورات 
اجلماعــي لـــ 57 قاضيــا وقاضيــة، و أزمــة جديــدة تشــّدد 
اخلنــاق علــى الوضــع العــام بالبــاد التونســية خاصــة مــع 
مــا صاحــب احلــوار الوطنــي مــن توتر وانســحابات أبرزها 
رفــض املنظمــة الشــغيلة التونســية العريقــة  مــن املشــاركة 
فيــه، قبيــل اإلســتفتاء املزمــع تنفيــذه الشــهر املقبــل وأمــام 
التحــركات احلثيثــة للمعارضــة خاصــة مــع اتســام مامــح 
مــا  بالغمــوض  التونســية  اجلمهوريــة  رئيــس  برنامــج 
يجعلنــا نتســاءل عــن مــآالت هــذه الصدامــات العنيفــة 

ــرة. ــا القــرارات الرئاســية األخي ــي خلقته الت

- أزمـــة جديـــدة تشـــّدد اخلنـــاق علـــى الوضـــع العـــام 
بالبالد التونســـية خاصة مع مـــا صاحب احلوار الوطني 
مـــن توتر وانســـحابات أبرزهـــا رفض املنظمة الشـــغيلة 
التونســـية العريقة  من املشـــاركة فيه، قبيل اإلستفتاء 
املزمـــع تنفيذه الشـــهر املقبل وأمام التحـــركات احلثيثة 
للمعارضـــة خاصـــة مـــع اتســـام مالمـــح برنامـــج رئيـــس 

اجلمهوريـــة التونســـية بالغموض

- ويف جـــدل صاحـــب قرار العـــزل أثارت التهـــم املوجهة 
لقاضيتـــني جـــدال واســـعا خاصـــة بعـــد تـــداول وثائـــق 
شـــخصية لهمـــا. وقد أدانـــت منظمات تونســـية عديدة 
عمليـــات الســـحل اإللكترونـــي، الـــذي تتعـــرض إليـــه 
مـــن مهامهمـــا ضمـــن األمـــر  قاضيتـــني مت إعفاؤهمـــا 
الرئاســـي عـــدد 35 معبـــرة عـــن رفضها إقحـــام احلياة 
املعـــارك  للنســـاء يف  الشـــخصية  واملعطيـــات  اخلاصـــة 

بالقضاء املتعلقـــة 
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رامي التلغ

احلوار الوطني التونسي
بني املشارك و املقاطع و املُبعد

يف أحــداث أصبحــت متكــررة يف العاصمــة الليبيــة ومــدن الغــرب الليبــي، 

وباتــت تهــدد آمــال االســتقرار يف البــاد حيــث انعكســت األزمــة عــى مــا 

يبــدو عــى الوضــع األمنــي يف البلــد التــي عانــت عقــدا مــن الفــوىض.



19 اخلميس 9  يونيو   2022  العدد : 217

لكّنهـــا يف الوقـــت ذاته وضعت تركيا يف مـــأزق، خاصة 
أّن عاقتهـــا مـــع رئيس احلكومـــة املكلـــف اجلديد فتحي 
باشـــاغا جيـــدة جـــداً، ومـــع املنتهيـــة واليته عبـــد احلميد 
الدبيبـــة أيضـــاً الذي ضمـــن مصاحلها منذ تســـلمه زمام 

األمـــور يف ليبيا.

كمـــا جعلت املجموعات املســـلّحة يف حالة ارتباك نظرا 
للتقاطعـــات املتعـــددة التـــي جتمـــع باشـــاغا و الدبيبـــة ما 

يحّتـــم إعادة توزيـــع خرائط متوقع امليليشـــيات.

ويف ســـياق مّتصل، كتبت صحيفـــة »املونيتور« أّن تركيا 
تواجـــه خيـــارات صعبـــة يف ليبيا، مـــا لم يتّم حـــّل الصراع 
على الســـلطة، وثّمة احتمال ملواجهة عســـكرية، إذا حاولت 

احلكومـــة اجلديدة دخـــول طرابلس عنوة.

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى تغيـــرات علـــى األرض تدفع 
تركيا للّعب بشـــكل أكثـــر انفتاحاً وحزمـــاً يف امللف الليبي، 
بعـــد أن أثـــارت يف وقـــت ســـابق انزعاجـــاً مّمـــا وصفتـــه 
بتحالـــف رئيـــس احلكومـــة اجلديـــد فتحـــي باشـــاغا مع 
القوات الشـــرقية، وال ســـّيما القائد العام للجيش املشـــير 
خليفـــة حفتـــر، ورئيـــس البرملـــان عقيلة صالح، الســـاعي 
لإلطاحـــة بواليـــة حكومـــة الوحـــدة الوطنية برئاســـة عبد 

احلميـــد الدبيبـــة، بحســـب الصحيفة.

وقـــال تقرير »املونيتـــور«: إّن أنقرة عملت بشـــكل وثيق 
مع باشـــاغا خـــال فترة توليـــه منصب وزيـــر الداخلية يف 
حكومـــة الوفـــاق، »إال أّن الوضـــع اليـــوم اختلـــف بالنســـبة 
إلـــى الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، الـــذي يرى أّن 
حكومة باشـــاغا حتـــت تأثير حفتر وعقيلـــة صالح، اللذين 

عارضا بشـــدة الوجود العســـكري التركـــي يف ليبيا«.

مـــن جانبه،كشـــف موقع »أفريكا إنتليجنس« الفرنســـي 
أن تركيـــا تعهـــدت بالضغـــط علـــى رئيـــس وزراء حكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة، عبد احلميـــد الدبيبـــة، للموافقة على 
مفاوضـــات مـــع رئيـــس وزراء حكومة االســـتقرار الوطني، 
فتحي باشـــاغا، ومع رئيـــس مجلس النـــواب عقيلة صالح 

ســـلمي. حل  اليجاد 

يف 10 مارس، رفض الدبيبة عرض الوســـاطة التركية، 
قائاً إنه مســـتعد الســـتخدام الوســـائل العسكرية ملواجهة 
باشـــاغا. كما الحظت صحيفـــة »أراب ويكلي«، أثار اقتراح 
أنقـــرة قلق الدبيبة، ألنه سيشـــكل اعتراًفا ضمنًيا بحكومة 
»باشـــاغا«، وبالتالـــي، نهايـــة تفويـــض حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة. مـــن جهته، رفض باشـــاغا، الـــذي كان قد ُدعي 

يشـــارك يف جلســـة احلـــوار األولـــى، ممثلـــون عـــن االحتـــاد التونســـي للصناعـــة والتجـــارة والصناعات 
التقليديـــة، واالحتـــاد الوطنـــي للمـــرأة، والرابطـــة التونســـية للدفـــاع عـــن حقوق اإلنســـان.
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إلـــى منتـــدى أنطاليا الدبلوماســـي يف الفترة مـــن 11 إلى 
13 مـــارس، الذهـــاب إلى هنـــاك حتى ال يضطـــر ملقابلة 
منافســـه الليبـــي. ومـــع ذلـــك، وافـــق الحًقا على وســـاطة 

أنقرة.

ويف هـــذا اإلطـــار، جتـــد تركيـــا التي ال تـــزال حتتفظ 
بقواتها العســـكرية يف ليبيا نفسها أمام استحقاق سياسي 
وعســـكري يف وقت بالغ التعقيـــد، فبعد أن كانت يف صراع 
سياســـي وعســـكري غيـــر مباشـــر مـــع اإلمـــارات ومصر، 
فإنهـــا اليوم تقيـــم عاقات متقدمة مع اإلمارات، وتســـعى 
إلصاح العاقات مع مصر وال جتد أي مســـاحة للمناورة 
واملخاطـــرة يف التقـــدم الـــذي حققتـــه يف إطـــار مســـاعي 

العودة لسياســـة صفر مشـــاكل.

ويقـــّدر خبـــراء أن أنقـــرة تســـعى إلـــى احلفـــاظ علـــى 
نفوذهـــا العســـكري والسياســـي يف ليبيا مـــن أجل ضمان 
اســـتمرار العمل مبذكرة التفاهـــم البحرية، وعدم التعرض 
ألي انتكاســـة قريبـــاً يف موازيـــن القـــوى بصـــراع شـــرق 
املتوســـط، يف وقـــت جتـــد تركيـــا نفســـها يف أفضل وضع 
علـــى اإلطـــاق منـــذ ســـنوات، وتســـعى حلصد مكاســـب 
مذكـــرة التفاهـــم البحرية مـــع ليبيا ونتائج سياســـة العودة 

لصفر مشـــاكل والفرص التي خلقتها احلـــرب يف أوكرانيا 
من أجل التوصل إلى اتفاق لنقل غاز شـــرق املتوســـط إلى 
أوروبـــا عبـــر األراضي التركية، وهو اخليـــار الذي لم تقبل 
به قوى حتالف شـــرق املتوســـط الذي كان يســـتهدف عزل 
تركيـــا لـــوال القـــوة التي منحتهـــا مذكرة التفاهـــم البحرية 

ليبيا. مع 

مـــن جانـــب آخر،وصلـــت حـــدة التنافـــس السياســـي 
املحمـــوم بـــني احلكومتـــني إلـــى أوجهـــا عندمـــا انحدرت 
طرابلـــس إلـــى تصعيـــد عســـكري خطيـــر بـــني جماعات 
مســـلحة يؤيد بعضها باشـــاغا وحلفائه يف الشـــرق، ويدين 

البعـــض اآلخـــر بالـــوالء للدبيبة.

وعـــاد الهدوء إلـــى طرابلـــس، عقب اندالع اشـــتباكات 
مســـلحة بني مجموعـــات مؤيدة حلكومة الوحـــدة الوطنية 
برئاســـة عبـــد احلميـــد الدبيبة، وأخـــرى داعمـــة لرئيس 
احلكومة املكلف من البرملان فتحي باشـــاغا، بعد ســـاعات 
مـــن وصـــول األخير إلى املدينة ملباشـــرة أعمـــال حكومته، 
ما تســـبب يف خســـائر بشـــرية ومادية وتعطل املؤسســـات 

التعليميـــة واخلدمية.

يف املقابل، حمل الدبيبة باشـــاغا واجلماعات املســـلحة 

أما يف قائمة األحزاب املشـــاركة، فاألمر اقتصر على دعوة 4 أحزاب هي حركة الشـــعب، التيار الشـــعبي، 
حركة تونس إلى األمـــام و حركة النضال الوطني.
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املواليـــة لـــه مســـؤولية الدمـــار واخلســـائر التـــي حلقـــت 
باملمتلـــكات العامة واخلاصـــة، ووجه كل األجهـــزة األمنية 
والعســـكرية للتعامل بشـــدة مع كل من يهدد أمن املواطنني، 
معتبـــراً أن مـــا يقـــوم بهذه التصرفـــات ال ميكـــن أن يكون 

طرفـــاً يف أي حـــوار أو اتفاق سياســـي.

يف ذات الصدد،تســـتعد حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
برئاســـة عبداحلميـــد الدبيبة التي تتمســـك بأنها حكومة 
شـــرعية يف مواجهة حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا 
كان البرملـــان قـــد منحهـــا الثقـــة ولـــم تنجح حتـــى اآلن يف 
ممارســـة مهامها واالســـتقرار يف طرابلـــس، لتنفيذ خطة 

تشـــمل نزع ســـاح امليليشـــيات وإعادة دمجها.

ويبـــدو أن قـــرار دمـــج امليليشـــيات يأتي ضمـــن جهود 
تثبيـــت ســـلطة الدبيبـــة واالســـتعداد ملواجهـــة محتملة مع 
القوات وامليليشـــيات الداعمة حلكومة باشاغا، بينما يأتي 
القـــرار عقـــب مواجهـــات مســـلحة األســـبوع املاضي قرب 
طرابلـــس بـــني املوالـــني لرئيس حكومـــة الوحـــدة واملوالني 

حلكومـــة رئيـــس الـــوزراء اجلديد )فتحي باشـــاغا(.

وعـــرض وزيـــر الداخليـــة بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
الليبيـــة اللـــواء خالد مازن، رؤية الـــوزارة حول طرق الدعم 
الدولي لبرنامج »نزع الســـاح والتســـريح وإعادة اإلدماج« 

يف ليبيـــا وذلـــك خال مشـــاركته يف ورشـــة عمـــل ُعِقدت 
اليـــوم االثنـــني مبدينة طليطلة اإلســـبانية.

وقضيـــة نـــزع ســـاح امليليشـــيات وحلهـــا تعتبـــر مـــن 
القضايـــا املعقـــدة يف ليبيا والتي ترخـــي بظال ثقيلة على 
جهـــود االســـتقرار وبنـــاء الدولـــة املدنية وأصبحـــت رقما 

صعبـــا يف املعادلـــة السياســـية ومعادلة االســـتقرار.

ومن املســـتبعد أن تنجح جهود نزع ســـاح امليليشـــيات 
التي تقلب والءها بحسب مصاحلها وتتهم يف نفس الوقت 
بارتـــكاب انتهاكات واســـعة خال عقد مـــن الفوضى عقب 

اإلطاحـــة بنظام العقيد الليبـــي الراحل معمر القذايف.

إلـــى ذلك،يـــرى مراقبـــون أن االصطفافات العســـكرية 
التـــي تشـــهدها العاصمـــة الليبيـــة طرابلس خـــال األيام 
األخيرة بني امليليشـــيات املتصارعـــة، باإلضافة إلى وجود 
مؤشـــرات علـــى اجتاه الواليـــات املتحدة إلى دعم باشـــاغا 
تعكـــس تراجع فـــرص الدبيبـــة يف البقـــاء يف احلكم، على 
الرغم من ســـعيه للحصول علـــى دعم اجلماعات املتطرفة 
داخـــل ليبيـــا، واجلزائر، وهو ما يعنـــي أن خيار املواجهات 
املســـلحة يف طرابلـــس بـــني امليليشـــيات املواليـــة للدبيبـــة 

وباشـــاغا أصبح أمـــًرا واقًعا.

أعلن االحتاد العام التونســـي للشـــغل، أكبر املنظمات النقابية يف تونس وأهمها، 
رفضـــه املشـــاركة يف احلوار الوطنـــي الذي اقترحه الرئيس قيس ســـعيد من أجل 

»جمهورية جديدة«، معتبرا أنه »شـــكلي« ويقصـــي القوى املدنية.
احلـــوار الـــذي دعا إليه رئيس تونس، اســـتبعد بعـــض األحزاب السياســـية، على 
رأســـها النهضـــة، التي اســـتثناها كذلـــك من املشـــاركة يف جلنة لإلعداد ملشـــروع 

تنقيح دســـتور »جمهوريـــة جديدة«.
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أكــد املحلــل الســيايس التونــي باســل الرتجــان أن العاقــة بــني االتحــاد العــام 

التونــي للشــغل وأطــراف الحكــم دامئــا مــا تتســم بالتقــارب حينــا والتباعــد 

حينــا آخــر لكنهــا دامئــا تلتقــي لتحقيــق املصلحــة الوطنيــة العليــا واســتبعد يف 

مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد أن يكــون االتحــاد مــن القــوى التــي تجــذب إىل 

الــوراء 

 إىل نص الحوار:

الترجمان: احلديث عن توتر العالقة بني
 احتاد الشغل والرئاسة غير دقيق

سوزان الغيطاني 
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حدثنـــا عن أســـباب األزمة بني احتاد الشـــغل 
تفاصيلها؟  التونســـية  والرئاسة 

احلديـــث عـــن توتـــر العاقـــة بـــني احتـــاد الشـــغل 
والرئاســـة أمـــر غيـــر دقيـــق فهناك خـــاف يف وجهات 
النظـــر بخصـــوص مشـــاركة االحتـــاد يف اللجـــان التـــي 
تســـتعد للتأســـيس للدســـتور القـــادم ولكـــن ميكـــن أن 
نشـــهد يف املرحلـــة القادمـــة عـــودة للقاء بـــني اجلانبني 
املتمثلـــني يف أطـــراف احلكـــم واالحتاد العام التونســـي 
للشـــغل حيث أن العاقـــة بينهما دائما تتســـم بالتقارب 
والتباعـــد لكنهـــا دائما تلتقي لتحقيـــق املصلحة الوطنية 
العليـــا وال أعتقـــد أن احتاد الشـــغل ســـيكون من القوى 

التـــي جتذب إلـــى الوراء 

هـــل هناك محـــاوالت لتقريب وجهـــات النظر 
الطرفني؟ بني 

بالتأكيـــد هنـــاك محـــاوالت عديدة لتقريـــب وجهات 
النظـــر فهنـــاك آذان صاغيـــة وقلـــوب وأبـــواب مفتوحة 
القادمـــة  املرحلـــة  يف  أنـــه  وأعتقـــد  الطرفـــني  بـــني 
ســـيكون هنـــاك دور مهـــم لاحتاد يف صياغة املشـــروع 
والدســـتور  باجلمهوريـــة اجلديـــدة  املتعلـــق  املســـتقبلي 
اجلديـــد واحتاد الشـــغل ســـيبقى كما عهده التونســـيني 
لـــن يقـــف يف صف معـــاد لطموحات الشـــعب التونســـي 
حتـــى ال يقبـــع يف عشـــرية ســـوداء يعلـــم اجلميـــع كيف 

 قضيـــة لم الشـــمل تدخل يف إطار الصلـــح الذي هو أقصر طريق 
حلل أي مشكلة.
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يف املرحلـــة القادمـــة ســـيكون هنـــاك دور مهـــم لالحتـــاد يف صياغـــة 
املشـــروع املســـتقبلي املتعلق باجلمهورية اجلديدة والدســـتور اجلديد.

كانـــت نتائجهـــا علـــى تونـــس يف املرحلـــة املاضية.

برأيـــك هـــل هنـــاك ضغـــوط خارجيـــة على 
احتـــاد الشـــغل التونســـي؟

ال أعتقـــد أن هنـــاك ضغـــوط خارجية متـــارس على 
احتـــاد الشـــغل أو الدولـــة فهـــذه األمـــور مرفوضة من 
التونســـيني ألن كل القوى الوطنية ال تســـمح بالتدخات 
اخلارجيـــة ألي طـــرف علـــى حســـاب الســـيادة الوطنية 
والرئاســـة  الشـــغل  احتـــاد  فيـــه  يتفـــق  األمـــر  وهـــذا 
واحلكومـــة ومن يحاول أن يحـــرض أطرافا أجنبية على 
تونـــس بغـــض النظر عن موقفـــه مما يجـــري اقتصاديا 
ويقـــف يف  يقـــف يف موقـــف خاطـــئ  فإنـــه  وسياســـيا 
مواجهة الشـــعب التونســـي الذي لديه حساســـية عالية 

مـــن محاولـــة االســـتقواء باخلارج.

إلـــى أي مدى تخشـــى أن يتجه احتاد الشـــغل 
إلـــى التصعيد ؟

أســـتبعد أن يذهـــب احتـــاد الشـــغل يف تصعيده إلى 
مرحلـــة الاعـــودة حيـــث ســـتكون هناك أبـــواب للحوار 
بـــني كل األطـــراف مـــن أجـــل أن تكـــون هنـــاك عمليـــة 
اســـتعادة لنســـق احلـــوار املتكامـــل لتكـــون هنـــاك رؤية 
تشـــاركية ملســـتقبل تونس وليس رؤيـــة يحاول كل طرف 

فيهـــا فـــرض مواقفه علـــى حســـاب اآلخرين.

هـــل تتوقـــع أن احتـــاد الشـــغل لديـــه رؤيـــة 
االقتصـــادي؟ الوضـــع  الصـــاح 

إصـــاح الوضـــع االقتصادي أمر ال مفر منه بســـبب 
الكـــوارث التي ارتكبتهـــا احلكومات الســـابقة ومنظومة 
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األحـــزاب التي حكمت ســـاهمت يف إفـــالس الدولة وتعطيل العمـــل وحتويل تونس 
إلـــى بلـــد يحكمه اللصوص ناهبي املـــال العام مبيضي األموال والفاســـدين.

اخلـــراب التي حكمـــت تونـــس الســـنوات املاضية حيث 
مت إغـــراق تونـــس بديون تزيد عـــن 40 مليار دوالر ولم 
يكـــن هنـــاك أي مشـــاريع تســـاهم يف حتقيـــق األهداف 
التـــي خرجـــت من أجلهـــا الثورة يف تونـــس حيث متثلت 
األهـــداف يف العمـــل واحلريـــة والكرامـــة الوطنية لكن 
يف  ســـاهمت  حكمـــت  التـــي  األحـــزاب  فـــإن  لألســـف 
إفـــاس الدولـــة وتعطيـــل العمـــل وحتويـــل تونـــس إلى 
بلـــد يحكمـــه اللصـــوص ناهبـــي املـــال العـــام مبيضـــي 
األمـــوال والفاســـدين وبالتالـــي فإن تونس اليوم تســـعى 
الصـــاح اقتصادي يعيـــد الثقة يف االقتصاد التونســـي 
جـــراء  هربـــوا  الذيـــن  األجانـــب  املســـتثمرين  ويعيـــد 
أعمـــال االبتزاز وســـرقة األموال التي قـــام بها أطراف 
موجـــودة  املعلومـــات  وهـــذه  الســـابقة  احلكومـــات  يف 

ومنشـــورة وليســـت سرا.

كيف تقيـــم وضع االقتصاد التونســـي يف هذه 
املرحلة؟ 

بتونـــس  االقتصـــادي  الوضـــع  يف  حتســـن  هنـــاك 

وبـــدأت الثقـــة يف الدولـــة تعـــود كمـــا أن هنـــاك ثبـــات 

يف قيمـــة العملـــة التونســـية رغـــم أن كثيريـــن راهنـــوا 

علـــى انهيارهـــا وضعـــف احتياطـــي العملـــة األجنبيـــة 

لكـــن االحتياطـــي جيـــد جـــدا ويصـــل إلى حـــدود 8.2 

مليـــار دوالر وهـــو رقـــم مهـــم جـــدا يعنـــي أن االقتصاد 

بـــدأ يتعافـــى وســـيتعافى أكثـــر عندمـــا يكـــون هنـــاك 

إصاحـــات تقود إلـــى إطـــاق االقتصـــاد وحتريره من 

والبيروقراطيـــة. الفســـاد 
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ــذي  ــي ال ــي التون ــوار الوطن ــات الح ــاج، أوىل جلس ــة بقرط ــتضافت دار الضياف اس

دعــا إليــه الرئيــس التونــي قيــس ســعيد، مــن خــال اجتــاع اللجنــة االستشــارية 

للشــؤون االقتصاديــة واالجتاعيــة، حيــث توافــد ممثــي املنظــات واألحــزاب 

والشــخصيات السياســية املشــاركني، مــن بينهــم أســاتذة قانــون دســتوري، واالتحــاد 

ــة  ــي للفاح ــاد التون ــة، واالتح ــات التقليدي ــارة والصناع ــة والتج ــي للصناع التون

والصيــد البحــري، واالتحــاد الوطنــي للمــرأة، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 

ــوار  ــس الح ــل وكوالي ــى تفاصي ــوف ع ــام. وللوق ــس إىل األم ــة تون ــان، وحرك اإلنس

الوطنــي التونــي أجــرت بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة هــذا الحــوار مــع األمــني العــام 

ــص الحــوار: ــس زهــر حمــدي، وإىل ن ــار الشــعبي بتون للتي

حوار: همسة يونس  

زهير حمدي: تونس قادرة على النهوض 
متى تخلصت من أخطبوط اإلخوان



27 اخلميس 9  يونيو   2022  العدد : 217

 الغيـــاب الوحيـــد الذي لـــم نتمنـــاه يف احلـــوار الوطني هو 
غيـــاب االحتاد العام التونســـي للشـــغل.

بدايـــة.. مـــا تفاصيـــل أولـــى جلســـات احلوار 
الوطنـــي يف تونـــس؟ 

أولـــى جلســـات احلـــوار كانـــت عاديـــة ومنتظرة من 
حيـــث احلضـــور ومن حيـــث املضمون، وقـــد تدخل فيها 
جميـــع احلضـــور لتقـــدمي مواقفهـــم وتصوراتهـــم إلدارة 
احلـــوار، واعتقـــد أنـــه برغـــم كل اجلـــدل الـــذي ســـبق 
انطـــاق اجللســـة فـــأن األمـــور مـــرت عاديـــة وحتقـــق 

الهـــدف املطلـــوب ولـــو بصعوبـــات كانـــت منتظرة.

من هي األطراف املشاركة يف احلوار؟ 

الداعمـــة  األحـــزاب  كانـــت  املشـــاركة  األطـــراف 
صراحـــة ملســـار 25 جويليـــة/ يوليو، على غـــرار التيار 
الشـــعبي إلى جانـــب املنظمات الوطنية باســـتثناء غياب 

واألكادمييـــة  الوطنيـــة  والشـــخصيات  الشـــغل  احتـــاد 
وان كان بإمـــكان اللجنـــة أن تســـتدعي عـــدد آخـــر من 
الكفـــاءات والشـــخصيات الوطنيـــة التي كانت ســـتعطي 
أكثـــر زخـــم للحـــوار وســـنحاول يف التيـــار الشـــعبي أن 

نكـــون صـــوت كل هؤالء.

مـــا تأثيـــر انســـحاب عدد مـــن األطـــراف من 
؟  ر ا حلو ا

الغيـــاب الوحيد الذي لـــم نتمناه هـــو غياب االحتاد 
العام التونســـي للشغل.

ما هي رهانات احلوار الوطني؟ 
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احلـــوار هدفه هو وضع مســـودة دســـتور للجمهورية 
اجلديـــدة، واملطلـــوب أن يكون الدســـتور اجلديد نتيجة 
جهد تشـــاركي داخل احلـــوار وخارجه ســـواء ما عبرت 
اإلستشـــارة  يف  الشـــعب  مـــن  واســـعة  شـــريحة  عنـــه 
اإللكترونيـــة أو املـــزاج العـــام الـــذي يريـــد القطـــع مـــع 
منظومـــة اإلخوان والفســـاد وخاصة يف عاقـــة بتفكيك 
الســـلطة  مقاليـــد  علـــى  اللوبيـــات  وســـيطرة  الســـلطة 

التشـــريعية والتنفيذيـــة.

مـــن وجهـــة نظـــرك.. هـــل ميكـــن أن ينجـــح 
الراهنـــة؟  األوضـــاع  ظـــل  يف  احلـــوار 

احلـــوار ســـينجح حســـب رأيـــي ألن هدفـــه واضـــح 
ومحدد هو وضع دســـتور جديد يســـتفتى عليه الشـــعب 
يعنـــي بالنهايـــة احلســـم بيـــد الشـــعب وليس بيـــد جلنة 

احلـــوار وكلما اقتربنا مـــن التعبير عن مطالب الشـــعب 
كلمـــا جنحنا.

برأيـــك.. ما اخلطـــوات القادمة بعـــد احلوار: 
جناحه؟ أو  فشـــله  صورة  يف 

اخلطـــوة القادمـــة هي العمـــل على جناح االســـتفتاء 
وهـــو املعركة املفصليـــة مع منظومة اإلخوان والفســـاد، 
فـــكل التحشـــيد احلاصـــل والضغـــط اخلارجـــي هدفه 
إرباك االســـتفتاء ومنـــع تغيير منظومـــة تفكيك الدولة، 
بيدهـــا  ورقـــة  اإلخـــوان  تعتبـــر  دول  هنـــاك  وبوضـــوح 
البتـــزاز الرئيـــس داخليـــا وورقـــة بيدهـــا يف الصـــراع 
اإلقليمـــي والدولي وهي مـــن تدعمهم لتبقـــي على هذه 
الورقـــة أطـــول فتـــرة ممكنة خاصـــة يف ظـــل املتغيرات 

. ملية لعا ا
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والشـــعب عليـــه احلســـم يـــوم 25 جويليـــة/ يوليـــة 
القـــادم اما إنهـــاء منظومة الفســـاد واإلرهاب أو العودة 

إلـــى مربـــع الفوضـــى والتخريـــب والتمكني.

مـــاذا عن املخـــاوف بشـــأن تصاعـــد االحتقان 
؟  لشعبي ا

هنـــاك احتقـــان سياســـي يف النخبة وليـــس احتقان 
شـــعبي ألن مطالب النخبة التي تســـيدت املشـــهد طيلة 
العشـــرية الســـابقة غير مطالب الشـــعب، فهـــذه النخب 
كانـــت بيادق عند شـــبكات املصالـــح والقـــوى اإلقليمية 
وجميعهـــم يدافعـــون عـــن مصاحلهـــم ومصاحلهـــم يف 
اســـتمرار الوضـــع علـــى ما هـــو عليه يف حـــني مصلحة 

الشـــعب يف التغيير الشـــامل.

الراهنة؟ املمكنة لتجاوز األزمة  ما احللول 

احللول واضحة وبدون تعقيد وهي:

واحلريـــات  احلقـــوق  يحفـــظ  جديـــد  دســـتور  أوال 
ويكـــرس احلقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة ويحقـــق 
التوازن والتوازي بني الســـلط ويوحد السلطة التنفيذية 
يف نظام رئاســـي وســـلطة تشريعية تشـــرع وتراقب إلى 
جانـــب محكمة دســـتورية مســـتقلة وصاحبة صاحيات 
املحاصصـــة،  عـــن  بعيـــدة  وتعديليـــة  رقابيـــة  وهيئـــات 
إلـــى جانـــب تكريـــس ألول مـــرة آليـــات تعزز املشـــاركة 
والرقابة الشـــعبية مثل االســـتفتاء والعرائض الشـــعبية 

احلـــوار هدفـــه وضع مســـودة دســـتور للجمهورية 
اجلديدة.
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وســـحب الثقة شـــعبيا.

ثانيـــا اتخـــاذ الرئيـــس إلجـــراءات وقـــرارات كبيـــرة 
اقتصاديـــة تتعلـــق بالفاحة مبا ميكن مـــن وضع عملية 
إصـــاح زراعـــي شـــامل علـــى الســـكة بهـــدف حتقيـــق 
الســـيادة الغذائيـــة يف وضـــع عاملي بالـــغ التعقيد كذلك 
احلـــد مـــن املديونيـــة والتوريـــد العشـــوائي والتهريـــب 
وتبســـيط  الرخـــص  حـــذف  منهـــا  أخـــرى  وإجـــراءات 
ومصالـــح  لإلســـتثمار  املقبلـــة  اإلداريـــة  اإلجـــراءات 

املطابقـــة  والنســـخ  باإلمضـــاء  كالتعريـــف  املواطـــن 
لاصـــل...

قـــرارات كبـــرى يف مجـــال التعـــاون الدولـــي تخص 
إجنـــاز مشـــاريع بنية أساســـية كبرى مطـــارات وموانئ 
وســـكك حديد والشـــروع يف إجنـــاز اســـتثمارات معطلة 

علـــى غرار ســـماء دبـــي ومطـــار النفيضة.

تونـــس  عاقـــات  تنويـــع  منـــه  مطلـــوب  الرئيـــس 
بزيـــارات خارجية تتـــوج باتفاق إســـتراتيجي مع الصني 

 احلسم بيد الشعب وليس بيد جلنة احلوار.
 هناك احتقان سياسي يف النخبة وليس احتقان شعبي.
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والبريكـــس.

ثالثـــا املحاســـبة التـــي هي املمـــر الوحيد الســـتعادة 
حقـــوق الشـــعب والعبور لدولـــة القانون واملؤسســـات.

أخيرة.... كلمة 

تونـــس قـــادرة علـــى النهـــوض يف وقت قياســـي متى 
تخلصـــت مـــن أخطبـــوط اإلخوان والفســـاد الـــذي بات 

املحاســـبة،  يتطلـــب  وهـــذا  ببعضـــه  مرتبطـــا  مصيـــره 
وكذلـــك اتخـــاذ كل التدابيـــر لتحريـــر القـــرار الوطنـــي 
الـــذي يتعـــرض لابتـــزاز جـــراء الوضـــع االقتصـــادي 
وذلـــك بالبحـــث عـــن بدائـــل مـــع القـــوى الصاعـــدة يف 
العالـــم، ثـــم علـــى الرئيـــس وكل الوطنيـــني الشـــروع يف 
تعبئـــة الشـــعب حـــول حلـــم وطني كبيـــر واضـــح وقابل 
للتحقـــق ينقـــل تونـــس إلـــى مصـــاف الـــدول املتطـــورة 

وهـــي قـــادرة علـــى ذلك.
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كــــركــــاتيــــر


