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تتصاعــد حــدة التجاذبــات السياســية مــع اقــراب موعــد االســتفتاء املقــرر إجــراؤه 

ــيعقبه  ــذي س ــد وال ــتور الجدي ــروع الدس ــى م ــاري ع ــوز الج ــو/ مت يف 25 يولي

إجــراء انتخابــات برملانيــة جديــدة يف ديســمرب/كانون األول،وارســاء اســتقرار 

ســيايس قــادر عــى ادارة البــاد بعــد ســنوات مــن األزمــات والرصاعــات السياســية 

ــاد. ــر بالب ــي أرضت بشــكل كب الت

االفتتاحية

مع اقتراب االستفتاء
التجاذبات السياسية تبلغ ذروتها
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ســعيد،  قيــس  التونســي  الرئيــس  ذلك،جــّدد  الــى   
الثالثــاء، تأكيــده علــى ضــرورة احتــرام القانــون وحيــاد 
كل مؤسســات البــالد خــالل االســتفتاء املرتقب.وأشــاد 
ســعيد خــالل اجتماعه،بقصــر قرطــاج، مــع وزيــر داخليتــه 
توفيــق شــرف الدين،باجلهــود التــي تبذلهــا وزارة الداخليــة 
ــو/  ــوم 25 يولي التونســية اســتعدادا للموعــد التاريخــي ي

متــوز اجلــاري.

ووفقــا لبيــان الرئاســة التونســية فــإن اللقــاء اســتعرض 
االختراقــات التــي طالــت األيــام املاضيــة املوقــع اإللكتروني 
مراكــز  وتغييــر  والناخبــات  الناخبــن  بتســجيل  املتعلــق 
التونســي  الدســتور  علــى  باالســتفاء  االقتــراع اخلاصــة 
اجلديــد، مشــيرا إلــى أن ذلــك »محاولــة يائســة كالتــي 
حصلــت مبناســبة االستشــارة الوطنيــة إلدخــال الفوضــى 

واإلربــاك يــوم االســتفتاء«.

وأكــد البيــان، أنــه: »مت فتح حتقيــق قضائي يف الواقعة، 
كاشــفا عــن أن :« 1700 هجــوم إلكترونــي أو اختــراق، 
مت رصدهــا حتــى اآلن و ســماع أقــوال 7 أشــخاص مــن 
قبــل اجلهــات األمنيــة املختصــة يف انتظــار ســماع كل مــن 
سيكشــف عنــه البحــث والتحريــات خــالل األيــام املقبلــة«.

يأتــي ذلــك، يف وقــت تصاعــدت فيــه حــدة التجاذبــات 
أن  التونســي  الشــغل  احتــاد  اعتبــر  السياســية،حيث 
علــى  ســعيد  قيــس  الرئيــس  أدخلهــا  التــي  التعديــالت 
ــى االســتفتاء  ــى مــن الدســتور املعــروض عل ــة األول الصيغ
يف 25 يوليو/متــوز اجلاري،لــم تــراع التحفظــات التــي 
الحتــاد  املســاعد  العــام  األمــن  االحتاد.وقــال  رفعهــا 
الشــغل، ســامي الطاهــري، يف تصريــح إلذاعــة »موزاييــك« 

أعلنـــت رئاســـة اجلمهورية التونســـية،تعرض موقع تســـجيل 
الناخبـــن إلـــى 1700 هجـــوم إلكتروني أو اختـــراق، مؤكدة 

أن األجهـــزة األمنيـــة حتقـــق يف األمر.
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رئيــس  أجراهــا  التــي  »التعديــالت  إن  املحلية،الثالثــاء، 
اجلمهوريــة قيــس ســعيد علــى مشــروع الدســتور لــم تــراع 

النقابيــة. املنظمــة  اعتراضــات وحتفظــات  جوهــر 

وأوضــح الطاهــري أن »احتــاد الشــغل يعتبر أن مشــروع 
الدســتور ال يضمــن التــوازن بــن الســلطات، وينــص علــى 
ــة ويكــرس  ــوق املحاســبة واملســاءلة واملراقب ــس ف أن الرئي
ســلطة فردية««.وأكــد أن االحتــاد متمســك مبوقفــه مــن 
االســتفتاء املعلــن عنــه إثــر انعقــاد هيئتــه اإلداريــة األســبوع 
املاضــي، بحضــور خبــراء يف القانــون الدســتوري، والــذي 
ــة املشــاركة يف االســتفتاء لقواعــده  ــرك حري ــى ت ــص عل ن

وحريــة التصويــت بنعــم أو ال.

أصــدر  للشــغل،قد  التونســي  العــام  االحتــاد  وكان 
مجموعــة مــن املالحظــات بعــد نشــر النســخة املعدلــة 

للدســتور، معتبــًرا أن »التوطئــة ال تليــق بدســتور تونــس 
يوليو/متــوز   25 إجــراءات  لتبريــر  ووضعــت خصيصــا 
التــي اتخذهــا ســعيد، وحتقيــق رغبــة شــخصية يف كتابــة 

تاريــخ جديــد«.

واعتبــر احتــاد الشــغل أن »مشــروع الدســتور لــم يأخــذ 
احلــوار  املشــاركن يف  واختيــارات  إرادة  االعتبــار  بعــن 
املكلفــة  االستشــارية  اللجنــة  مبشــروع  وال  االستشــاري 
بالصياغــة، وانفــرد واضعــه بالــرأي واســتبد باالختيــار، 
إلــى  االحتــاد  التوطئة«.وأشــار  بــه  مــا صرحــت  عكــس 
ــن الســلطات  ــوازن ب ــدأي الفصــل والت وجــود إخــالل مبب
ــه »مكــن رئيــس  ــًرا أن ــد، معتب يف مشــروع الدســتور اجلدي
ووضــع  الســلطات  جميــع  يف  التحكــم  مــن  اجلمهوريــة 
ــه فــوق كل محاســبة  ــات وجعل ــع الصالحي ــه جمي بــن يدي
ومراقبــة، وحصنــه مــن كل مســاءلة سياســية أو جزائيــة«.

األمـــن العـــام املســـاعد الحتاد الشـــغل ســـامي الطاهـــري، »التعديـــالت التي 

أجراهـــا رئيـــس اجلمهوريـــة قيـــس ســـعيد علـــى مشـــروع الدســـتور لـــم تراع 

جوهـــر اعتراضـــات وحتفظـــات املنظمـــة النقابية«.
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الرئيــس  بــن  واجلــذب  الشــد  مسلســل  ويســتمر 
ملســار  معارضــة  أحــزاب  أعلنــت  حيــث  ومعارضيــه 
االســتفتاء علــى الدســتور اجلديد،الثالثــاء، التقدم بدعوى 
قضائيــة ضــد رئيســة احلكومــة ووزرائهــا، وضــد هيئــة 
ــة الوطنيــة  االنتخابات.وقالــت أحــزاب مــا يســمى »احلمل
إلســقاط االســتفتاء«،أنها قامــت ب »إيــداع عريضتــن يف 
شــكل إعــالم بجرائــم لــدى وكيــل اجلمهوريــة باملحكمــة 
االبتدائيــة بتونــس، ممضــاة مــن األمنــاء العامــن ألحــزاب 
والتكتــل  واجلمهــوري  الدميقراطــي  والتيــار  العمــال 

والقطــب«، بحســب بيــان لألحــزاب مجتمعــة.

وكانــت »احلملــة الوطنيــة الســقاط االســتفتاء« أعلنــت 
قبــل أســبوع أنهــا ســتتقدم يدعــوى قضائيــة ضــد رئيســة 
احلكومــة وهيئــة االنتخابات.ودعــت احلملــة إلــى مقاطعــة 
االســتفتاء املقــرر يــوم الـــ25 مــن يوليو/متــوز اجلــاري، 

ــو كان  ــى ل ــأي شــكل مــن األشــكال، حت وعــدم املشــاركة ب
التصويــت بـــ«ال«، باعتبــار أن ذلــك فيه إضفاء للمشــروعية 

علــى املســار املرفــوض منــذ البدايــة، وفــق تعبيرهــا.

يقظ«،يــوم  »أنــا  منظمــة  أعلنــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
رئيــس  مــن  كل  ضــد  قضائيــة  دعــوى  رفــع  اإلثنــن، 
املســتقلة  العليــا  والهيئــة  ســعّيد  قيــس  اجلمهوريــة 
ــي  ــا القانون ــة بشــخص رئيســها وممّثله ــات ممثل لالنتخاب
ــون األســاس  فــاروق بوعســكر بتهمــة »خــرق أحــكام القان
اإلداري«. والفســاد  واالســتفتاء  باالنتخابــات  املتعلــق 
نشــرته  عنهــا  صــادر  بيــان  يف  املنظمــة  وأوضحــت 
تأتــي  الدعــوى  أن  »فيســبوك«  موقــع  علــى  بصفحتهــا 
ــوذ  ــق بـ«ســوء اســتخدام الســلطة أو النف ــم تتعل ــا بته أيًض
أو الوظيفــة للحصــول علــى منفعــة شــخصّية إضافــة إلــى 
ســوء التصــرف يف األمــوال العامــة وتبديدهــا واســتغالل 

الدســـتور  علـــى  االســـتفتاء  ملســـار  معارضـــة  أحـــزاب  أعلنـــت   
اجلديد،الثالثـــاء، التقـــدم بدعـــوى قضائيـــة ضد رئيســـة احلكومة 

االنتخابـــات. هيئـــة  وضـــد  ووزرائهـــا، 
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اســتعمالها«. وســوء  الســلطة  وجتــاوز  النفــوذ 

والضغــوط  واالنتقــادات  الهجمــات  علــى  وعــالوة 
املســلطة عليهــا مــن معارضــي االســتفتاء،وجدت هيئــة 
االســتفتاء  تنظيــم  علــى  تشــرف  التــي  االنتخابــات 
نفســها يف موقــف صعــب خاصــة بعــد اخلالفــات التــي 
ــا املســتقلة  ــة العلي ــن عضــو الهيئ هزتهــا مؤخرا،حيــث أعل
حضــور  رفــض  أنــه  ســالمة،  بــن  ســامي  لالنتخابــات، 
تلــك الدعــوة غيــر قانونيــة  أن  للهيئــة، مؤكــداً  اجتمــاع 

تعبيــره. وفــق  باألســاس، 

ــاء  ــة إعف ــس اجلمهوري ــة مــن رئي ــب أعضــاء الهيئ وطل
بــن ســالمة مــن مهامــه، لكــن األخيــر ردَّ يف تدوينــة علــى 
اجتمــاع..  يف  احلضــور  »رفضــت  قائــاًل:  »فيســبوك«، 
الدعــوة إليــه مــن أصلهــا غيــر قانونيــة وســخيفة«.وأضاف 
بــن ســالمة أن »هنــاك مرشــحن لعضويــة هيئــات فرعيــة 
يف  تنحيتهــم  علــى  اتفقنــا  اســتقالليتهم،  يف  مشــكوك 

املجلــس الســابق للهيئــة، يــوم األول مــن يوليــو، ومــع ذلــك 
مت  اعترضــت  وعندمــا  النهائيــة،  القائمــة  يف  وجدتهــم 

جتاهــل اعتراضــي«.

ويف املقابل،جــددت األحــزاب التونســية املســاندة ملســار 
اجلديد،وأعلنــت  الدســتور  ملشــروع  دعمهــا  يوليــو،   25
حركــة الشــعب، توجههــا نحــو التصويــت لفائــدة النســخة 
اخلامــس  اســتفتاء  يف  اجلديــد  الدســتور  مــن  املعدلــة 
والعشــرين مــن يوليــو احلالــي،ورأى حــزب التيــار الشــعبي 
فــرأى أن التعديــالت الدســتورية التــي أدخلهــا ســعيد علــى 
مزاعــم  »تفنــد  الدســتور  مــن مشــروع  األولــى  النســخة 

ــرأي. ــراده بال ــه حــول انف خصوم

مــن جانبــه، دعــا »ائتــالف صمــود« املدنــي، الهيئــة 
العليــا املســتقلة لالنتخابــات، إلــى فتــح املجــال للمشــاركن 
ضــوء  علــى  مواقفهــم  يف  النظــر  إلعــادة  احلملــة،  يف 
التنقيحــات األخيــرة التــي أدخلهــا ســعيد علــى مشــروع 

أعلنـــت حركـــة الشـــعب، توجههـــا نحـــو التصويـــت لفائـــدة النســـخة 
املعدلـــة مـــن الدســـتور اجلديـــد يف اســـتفتاء اخلامس والعشـــرين من 

احلالي. يوليـــو 



7 اخلميس 8  يوليو   2022  العدد : 221

الدســتور.فيما رأى حــزب االحتــاد الشــعبي اجلمهــوري، 
أن التنقيحــات التــي طالــت مضامــن النــص األصلــي، تعــد 
خرقــا جســيما ينجــر عليــه املســاس بروزنامــة االســتفتاء 
هــذه  بإلغــاء  االنتخابــات  هيئــة  مطالبــا  عنهــا،  املعلــن 

الروزنامــة.

يذكــر ان الرئيــس التونســي قيــس ســعيد،أعلن عــن 
النســخة املعدلــة ملشــروع الدســتور يف اجلريــدة الرســمية، 
اجلمعــة املاضــي، وحتــّدث ســعيد عــن أخطــاء يف نســخة 
مــن  الثالثــن  يف  الصــادرة  اجلديــد  الدســتور  مشــروع 
يونيو/حزيــران املاضــي، وعليــه أصــدر النســخة اجلديــدة 
التــي تضمنــت تعديــال شــمل عــدة فصــول، مــا زاد مــن 

حــدة االنتقــادات واالتهامــات.

إال أن الرئيــس شــدد علــى أن زمــن االســتبداد وّلــى 
بــال رجعــة، مؤكــداً أنــه لــن يعــود ال بنــص الدســتور وال 
ــه، أن الشــعب  ــة ل ــم تشــريعي آخــر.ورأى يف كلم ــأي حك ب

التونســي ســيحمي الدميقراطيــة ولــن يســمح بعــودة البــالد 
إلــى الوراء.وأضــاف أن الدســتور الــذي ســيعرض علــى 
االســتفتاء ال تراجــع عنــه، معتبــرا أن مــن يدعــي اخلــوف 
مــن الديكتاتوريــة هــم أنفســهم مــن عاثــوا فســادا، مشــدداً 
علــى أن بعــض االنتقــادات التــي طالــت مشــروع الدســتور 

ــره. مسيســة ومعروفــة املصــدر، وفــق تعبي

وطيلــة الســنوات العشــر املاضية،عاشــت تونــس فتــرات 
مــن عــدم االســتقرار السياســي،واألزمات علــى كل األصعدة 
بســبب األحــزاب احلاكمــة وصراعاتها.واعتبــر الباحــث يف 
الشــؤون اجليوسياســية رافــع الطبيــب،يف تصريــح إلذاعــة 
ــة،إن الدســتور يقطــع مــع املنظومــة  »شــمس اف ام« املحلي
الســابقة، مثمنــا التأكيــد علــى مســألة الســيادة التونســية.
واعتبــر املتحــدث التنصيــص على إحــداث مجالس للجهات 
واألقاليــم نقطــة إيجابيــة، مبينــا أن مشــروع الدســتور جعــل 

املواطــن يف قلــب العمليــة السياســية.

أكـــد قيـــس ســـعيد أن مـــن يدعـــي اخلـــوف مـــن الديكتاتوريـــة هـــم 
أنفســـهم مـــن عاثوا فســـادا، مشـــدداً علـــى أن بعض االنتقـــادات التي 

طالـــت مشـــروع الدســـتور مسيســـة ومعروفـــة املصـــدر.
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شريف الزيتوني

ــتور  ــى دس ــري ع ــتفتاء مص ــع اس ــد م ــل موع ــيون ع ــون التونس ــة يك ــام قليل ــد أي بع

جديــد للبــاد. الدســتور الجديــد كــا يقــول مؤيــدوه، هــو عمليــة »ثــورة« عــى 

ــل  ــع ج ــع م ــا، وقط ــي فيه ــرة الت ــاء الكب ــكل األخط ــر ب ــد 14 يناي ــا بع ــة م منظوم

ــة  ــزب حرك ــها ح ــى رأس ــا وع ــاهمت فيه ــة وس ــببا يف األزم ــت س ــي كان ــات الت الكيان

ــاره كان  ــوداء« باعتب ــة الس ــؤولية »العري ــرة مس ــراف كث ــه أط ــذي تحّمل ــة ال النهض

أحــد عنــارص الحكــم ومحــرك اللعبــة فيــه واالتهامــات تلحقــه إىل اليــوم يف عــدة 

قضايــا أمنيــة وسياســية.

مسوّدة الدستور التونسي اجلديدة... 
جدل القانوني والسياســـي وتوقعات جناح االستفتاء
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الرئيــس  تقــّدم  املاضــي،  يونيــو  مــن  الـــ30  مســاء 
التونســي قيــس ســعّيد مبســودة لدســتور جديــد، مــن 
أجــل االســتفتاء عليــه شــعبيا يــوم 25 يوليــو. الدســتور 
املرتقــب، مفتــرض أن يكــون منبثقــا عــن حــوار سياســي 
شــكلها  جلنــة  عبــر  أســبوعن،  حلوالــي  واجتماعــي 
الرئيس يقودها األســتاذ يف القانون الدســتوري الصادق 
القانــون  أســاتذة  مــن  عــدد  فيهــا  ويشــاركه  بلعيــد، 
واألحــزاب السياســية واملنظمــات والشــخصيات، وقــد 
قّدمــت تلــك اللجنــة بالفعــل مشــروعا للرئيــس اعتقــادا 
منهــا أنهــا النســخة التــي ســتعرض علــى الشــعب، ويف 
ــد  ــة عــن كل ماهــو ســابق، واعتقــد بلعي ــارات مختلف خي
وحلقــة ضّيقــة معــه أنهــا فرصــة لوضــع فصــول تتماشــي 

وأفكارهــا اخلاصــة املبتعــدة عــن فكــرة االنتمــاء العربــي 
غيــر  بشــكل  ولــو  واملنخرطــة  لتونــس،  واإلســالمي 
للرأســمالية  آليــا  املنحــاز  الســوق  اقتصــاد  مباشــر يف 
وبرجوازيــة الدولــة التــي يــرى بلعيــد وحلقتــه الضيقــة 

ــا. ــه جــزء منه أن

ــح شــبه اســتقاللية  ــذي من ــدر ال ــس وبالق ــن الرئي لك
باعتبارهمــا  محفــوظ،  وأمــن  بلعيــد  للصــادق 
الشــخصيتن البارزتــن يف صياغــة مشــروع الدســتور 
»علــى هواهمــا«، بالقــدر الــذي كان يعــّد بنفســه فصــوال 
»مفاجئــة« يف عالقــة مبــا هــو سياســي أو اجتماعــي أو 
ــى  ــه كان يعتمــد عل ــدو أن ــث يب ــايف أو اقتصــادي، حي ثق
اللجنــة إال لكــي يعطــي لنفســه نوعــا مــن املشــروعية 

الدســـتور اجلديـــد يف تونـــس، هـــو عمليـــة »ثـــورة« علـــى منظومـــة مـــا بعد 14 
ينايـــر بكل األخطـــاء الكبيرة التي فيهـــا، وقطع مع جل الكيانات التي كانت ســـببا 
يف األزمة وســـاهمت فيها وعلى رأســـها حـــزب حركة النهضة الـــذي حتّمله أطراف 

كثيرة مســـؤولية »العشـــرية السوداء«.
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الدســـتور املرتقـــب بالقـــدر الذي قوبل بالتأييد مـــن عدد من األحزاب والشـــخصيات »الوطنية« التـــي تعتبره فرصة 

إلنقـــاذ البـــالد سياســـيا واقتصاديـــا وحتوال نحو جمهورية جديدة تؤســـس ملشـــروع مجتمعي جديـــد، بالقدر الذي ال 

يلقـــى اعترافـــا مـــن حركـــة النهضـــة وبعض املقربـــن منها، علـــى اعتبارها تـــرى أنه جاء بعـــد »انقالب« على دســـتور 

ســـابق صوت عليه البرملـــان )2011/ 2014(.

حــول فكــرة احلــوار والتشــاور التــي يتهــم بأنــه ضدهــا، 
ألن الدســتور الــذي قّدمــه وبشــهادة بلعيــد ومحفــوظ، 
ــى  ــا وعل ــة« بالنســبة إليهم ــة و«صادم هــو نســخة مختلف
عليهمــا  املعقــود  التحفــظ  واجــب  علــى  تخليــا  ذلــك 
وصرحــا بحقيقــة املســودة التــي أعداهــا ولــم تعــرض 

علــى الشــعب.

ــد وأمــن  ــون الصــادق بلعي ــع أن أســتاذْي القان الواق
ــة، أو  ــس ســعّيد يف الزاوي ــوظ، حــاوال وضــع الرئي محف
اعتقــدا ذلــك. ألن فصــول الدســتور الــذي أعــداه بعيــدة 
كل البعــد عــن طبيعــة التونســين امليالــة إلــى املحافظــة، 
واملتعلقــة بهويتهــا العربيــة حــد التعصــب أحيانــا، مــن 
الصعــب أن تتقبــل أراء ألشــخاص أقــرب للهــوى الغربــي 

)الفرنســي حتديــدا(، ورمبــا حســنا فعــل الرئيــس أن 
ــزه هــو بنفســه،  ــا جّه ــه وعــرض م ــاه ل ــا قدم ــى عم تخل
ألن النســخة األولــى التــي نشــرت يف جريــدة الصبــاح 
املحليــة، مــن الــوارد أن حتّطــم كل مــا بنــاه قيــس ســعّيد 

ــى االســتفتاء. يف صــورة عرضــت هــي عل

ويف تأكيــد ملــا ذكــر ســابقا، كانــت شــهادات بعــض 
التشــاور  احلاضــرة يف جلنــة  السياســية  الشــخصيات 
ــذي  ــل العمــل ال ــى خل ــال عل حــول إعــداد الدســتور، دلي
قــام بــه بلعيــد ومحفــوظ اللذيــن حــاوال العمــل مبفردهما 
دون أي رأي للعشــرات الذيــن يفتــرض أنهــم مشــاركون 
يف االجتماعــات، بــل إن أمــن عــام حركــة الشــعب )ذات 
ــزاوي، صــّرح تصريحــات  ــر املغ التوجــه الناصــري( زهي
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الدســتور األولــى، مت إعــداده يف  بالقــول، إن  خطيــرة 
غــرف ســرّية ومــن أشــخاص بعينهــم، األمــر الــذي خلــف 
ردود فعــل مختلفــة عــن حقيقــة تلــك الغــرف ومــن يقــف 
وراءهــا، وهــذا مــا تفطــن إليــه الرئيــس عندمــا قــّدم 

دســتوره اخلــاص.

وجتنيبــا ألي تعقيــدات يف مرحلــة دقيقــة متــر بهــا 
تلحــق  التــي  االنتقــادات  مــن  الرغــم  وعلــى  البــالد، 
ســعّيد باالســتفراد بإعــداد الدســتور وتطويــع فصولــه 

واضــح  اليــوم  املجتمعــي  االنقســام  أن  كمــا  لفائدتــه، 
ــدة  ــة والتخوفــات مــن ســلطة جدي ــة الراهن حــول املرحل
ــر،  ــه بإصــرار كبي ــس مــاض يف توجه ــن الرئي ــرد، لك للف
وحتــى التعديــل املفاجــئ الــذي أعلنــه لــم يخلــف ضجــة 
كبــرى باعتبــاره لــم ميــس عمــق النصــوص، ومــن املتوقــع 
أن يصــوت عليــه التونســيون ليــس انســياقا وراء رغبــات 
مــن  مشــهد  مــع  التــام  للقطــع  بــل  لســعّيد  شــخصية 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  مــن  مقبــوال  يعــد  لــم  الصــراع 

علـــى الرغـــم من االنتقـــادات التي تلحق ســـعّيد باالســـتفراد بإعداد الدســـتور وتطويع 
فصولـــه لفائدتـــه، كمـــا أن االنقســـام املجتمعـــي اليـــوم واضـــح حـــول املرحلـــة الراهنـــة 
والتخوفـــات مـــن ســـلطة جديـــدة للفـــرد، لكن الرئيـــس مـــاض يف توجهه بإصـــرار كبير، 
وحتـــى التعديـــل املفاجئ الـــذي أعلنه لـــم يخلف ضجة كبـــرى باعتباره لـــم ميس عمق 
النصوص، ومن املتوقع أن يصوت عليه التونســـيون ليس انســـياقا وراء رغبات شـــخصية 
لســـعّيد بـــل للقطع التام مع مشـــهد من الصـــراع لم يعـــد مقبوال من الغالبيـــة العظمى 

من التونســـين.
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عمليــة  يوليــو،   25 رأوا يف حلظــة  الذيــن  التونســين 
ــت  ــم يعــد مســموحا أن تفل ــا الظــروف ول إنقــاذ فرضته
فرصــة اإلصــالح رغــم الصعوبــات الكبيــرة التــي طبعــت 
الســنة التــي مضــت والتــردد يف بعــض امللفــات الهامــة.

بالتأييــد  قوبــل  الــذي  بالقــدر  املرتقــب  الدســتور 
مــن عــدد مــن األحــزاب والشــخصيات »الوطنيــة« التــي 
واقتصاديــا  سياســيا  البــالد  إلنقــاذ  فرصــة  تعتبــره 
ملشــروع  تؤســس  جديــدة  جمهوريــة  نحــو  وحتــوال 
مجتمعــي جديــد، بالقــدر الــذي ال يلقــى اعترافــا مــن 
ــى اعتبارهــا  ــا، عل ــن منه ــة النهضــة وبعــض املقرب حرك
تــرى أنــه جــاء بعــد »انقــالب« علــى دســتور ســابق صــوت 
أنصارهــا  وتؤلــب   ،)2014/2011( البرملــان  عليــه 

علــى عــدم التصويــت عليــه ملــا يف ذلــك مــن تبعــات مهينــة 
لهــا وعلــى ذلــك كان نداؤهــا لهــم بعــدم الذهــاب إلــى 
ــره  ــك يضعــف ممــا تعتب ــا أن ذل ــادا منه ــت اعتق التصوي
شــرعية الرئيــس املتخلــي عنهــا وعــن كل خياراتهــا التــي 
ــل أن  ــاءة، قب ــه بشــعارات النظافــة والكف ــا مع حلمــت به
يتخــذ قــراره نحــو صفحــة جديــدة يف الواقــع التونســي 
يــوم 25 يوليــو 2022، ويتخــذ مســارا مختلفــا عمــا 
كانــت تنتظــره الطبقــة السياســية التــي يبــدو أنــه ينــوي 
النيابيــة  التمثيليــة  مــن  نحــو شــكل مختلــف  جتاوزهــا 
وطبيعــة احلكــم، وتوجــه نحــو فكــرة العمــل القاعــدي 
القائــم علــى احللقــات اجلغرافيــة الصغيــرة كأول مبــدأ 

يف مــا يعتقــد أنــه »رأي الشــعب« أو »حكــم الشــعب«.

مســـاء الــــ30 مـــن يونيو املاضـــي، تقّدم الرئيس التونســـي قيس ســـعّيد مبســـودة لدســـتور 
جديـــد، مـــن أجل االســـتفتاء عليه شـــعبيا يـــوم 25 يوليو. الدســـتور املرتقـــب، مفترض أن 
يكـــون منبثقـــا عن حوار سياســـي واجتماعـــي حلوالي أســـبوعن، عبر جلنة شـــكلها الرئيس 
يقودهـــا األســـتاذ يف القانـــون الدســـتوري الصـــادق بلعيد، ويشـــاركه فيها عدد من أســـاتذة 

القانـــون واألحزاب السياســـية واملنظمات والشـــخصيات
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 احلضور السياسي حلركة النهضة.. من اإلكتساح إلى اإلنهيار

هل تسير احلركة نحو النهاية السياسية »املؤملة«؟

تطــورات متســارعة عــى الســاحة السياســية التونســية، مل تســتنث حركــة 
النهضــة الطــرف األســايس يف » األزمــة الخانقــة« التــي تعيشــها تونــس عــى 
امتــداد ســنوات. فمــن الصعــود الســاحق يف انتخابــات 2011 وحتــى الســقوط 
ــة النهضــة يف  ــت حرك ــو 2021، كان ــة /يولي املــدّوي بعــد تحــركات 25 جويلي
انشــغال تــام عــن قضاياهــا وتوافقاتــه الداخليــة كحــزب وقضاياهــا الخارجيــة 
كطــرف ســيايس فاعــل وهــام يســتجيب لتطلعــات الشــعب التونــي ويضمــن 

لنفســه البقــاء واالســتمرار.

جناة فقيري
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رحلة تشريعية »فاشلة«

يف 2011، اكتســح حــزب حركــة النهضــة اإلســالمي 
االنتخابــات التشــريعية يف تونــس وصعــد إلــى ســّدة احلكــم 
بـــ89 مقعــدا مــن جملــة 217 مقعــد يف املجلــس الوطنــي 
التونســين  تطلعــات  بذلــك صــدارة  التأسيســي محتــال 
أيضــا ومتربعــا علــى عــرش املشــهد السياســي كـ«أنــاس 
يخافــون اهلل وســيؤمتنون علــى البــالد« بعــد ثــورة الياســمن 
ــا عــن  ــه بحث ــف فئات ــي قادهــا الشــعب التونســي مبختل الت
الدميقراطيــة واإلصــالح االقتصــادي واإلجتماعــي ليدخــل 
منــذ ذلــك احلــن يف ســرداب جديــد مــن األزمــات كان  

اخلبــراء  حســب  التعبيــر«  فيه«حريــة  الوحيــد  املكســب 
واملحللــن.

حركــة  رئيــس  أعلــن  جانفي/ينايــر 2011،  يف 30 
النهضة راشــد الغنوشــي فور عودته من منفاه  عدم رغبته 
يف الترشــح للرئاســية آنــذاك غيــر مســتبعد يف الوقــت ذاتــه 
حضــوره وقيــادات حركتــه يف احلكومــة اإلنتقاليــة. مفيــدا 

أن »بنــاء حــزب حركــة النهضــة« هــي أولويتهــم.

اإلســالم  »وبعــد جتربــة  انتخابــات 2014،  يف  أمــا 
السياســي الفاشــلة« التي خاضتها تونس كغيرها من عديد 
الــدول العربيــة التــي انتفضــت تزامنــا مــع الثــورة التونســية، 

يف 2011، اكتســـح حزب حركة النهضة اإلســـالمي االنتخابات التشريعية يف تونس 	 
وصعـــد إلـــى ســـّدة احلكم بــــ89 مقعدا مـــن جملـــة 217 مقعد يف املجلـــس الوطني 
التأسيســـي محتـــال بذلـــك صـــدارة تطلعـــات التونســـين..ليدخل منذ ذلـــك احلن يف 
ســـرداب جديد من األزمات كان  املكســـب الوحيد فيه«حرية التعبير« حســـب اخلبراء 

واملحللن

مـــا يف انتخابـــات 2014، »وبعـــد جتربة اإلســـالم السياســـي الفاشـــلة« التي خاضتها 	 
تونـــس كغيرهـــا من عديد الدول العربيـــة التي انتفضت تزامنا مع الثورة التونســـية، 

بدأ حـــزب حركة النهضة بالتراجع شـــعبيا
 لتكـــون بذلك تشـــريعية 2019، بداية »اإلندحار السياســـي للنهضة« رغم اعتالء 	 

زعيمها راشـــد الغنوشـــي رئاســـة البرملان التونســـي الذي دخل بدوره يف فوضى عارمة 
تتالت فيهـــا املطالبات وعرائض ســـحب الثقة منه.
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بــدأ حــزب حركــة النهضــة بالتراجــع شــعبيا ليحتــل املرتبــة 
الثانيــة مــن حيــث عــدد املقاعــد بالبرملــان التونســي بـــ69 
مقعــدا خلــف نــداء تونــس الــذي اســتحوذ علــى 85 مقعــدا. 
تراجــع اعتبــره اخلبــراء مــدّو للحركــة يف غضــون 4 ســنوات 

فقــط مــن ظهورهــا يف املشــهد السياســي التونســي.

النهضــة  حــزب حركــة  تصــدر  تشــريعية 2019  يف 
علــى  بحصولهــا  وذلــك  االنتخابــات،  نتائــج  اإلســالمي 
ــن  ــان، وهــو لئ ــدا بالبرمل ــة 217 مقع ــدا مــن جمل 52 مقع
مثــل فــوزا لهــا باعتبارهــا ســتكون املعنيــة أساســا بتشــكيل 
احلكومــة القادمــة، إال أنــه يعــد تراجعــا باملقارنة مــع الـ 69 

مقعــدا كانــت حتصلــت عليهــا يف أول اســتحقاق تشــريعي 
بعــد دســتور 2014 والـــ 89 مقعــدا يف انتخابــات املجلــس 
الوطنــي التأسيســي ســنة 2011. لتكــون بذلــك تشــريعية 
2019، بدايــة »اإلندحــار السياســي للنهضــة« رغــم اعتــالء 
ــذي  ــان التونســي ال زعيمهــا راشــد الغنوشــي رئاســة البرمل
دخــل بــدوره يف فوضــى عارمــة تتالــت فيهــا املطالبــات 

ــه. وعرائــض ســحب الثقــة من

ــت  ــة النهضــة جعل ــراء السياســيون أن حرك ــول اخلب يق
مــن نفســها »كبــش فــداء« لفشــل » العشــرية الســوداء« يف 
تاريــخ تونــس وهــو مــا تترجمــه املؤشــرات االقتصاديــة 

يقـــول اخلبـــراء السياســـيون أن حركـــة النهضة جعلت من نفســـها »كبش فداء« لفشـــل » 	 
العشـــرية السوداء« يف تاريخ تونس وهو ما تترجمه املؤشرات االقتصادية واإلجتماعية 

واألزمـــة السياســـية اخلانقة التي خلّفتها التحالفات واخليارات الفاشـــلة للحركة.
 بعـــد حتالف فاشـــل مـــع الترويكا مثّـــل التحالف مع قلـــب تونس ســـقوطا مدويا للحركة 	 

ومصداقيتهـــا توجّهها »فـــال ميكن أن تعارض احلركة نفســـها«

لـــم تكن اخلالفات واالنشـــقاقات بحركـــة النهضة وليـــدة ما بعد 25 يوليـــو/ 2021 	 
بـــل يؤكّد املحللون السياســـيون أنها خالفـــات قدمية منذ أول مؤمتر للحركـــة بعد الثورة 

التونســـية وهـــو خالف امتد وتواصل طيلة الســـنوات العشـــر وكانـــت نتائجه وخيمة
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واإلجتماعيــة واألزمــة السياســية اخلانقــة التــي خلّفتهــا 
التحالفــات واخليــارات الفاشــلة للحركــة. فبعــد حتالــف 
فاشــل مــع الترويــكا مّثــل التحالــف مــع قلــب تونــس ســقوطا 
أن  ميكــن  »فــال  توّجههــا  ومصداقيتهــا  للحركــة  مدويــا 

تعــارض احلركــة نفســها«.

تصّدع وانشقاقات داخلية

النهضــة  بحركــة  واالنشــقاقات  اخلالفــات  تكــن  لــم 
وليــدة مــا بعــد 25 يوليــو/ 2021 بــل يؤّكــد املحللــون 
السياســيون أنهــا خالفــات قدميــة منــذ أول مؤمتــر للحركــة 
بعــد الثــورة التونســية وهــو خــالف امتــد وتواصــل طيلــة 

ــة تســببت مؤخــرا  ــت نتائجــه وخيم الســنوات العشــر وكان
يف حــل املكتــب التنفيــذي للحركــة واإلســتقاالت املتتاليــة 
ــدوره  ــر ب ــا أث ــا وهــو م ــن قيادييه ــة ب والتصّدعــات العميق
علــى قاعدتهــا الشــعبية التــي تتقلــص مــن محفــل سياســي 

ــى آخــر. إل

منــذ مؤمترهــا العاشــر يف مــاي/ مايــو 2016، بــدأت 
األزمــة الداخليــة تثيــر الدخــان والتســاؤالت حــول املطبــخ 
الداخلــي حلركــة النهضــة، إذا شــهدت خالفــات حــاّدة بــن 
قياداتهــا حيــث انقســمت القيــادات فعليا إلى شــقن، الشــق 
الداعــم لراشــد الغنوشــي وشــق مــن رموزهــا وقيادييهــا 
داعمــن للتجديــد والتغييــر يف مكتبهــا التنفيــذي وقيادتهــا 

منـــذ مؤمترهـــا العاشـــر يف مـــاي/ مايـــو 2016، بـــدأت األزمـــة الداخلية تثيـــر الدخان 	 
والتســـاؤالت حـــول املطبـــخ الداخلـــي حلركـــة النهضـــة، إذا شـــهدت خالفـــات حـــادّة بـــن 
قياداتها حيث انقســـمت القيادات فعليا إلى شـــقن، الشـــق الداعم لراشـــد الغنوشي وشق 
مـــن رموزهـــا وقيادييها داعمن للتجديد والتغيير يف مكتبهـــا التنفيذي وقيادتها وكذلك 

يف نهجها السياســـي

لـــم تكن اخلالفات واالنشـــقاقات بحركـــة النهضة وليـــدة ما بعد 25 يوليـــو/ 2021 	 
بـــل يؤكّد املحللون السياســـيون أنها خالفـــات قدمية منذ أول مؤمتر للحركـــة بعد الثورة 

التونســـية وهـــو خالف امتد وتواصل طيلة الســـنوات العشـــر وكانـــت نتائجه وخيمة
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وكذلــك يف نهجهــا السياســي وبــرزت أصــوات معارضــة 
واســتقاالت منــذ ذلــك احلــن رغــم مــا أبدتــه احلركــة مــن 

صمــود يف قــادم املســارات السياســية واالنتخابيــة.

كبيــرة  خالفــات  احلركــة  شــهدت   ،2017 عــام  يف 
عميقــة بســبب سياســة التحالفــات التــي انتهجهــا زعيــم 
احلركــة راشــد الغنوشــي حيــث نشــب »خــالف كبيــر داخــل 
حركــة النهضــة بشــأن التوافــق مــع حــزب نــداء تونــس، إذ 
يــرى قســم داخلهــا أن احلركــة قدمــت تنــازالت مؤملــة وغيــر 
ضروريــة للشــركاء يف احلكــم، فيمــا يذهــب الطــرف اآلخــر، 
بقيــادة الغنوشــي، إلــى اعتبــار تلك التنــازالت مهمة ملصلحة 

احلــزب والبــالد«.

داخــل احلركــة  تشــتّد  بــدأت اخلالفــات  يف 2019 
وباتــت األصــوات املكتومة«ألجــل مصلحــة احلركــة« تصــدح 
باألســباب واخللــل املوجــود أعلى قمة احلركة »باإلســتحواذ 
التــام علــى الســلطة ومقاليــد تســيير احلركــة دون تشــريك 
العديدين يف قرارات كثيرة« لعل أبرز اإلســتقاالت اســتقالة 
زيــاد العــذاري مــن كل املناصــب القياديــة يف حركــة النهضــة 
منــذ نوفمبــر 2019، وهــي منصــب األمــن العــام املكلــف 
بفضــاء احلكــم ومــن املكتــب التنفيــذي لتعقبهــا اســتقالة من 

كتلتهــا بالبرملــان التونســي.

مختلفــة  إعالميــة  تصريحــات  يف  العــذاري  وقــال   
متحدثــا عــن أســباب اســتقالته »يف ســنة 2019 رأيــت 

منـــذ مؤمترهـــا العاشـــر يف مـــاي/ مايـــو 2016، بـــدأت األزمـــة الداخلية تثيـــر الدخان 	 
والتســـاؤالت حـــول املطبـــخ الداخلـــي حلركـــة النهضـــة، إذا شـــهدت خالفـــات حـــادّة بـــن 
قياداتها حيث انقســـمت القيادات فعليا إلى شـــقن، الشـــق الداعم لراشـــد الغنوشي وشق 
مـــن رموزهـــا وقيادييها داعمن للتجديد والتغيير يف مكتبهـــا التنفيذي وقيادتها وكذلك 

يف نهجها السياســـي

 يف 2019 بـــدأت اخلالفـــات تشـــتّد داخـــل احلركـــة وباتـــت األصـــوات املكتومة«ألجل 	 
مصلحـــة احلركـــة« تصدح باألســـباب واخللـــل املوجود أعلـــى قمة احلركة »باإلســـتحواذ 
التـــام علـــى الســـلطة ومقاليد تســـيير احلركـــة دون تشـــريك العديدين يف قـــرارات كثيرة«

 واعتـــرف اجلبالي، بأن حركة النهضة متر بـ«محنة حقيقية ومحطة مفصلية لم تشـــهد 	 
لهـــا مثيالً طيلة تاريخها املمتد على العقود اخلمســـة املاضية«
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بــأن احلركــة أصبحــت منهمكــة أكثــر يف الشــأن الداخلــي 
وأصبــح التركيــز أكثــر علــى أجنــدة املؤمتــر ورئيــس احلركــة 
واخلــالف الداخلــي .« مفيــدا بأنــه قــد »حصــل حتــول 
داخــل حركــة النهضــة بســبب املســار اخلاطــئ الــذي تتبعــه 
احلركــة و خياراتهــا وقراراتهــا اخلطيــرة،« واتهمهــا بالســير 
بالبــالد يف ســكة محفوفــة باملخاطــر ال ترتقــي إلــى تطلعات 

التونســين.

اجلبالــي  حمــادي  أطلــق  العــام 2020،  أواخــر  ويف 
األمــن العــام الســابق حلركــة النهضــة مبــادرة سياســية 
ــل مقترحــات، تهــدف  ــادرة ب ــا ليســت مب ــال أنه ــدة، ق جدي
لتجــاوز اخلالفــات داخــل احلركــة مبديــا رغبتــه يف العــودة 
إلــى احلــزب ووّجــه علــى ضــوء ذلــك رســالة إلــى راشــد 
الغنوشــي دعــاه فيهــا إلــى  »وقــف النزيــف الداخلــي يف 
جســم احلركــة، والتصــدع اخلطيــر يف الصــف القيــادي 
األول، وتهيئــة املناخــات النفســية والتنظيميــة واإلداريــة 
حلــوار صريــح وبنــاء حــول كل القضايــا التــي تهــم احلركــة 

ــد للمؤمتــر احلــادي عشــر، حتــى  والبــالد، واإلعــداد اجلي
يكــون مؤمتــر التوحيــد واإلصالح والتخطيط اإلســتراتيجي 

علــى جميــع املســتويات واملجــاالت«.

ــة  ــأن حركــة النهضــة متــر بـ«محن ــي، ب واعتــرف اجلبال
حقيقيــة ومحطــة مفصليــة لــم تشــهد لهــا مثيــالً طيلــة 
تاريخهــا املمتــد علــى العقــود اخلمســة املاضيــة«، داعيــا 
إلــى إيقــاف التجــاذب اإلعالمــي بــن قياداتهــا، كمــا طالــب 
التزامــه تطبيــق جميــع فصــول  بتأكيــد  رئيــس احلركــة 
القانــون األساســي اخلاصــة بهــا، وعــدم نيتــه تغييــر أي 
ــال  ــذي ق ــل ال ــرارات املؤمتــر املقب ــه ق ــه، والتزام فصــل في
إنــه ســيحدد مســتقبل احلركــة. لكــن املبــادرة »لــم تلقــى 
آذانــا صاغيــة« حيــث قــال اجلبالــي أنــه » لــم أتلــق رداً ألن 
املحتــوى لــم يعجــب راشــد الغنوشــي« مفيــدا يف الســياق 
ذاتــه ويف تصريحــات إعالميــة أن » الشــورى داخــل النهضــة 

ضربــت، وغابــت متامــا«.

 بعيـــدا عـــن القرارات الرئاســـية التي قضت يف مرحلة أولى بتجميد البرملان التونســـي يف 	 
الــــ25 مـــن جويلية/يوليو ثم حله نهائيا فيما بعد. كانت حركة النهضة وزعيمها راشـــد 

الغنوشـــي ميرون »بأزمة داخلية وخارجية حادة«
- كان البرملـــان التونســـي يعيـــش حالـــة مـــن الفوضـــى والعنـــف الغيـــر مســـبوق وأمضيت 	 

العرائـــض الواحـــدة تلـــو األخـــرى مطالبـــة بإقالة راشـــد الغنوشـــي مـــن رئاســـة البرملان
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بعــد 25 يوليو..حركــة النهضــة بــن املطرقــة 
والســندان

بعيــدا عــن القــرارات الرئاســية التــي قضــت يف مرحلــة 
ــة/ ــان التونســي يف الـــ25 مــن جويلي ــد البرمل ــى بتجمي أول
يوليــو ثــم حلــه نهائيــا فيمــا بعــد. كانــت حركــة النهضــة 
وزعيمهــا راشــد الغنوشــي ميــرون »بأزمــة داخليــة وخارجيــة 
حــادة« وســط فوضــى وعنــف طغــت علــى جلســات البرملــان 
وترجمت عمق األزمة السياســية اخلانقة للشــعب التونســي 
الــذي خــرج تلقائيــا يف الـــ 25 مــن جويلية/يوليــو، دون أن 
تعلــن أي جهــة دعــم التحــركات يف البدايــة ومســؤليتها 
ــق صيحــات الشــعب يف مناطــق مختلفــة مــن  عنهــا، لتنطل
البــالد مطالبــة بحــل البرملــان وإســقاط حركــة النهضــة مــن 
املشــهد السياســي بحــرق مقراتهــا يف واليــات ومناطــق عــدة 

مــن البــالد التونســية.

قبل ذلك كان البرملان التونسي يعيش حالة من الفوضى 

والعنــف الغيــر مســبوق وأمضيــت العرائــض الواحــدة تلــو 
األخــرى مطالبــة بإقالــة راشــد الغنوشــي من رئاســة البرملان، 
كما أطلق نشــطاء وحقوقيون تونســيون، بداية عام 2020، 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي حملــة شــعبية للمطالبــة 
بإعفــاء رئيــس حركــة النهضــة اإلســالمية راشــد الغنوشــي 
مــن رئاســة البرملــان التونســي، علــى إثــر زيارة غامضــة أداها 
إلــى تركيــا ووّقــع اآلالف التونســين علــى الئحــة حملــت 
عنــوان »ال لراشــد الغنوشــي علــى رأس البرملــان«. ومــع بدايــة 
العــام 2021 وقــع  103 نائــب مــن أصــل 217 نائــب  
بالبرملــان التونســي عريضــة لســحب الثقة مــن رئيس مجلس 
النــواب راشــد الغنوشــي علــى خلفيــة »ســوء إدارة العمــل 
وتنامــي العنــف داخــل البرملــان« . مشــاهد كثيــرة للعنــف 
ــة البرملــان »وســط عجــز  اللفظــي واملــادي تنامــت حتــت قب
تــام لرئاســته عــن حســن إدارتــه« مقابــل تنــام كبيــر لألزمــات 
خــارج قبــة البرملــان خاصــة مــع جائحــة كورونــا التــي عصفت 
ــام  ــاب ت ــر مســبوقة أمــام غي ــة غي بالبــالد يف مأســاة صحي

 ففي ســـبتمبر 2021 بلغت حصيلة االســـتقاالت صلب حركة النهضة، 131 عضوا 	 
مـــن بينهم نـــواب وقيادين بارزين يف احلركة على غرار ســـمير ديلو وعبد اللطيف املكي 
ومحمـــد بن ســـالم وغيرهم، معللن هـــذه اإلســـتقاالت اجلماعية بـ«إخفاقهـــم يف معركة 
اإلصـــالح الداخلـــي«، محملن »القيـــادة احلالية للحزب املســـؤولية الكاملـــة فيما وصلت 

إليـــه من عزلة
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للحلــول و«حــت الرغبــة يف إيجــاد حلــول«.

يف مقابــل األزمــة اخلارجيــة املحيطــة بحركــة النهضــة 
عامة وبرئيســها راشــد الغنوشــي خاّصة، طفت إلى »ســطح 
التماســك  الداخلــي الهــش« الــذي كانــت تبديــه احلركــة 
خالفــات كبيــرة وانشــقاقات عميقــة واســتقالة مــن الــوزن 
الثقيــل. ففــي ســبتمبر 2021 بلغــت حصيلــة االســتقاالت 
صلــب حركــة النهضــة، 131 عضــوا مــن بينهــم نــواب 
وقياديــن بارزيــن يف احلركــة علــى غــرار ســمير ديلــو وعبــد 
ــن هــذه  ــن ســالم وغيرهــم، معلل ــف املكــي ومحمــد ب اللطي
اإلســتقاالت اجلماعيــة بـ«إخفاقهــم يف معركــة اإلصــالح 
ــة للحــزب املســؤولية  ــادة احلالي ــن »القي ــي«، محمل الداخل
الكاملــة فيمــا وصلــت إليــه مــن عزلــة، وقــدرا هامــا مــن 
املســؤولية فيمــا انتهــى إليــه الوضــع العــام بالبــالد مــن تــرّد 
فســح املجــال لالنقــالب على الدســتور واملؤسســات املنبثقة 

عنــه«، وفــق تعبيرهــم.

ــد يف  ــادي املجّم ــر األســبق والقي ــه أفــاد الوزي مــن جانب

حركــة النهضــة عمــاد أن رئيــس حركــة النهضــة راشــد 
ــدا  ــور كامــل األوصــاف«. مؤك ــى »دكتات الغنوشــي حتــّول إل
يف ذات الســياق أن الغنوشــي«انتهى سياســيا«، وفق تعبيره. 
كمــا شــدد احلمامــي علــى ضــرورة أن تقطــع احلركــة مــع 
يخــدم  مدنــي  حــزب  إلــى  وتتحــول  السياســي  اإلســالم 
مصلحــة التونســين. وكان احلمامــي قــد صــّرح علــى إثــر 
ــده مــن طــرف رئيــس  ــة أن »جتمي ــد نشــاطه باحلرك جتمي
احلــزب هــو اســتهداف لشــخصه«.مضيفا »رفعــت رايــة 

اإلصــالح فجّمدونــي داخــل حركــة النهضــة.«

مــع  القضــاء  أمــام  واملثــول  األرصــدة  جتميــد 
النهايــة؟ هــي  اإليقاف..هــل  إمكانيــة 

يف 5 يوليــو2022، قــررت الســلطات التونســية جتميــد 
األرصــدة املاليــة واحلســابات املصرفيــة لعشــر شــخصيات 
مــن بينهــا زعيــم حركــة النهضــة راشــد الغنوشــي، ورئيــس 
ــي. كمــا شــمل  القــرار  احلكومــة الســابق، حمــادي اجلبال
وجنــل  الســالم   عبــد  رفيــق  الســابق  اخلارجيــة  وزيــر 

أفـــاد الوزير األســـبق والقيادي املجّمد يف حركـــة النهضة عماد أن رئيس حركة النهضة راشـــد 	 
الغنوشـــي حتـــوّل إلـــى »دكتاتور كامل األوصـــاف«. مؤكدا يف ذات الســـياق أن الغنوشـــي«انتهى 

سياســـيا«، وفق تعبيره
 يف 5 يوليو2022، قررت الســـلطات التونسية جتميد األرصدة املالية واحلسابات املصرفية 	 

لعشـــر شـــخصيات من بينهـــا زعيم حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي، ورئيس احلكومة الســـابق، 
حمادي اجلبالي. كما شـــمل  القرار وزير اخلارجية الســـابق رفيق عبد الســـالم  وجنل الغنوشي 

اجلبالي. وابنتي 
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الغنوشــي وابنتــي اجلبالــي. ويف وقــت ســابق،يف شــهر مايــو 
ــة  ــة بأريان ــي، أصــدرت املحكمــة اإلبتدائي ــام احلال مــن الع
التابعــة إلقليــم تونــس الكبــرى بتحجيــر  الســفر علــى راشــد  
الغنوشــي وأكثــر مــن 30 شــخصا آخريــن، علــى خلفيــة مــا 
يعرف قضية تعرف بـ«اجلهاز الســري للحزب اإلســالمي«.

الغنوشــي وحركــة  راشــد  تهــم مختلفــة حتــوم حــول 
النهضــة »مــن غســيل األمــوال إلــى اإلرهــاب وتهديــد أمــن 
الدولــة إضافــة إلــى التمويــالت املشــبوهة وغيرهــا« يف 
صلــة »بجهازهــا الســري« ومصــادر متويلهــا. وكانــت النيابــة 
ــررت  ــد ق ــي ملكافحــة اإلرهــاب ق ــة بالقطــب القضائ العام
إيقــاف ثالثــة مســؤولن بجمعيــة خيريــة »جمعيــة منــاء« مــن 
ــة املصــدر  ــى متويــالت مجهول أجــل شــبهات احلصــول عل
وشــبهات تبييــض األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مــن بينهــم 

القيــادي الســابق يف حركــة النهضــة حمــادي اجلبالــي.

وكان رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد 
ومحمــد البراهمــي، قــد قــال خــالل مؤمتــر صحفــي فبرايــر 
املاضــي، أنــه »يف عــام 2011  تأسســت جمعيــة حتــت اســم 
»منــاء تونــس« وكان هدفهــا تشــجيع االســتثمارات األجنبيــة، 
وتورطــت يف جرائــم التســفير ومت فتــح أبحــاث جزائيــة 
أوليــة ســرعان مــا الحقتهــا يــد حركــة النهضــة عبــر ذراعهــا 
يف القضــاء، القاضــي بشــير العكرمــي، ومت وقــف املســار« 
وأوضــح »أن اجلمعيــة كانــت تتخــذ مــن تشــجيع االســتثمار 
غطــاء لهــا فيمــا كان دورهــا الباطنــي إدارة معركــة التســفير 

إلــى بــؤر اإلرهــاب عبــر مبالــغ ماليــة تضــخ يف حســابها«.

حــول  اشــتد  »اخلنــاق  أن  واملحللــون  اخلبــراء  يقــول 
الوطنــي  الغنوشــي لدرجــة اســتنجاده بجبهــة اخلــالص 
كحركــة يائســة« حيــث حتــّدث أحمــد جنيــب الشــابي رئيــس 
اجلبهــة  يف مؤمتــر صحفــي عقــد بدايــة األســبوع املاضــي، 
»غريــب التوقيــت والتنظيــم والتصريحــات« حســب توصيف 
املحللــن الساســن، علــى لســان الغنوشــي وأّكــد  نفي رئيس 
حركــة النهضــة ألي عالقــة تربطــه بجمعيــة ›منــاء تونــس‹ 
التــي وقــع فتــح حتقيــق قضائــي فيهــا أو قضيــة انســتالينغو 
وأنــه ســيمثل يــوم الثالثــاء للتحقيــق معــه، وفــق تعبيــره. 
ونقــل أحمــد جنيــب الشــابي علــى لســان راشــد الغنوشــي 
»أنــا ولــدت يف هــذه األرض وســأموت فيهــا وليــس لــي شــيء 
إال أن أســتجيب لهذا االســتدعاء وحســب املعلومات األولية 

التــي وصلتنــي ســيتم إيقــايف«.

تســارع كبيــر يف األحــداث يف اآلونــة األخيــرة و«ســقوط 
مــدّو لرئيــس حركــة النهضــة راشــد الغنوشــي« الــذي كانــت 
توقعــات »فشــل اإلســتفتاء«، املســتبعدة إلــى حــّد مــا حســب 
اخلبــراء، تنــذر بعودتــه إلــى ســّدة احلكــم، لكــن مــع التهــم 
املوجهــة إليــه وبعــد تورطــه يف التمويــالت املشــبوهة وعقــود 
انتخابــات  يف  قائماتهــا  ببعــض  أطاحــت  التــي  اللوبينــع 
2019 بقــرار رســمي مــن املحكمــة التونســية، يبــدو أن 
حركــة النهضــة، املتصّدعــة أساســا بخالفاتهــا الداخليــة 
وانســحاب أبــرز قيادييهــا، وزعيمهــا راشــد الغنوشــي علــى 

شــفير النهايــة السياســية« املؤملــة«.
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رامي التلغ

فتح احلدود التونسية اجلزائرية
دالالت سياسية و أفاق إقتصادية

جــدد إعــان فتــح الحــدود الربيــة بــن تونــس والجزائــر األمــل يف إنقــاذ 

املوســم الســياحي وإنعــاش الحركــة االقتصاديــة بــن البلديــن وســط 

ــارشة  ــس مب ــن إىل تون ــياح الجزائري ــات الس ــق أوىل دفع ــات بتدف توقع

ــد األضحــى. ــد عي بع
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وأعلـــن الرئيس اجلزائـــري عبد املجيد تبون مبناســـبة 
الزيـــارة التي أداها الرئيس قيس ســـعيد إلـــى دولة اجلزائر 
قـــرار إعـــادة فتح املعابـــر البرية بن البلديـــن بداية من 15 

يوليـــو اجلـــاري بعد فترة غلق اســـتمرت أكثـــر من عامن.

وأغلقـــت احلـــدود البريـــة بـــن البلديـــن يف 16 مارس 
2020 بســـبب فيـــروس كورونـــا، وبقيـــت احلـــدود مغلقة، 
فيمـــا كانت تفتـــح معابر برية محـــددة يف مواعيـــد محددة 
إلجالء الطلبة والرعايا اجلزائرين أو التونســـين العالقن 

بـــن البلديـــن، مع تطبيـــق التدابير الصحيـــة الضرورية.

وتأثـــرت تونـــس من غلـــق احلـــدود، بالنظر الـــى العدد 
الكبيـــر من الســـياح اجلزائريـــن الذين كانـــوا يتنقلون إلى 
املدن التونســـية، فيمـــا كانت أعـــداد كبيرة من التونســـين 

تدخـــل اجلزائـــر من أجل التســـوق.

ويف مايـــو املاضـــي، أعلنـــت الســـلطات اجلزائريـــة عن 
إعادة فتح حدودها مع تونس، لتســـهيل نقل السلع وحتسن 
املبـــادالت التجارية بـــن البلدين، بينما يتواصـــل منع عبور 

املسافرين.

ومتثـــل إعادة فتح احلـــدود بن تونـــس وجارتها الغربية 
متنفســـا اقتصاديـــا مهما للبلديـــن وخاصة لتونـــس، ودفعا 
لصناعـــة الســـياحة التـــي انتظـــرت طويـــال عودة الســـوق 

املغاربيـــة من بوابـــة اجلزائر.

ألغلبيـــة  األولـــى  الســـياحية  الوجهـــة  تونـــس  ومتّثـــل 
اجلزائريـــن، إذ يقتـــرب عدد الســـياح من اجلزائـــر، الذين 
يقصدون املدن الســـياحية التونســـية، نحو مليوني ســـائح، 
وهم يشـــكّلون مصدراً مهماً للنشاطن السياحي والتجاري 

التونســـين يف موســـم العطالت.

أعلـــن الرئيـــس اجلزائري عبد املجيد تبون مبناســـبة الزيارة التـــي أداها الرئيس قيس ســـعيد إلى دولة 
اجلزائـــر قـــرار إعـــادة فتـــح املعابـــر البرية بـــن البلديـــن بداية مـــن 15 يوليو اجلـــاري بعد فتـــرة غلق 

اســـتمرت أكثر مـــن عامن.
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وأكـــد عضـــو جامعـــة وكاالت األســـفار وكاتبهـــا العـــام 
الســـابق ظافـــر لطّيف أن مســـتثمري الســـياحة اســـتقبلوا 
بارتيـــاح كبير قرار إعـــادة فتح احلدود البريـــة مع اجلزائر، 

مشـــيرا إلى أن االســـتفادة ســـتكون مـــن اجلانبن

ورّجح لطّيف أن تعود احلركة الســـياحية والتجارية بن 
البلديـــن بقّوة بعد فترة ركود دامت أكثر من ســـنتن، مؤكدا 
أن تدّفـــق الســـياح من اجلـــارة الغربية لتونس ســـيمكن من 

متديد موســـم الصيف إلى غاية أكتوبـــر األول القادم.

وباإلضافـــة إلـــى زيـــادة نســـبة اإلشـــغال املتوقعـــة يف 
النـــزل واملنتجعات الســـياحية، أكد لطّيف أن عودة الســـياح 
اجلزائريـــن حتـــّرك الطلـــب أيضـــا علـــى الشـــقق واملنازل 
الشـــاطئية املعـــدة لإليجـــار وتخلـــق احلركيـــة االقتصادية 

داخـــل املدن الســـاحلية.

وتســـبب إغـــالق احلـــدود البرية مـــع اجلزائـــر يف خنق 
املحافظـــات الغربية لتونس، بســـبب توّقـــف التجارة البينية 
التـــي كانت توّفر الرزق آلالف األســـر يف مناطق تصّنف من 

بن األضعف يف ســـلّم التنميـــة بالبالد.

وتعانـــي تونـــس مـــن أزمـــات اقتصاديـــة وماليـــة خانقة 
دفعتهـــا إلـــى االجتاه نحـــو االقتـــراض من صنـــدوق النقد 
الدولـــي لتخفيفهـــا، وجاء فتح احلدود مـــع اجلزائر ليعطي 
قبلـــة حياة للعديـــد من القطاعات التونســـية ومنها التجارة 

والسياحة.

وتســـّبب إغـــالق احلدود بـــن البلدين يف تأثـــر التجارة 
البينيـــة خصوصـــاً يف املناطق احلدودية، حيـــث حتّول فتح 
احلـــدود البرية مطلباً شـــعبياً ملحاً ترفعه أطـــراف عديدة 

اجلهتن. من 

مـــن  ناحيته،يؤكـــد عضـــو املنتـــدى اجلزائـــري لوكاالت 
األســـفار والسياحة، منير مســـاعدية، أن النشاط السياحي 
تأثر  بشـــكل عام لعدة أسباب، أبرزها االنعكاسات السلبية 
جلائحـــة كورونـــا علـــى القطاع ســـواء بالنســـبة للفضاءات 

الســـياحية أواملراكز التجارية ووكاالت األســـفار.

تســـّبب إغـــالق احلـــدود بـــن البلديـــن يف تأثـــر التجـــارة البينيـــة خصوصـــاً يف 
املناطـــق احلدوديـــة، حيث حتوّل فتح احلدود البرية مطلباً شـــعبياً ملحاً ترفعه 

أطـــراف عديدة مـــن اجلهتن.
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متثـــل إعـــادة فتح احلـــدود بن تونـــس وجارتهـــا الغربية متنفســـا اقتصاديا مهمـــا للبلدين 
وخاصـــة لتونس، ودفعا لصناعة الســـياحة التي انتظرت طويال عودة الســـوق املغاربية من 

اجلزائر. بوابة 

ويشـــير مســـاعدية يف تصريحـــات صحفيـــة إلـــى غلق 
عشـــرات الـــوكاالت الســـياحية أبوابها، وإعالن إفالســـها.

لكنـــه يتوقع عـــودة قوية للنشـــاط الســـياحي خصوصا 
يف األســـواق التقليديـــة كتونـــس، مشـــيرا إلـــى أن الوكاالت 
الســـياحية ســـتعود لنشـــاطها العادي، بســـبب »استقطاب 
اخلدمات الســـياحية املعروفة يف تونس بأســـعارها املعقولة 

بالنســـبة للعائـــالت اجلزائرية«.

ويتوقع مســـاعدية عودة نشـــاط الســـياحة االقتصادية 
لشـــرق البـــالد، خصوصـــا والية ســـطيف ومنطقـــة العلمة 
التجارية التي يقصدها عشـــرات آالف التونســـين سنويا.

وبحســـب املتحدث فإن االنعكاســـات اإليجابية متبادلة 
لفائدة الوكاالت الســـياحة يف البلديـــن، ألن أغلب الوافدين 

مـــن االجتاهن يفضلون الطـــرق البرية عن الســـفر جوا.

وكانـــت وزارة الســـياحة اجلزائريـــة أشـــارت يف ينايـــر 
2020، إلـــى أن عـــدد اجلزائريـــن الذيـــن زاروا تونس بلغ 

2 مليون و812 ألف و400 مســـافر خالل ســـنة 2019، 
وهـــو رقـــم ميثل أزيد مـــن 49 باملئـــة من العـــدد اإلجمالي 

للجزائريـــن الذيـــن زاروا وجهات ســـياحية مختلفة.

بينمـــا بلـــغ زوار اجلزائر من التونســـين يف نفس الفترة 
مليون و323 ألف 709 ســـائح تونســـي، وهم ميثلون أكثر 
من 68 باملئة من مجموع الســـياح األجانب الذين يقصدون 

اجلزائر.

ويتفـــاءل الرئيـــس الشـــريف للجامعـــة التونســـية للنزل، 
رضـــوان بـــن صالح، بقـــرار إعـــادة فتح احلـــدود البرية بن 
اجلزائـــر وتونـــس، يف تصريح صحفي قائال إنه »يستبشـــر 
خيرا بقرار الرئاســـة فتح احلدود ألن الســـواح اجلزائرين 

لهـــم مكانة خاصـــة يف تونس«.

ويتوقـــع املتحـــدث »انتعاشـــا هامـــا يف نشـــاط وكاالت 
الســـياحة واملرافـــق الســـياحية بعـــد إعـــادة فتـــح احلدود 

البلدين«. بـــن  املشـــتركة 
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بلـــغ حجم املبـــادالت التجارية اجلزائرية التونســـية قبل 
جائحـــة كورونا وغلق احلدود البرية بن البلدين 1.7 مليار 
دوالر، منهـــا 1.3 مليـــار دوالر صـــادرات جزائريـــة لتونس 
أغلبهـــا من املحروقـــات ومشـــتقاتها، و400 مليـــون دوالر 
صـــادرات تونســـية للجزائر عبـــارة عن جتهيـــزات الكهرباء 

ومـــواد ميكانيكية، وفق بيانات رســـمية.

يف ذات الصدد،قـــال اخلبير االقتصادي محمد منصف 
الشـــريف إن إعادة فتح احلدود البرية يجب أن تكون نقطة 
حتـــّول يف العالقـــة االقتصادية بن البلديـــن عبر تفعيل كل 
اتفاقيـــات التجـــارة املبرمـــة وتســـهيل انســـيابية الســـلع يف 

االجتاهن.

مـــن جانب آخر،بـــن تونس واجلزائـــر 8 معابر حدودية 
رســـمية يتدفـــق منهـــا الســـياح والســـلع فضال عـــن معابر 
غيـــر قانونيـــة حيث تنشـــط عمليات التهريـــب واجلماعات 

اإلرهابية.

وال متثـــل احلـــدود البريـــة بـــن تونس واجلزائـــر معبرا 
سياحيا وجتاريا فحســـب، بل متثل أيضا نقطة عبور مهمة 

للجزائريـــن الذين يقصدون تونس للعـــالج ومئات الطالب 
التونســـين الذين يدرسون باجلزائر.

وحتـــدث متابعـــون يف وقت ســـابق عن أن هنـــاك »قلقا 
جزائريـــاً واضحا مـــن التطورات يف تونس، مرتبطا بشـــكل 
أكبر باستشـــعار اجلزائـــر وجود تدخـــالت أجنبية واضحة 
يف هندســـة اخليـــارات الداخلية لتونس، واســـتدراجها إلى 

اصطفافات ومحـــاور مقلقة بالنســـبة للجزائر«.

وهـــو عّبر عنه الرئيس اجلزائري أكثر من مرة، مشـــدداً 
علـــى »رفـــض اجلزائـــر أي تدخـــالت أجنبيـــة يف تونـــس، 

واســـتعداد بـــالده لدعم تونـــس ضد هـــذه التدخالت«.

إلـــى ذلك،يـــرى مراقبون أن لقـــرار الرئيـــس اجلزائري 
عبـــد املجيـــد تبـــون إعـــادة فتـــح حـــدود بـــالده البريـــة مع 
تونـــس يف الــــ15 من يوليو اجلاري، تبعـــات اقتصادية على 
التونســـين واجلزائرين. كمـــا اعتبروه مؤشـــرا على بداية 
ذوبـــان اجلليـــد الـــذي غطـــى جـــدار العالقـــة بـــن تونس 

واجلزائـــر يف األشـــهر األخيرة.

بـــن تونس واجلزائـــر 8 معابر حدودية رســـمية يتدفق منها الســـياح والســـلع 
فضـــال عن معابـــر غيـــر قانونية حيث تنشـــط عمليـــات التهريـــب واجلماعات 

اإلرهابية.
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ــة  ــة النهض ــان أن حرك ــل الرج ــي باس ــيايس التون ــل الس ــد املحل أك
تتهــاوى بعدمــا فقــدت شــعبيتها والكثر مــن قياداتهــا وقواعدهــا الذين 
تركوهــا ألســباب داخليــة كــا أنهــا تعــاين عزلــة شــعبية وسياســية كبــرة 
ــال  ــس خ ــهدته تون ــا ش ــؤوليات ع ــن املس ــر م ــا الكث ــراء تحميله ج
الســنوات العــر املاضيــة مــن فســاد وتدمــر لاقتصــاد وفــوىض مضيفــا 
يف مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد أنــه تــم إســقاط قوائــم لحركــة النهضــة 
يف عــدد مــن املحافظــات بســبب حصولهــا عــى متويــل خارجــي وهــو ما 

يعتــرب مخالــف لقانــون االنتخابــات.
إىل نص الحوار:

الترجمان: حركة النهضة فقدت شعبيتها 
والكثير من قياداتها

حوار: سوزان الغيطاني
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برأيـــك مـــا أســـباب إســـقاط قوائـــم حلركـــة 
املحافظـــات؟  مـــن  عـــدد  يف  »النهضـــة« 

بحســـب قـــرار املحكمـــة االبتدائيـــة يف قفصـــة فقـــد 
مت إســـقاط هـــذه القائمـــة بســـبب حصولها علـــى متويل 
خارجـــي وهـــو مـــا يعتبـــر مخالـــف لقانـــون االنتخابـــات 
وأيضـــا ألنها اســـتغلت مؤسســـات لتقـــوم بعملية اإلعالن 
السياســـي لها بشـــكل غير قانوني وبالتالي فإن إســـقاط 
هذه القائمة مت بحســـب ما أقره قانـــون االنتخابات الذي 

مت إقـــراره يف 2011.

هل ميكن أن تضعنـــا يف تفاصيل قضية جمعية 
»منـــاء تونـــس« اخليريـــة املتورطـــة فيهـــا حركة 

؟  لنهضة ا

جلنـــة التحاليـــل املالية املكلفـــة مبراقبـــة كل عمليات 
دخـــول األموال من اخلارج إلى تونس اكتشـــفت شـــبهات 
كبيـــرة حـــول وجـــود متويـــل أجنبي كبيـــر ال يتناســـب مع 
واقـــع جمعيـــة مناء تونس وعملها واجلهـــود التي تقوم بها 
لذلـــك مت حلهـــا ومت إحالتها إلـــى إدارة مختصة مبراقبة 
متويـــل اجلمعيات كمـــا أن القطب القضائـــي املالي حقق 
يف هذه التمويالت واكتشـــف أن هناك عمليات مشـــبوهة 
جدا يف قضايا متويل ال تتناســـب مـــع عمل هذه اجلمعية 
واألهـــداف التـــي وجدت مـــن أجلهـــا ويفتـــرض أن تقوم 

. بها

إسقاط قوائم حلركة »النهضة« يف عدد من املحافظات مت بحسب 
ما أقره قانون االنتخابات الذي مت إقراره يف 2011.

تونس أمام مرحلة جديدة يف تطبيق القانون ليشمل اجلميع 
وليس هناك هدف سياسي أو محاولة لتصفية حسابات سياسية. 
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برأيـــك إلى أي مدى ســـيكون هنـــاك مالحقات 
قضائيـــة لقيادات حركـــة النهضة؟ 

املالحقـــات القضائيـــة تخـــص مـــن تـــورط يف قضايا 
لهـــا عالقـــة بتبييـــض األموال فاألمـــر ال يتعلـــق باالنتقام 
الشـــخصي أو تصفيـــة احلســـابات وإمنا تطبيـــق القانون 
الـــذي كان معطال منذ ســـبع ســـنوات وبذلك فـــإن تونس 
أمـــام مرحلـــة جديـــدة يف تطبيق القانون ليشـــمل اجلميع 
وليس هناك هدف سياســـي أو محاولة لتصفية حسابات 

سياســـية وإمنـــا هو عمـــل إصالحي يشـــمل اجلميع.

احلركـــة  علـــى  االزمـــات  هـــذه  تأثيـــرات  مـــا 
؟  ســـيا سيا

حركـــة النهضة تتهاوى بعدما فقدت شـــعبيتها والكثير 
مـــن قياداتهـــا وقواعدهـــا الذين تركوها ألســـباب داخلية 
أهمهـــا أن رئيـــس احلركة راشـــد الغنوشـــي الـــذي يتولى 
قيادتهـــا منذ 40 ســـنة رفـــض ترك منصبـــه ويصر على 
أن يبقى يف منصب املرشـــد العام ونحن نعلم أن املرشـــد 

العـــام ال يتم اســـتبداله ووضـــع آخر مكانـــه وبالتالي فهو 
ينتقـــد كل مـــن يدعو إلـــى تطبيـــق القوانن التـــي أقرتها 
حركـــة النهضة بعـــد 2011 والتي تقضي ببقاء رئيســـها 
لدورتـــن فقـــط وهـــو ما ال يصـــب يف مصلحة الغنوشـــي 
وهـــذه أحد األســـباب األساســـية التـــي أدت إلى إضعاف 

احلركـــة وحضورها السياســـي يف تونس. 

هل ميكن أن يقع حل احلركة يف وقت الحق؟ 

حـــل احلركـــة أمـــر بيـــد القضـــاء وال أعتقـــد أن هذا 
األمـــر مطـــروح حاليـــا لكـــن احلركة لـــم تعد قـــادرة على 
القيـــام بالتصعيد أو تأزمي الوضـــع ألنها فقدت قواعدها 
الشـــعبية وأدواتهـــا وأصبحـــت تعانـــي الضعـــف والوهـــن 
بعدمـــا دخلـــت يف قطيعـــة سياســـية كبـــرى مـــع الشـــعب 
التونســـي وكل من كان يســـاندها وناصرهـــا وبذلك فإنها 
اليوم تعاني عزلة شـــعبية وسياســـية كبيرة جراء حتميلها 
الكثيـــر مـــن املســـؤوليات عـــن مـــا شـــهدته تونـــس خالل 
الســـنوات العشـــر املاضية من فســـاد وتدميـــر لالقتصاد 
وفوضـــى والكثير مـــن القضايـــا التي ستكشـــف تباعا. 

جركة النهضة تعاني عزلة شعبية وسياسية كبيرة جراء حتميلها 
الكثير من املسؤوليات عن ما شهدته تونس.
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عويدات:  التعديالت تطمئن املؤيدين 
ملشروع الدستور 

أصــدر  املاضيــة،  األيــام  خــال 

الرئيــس التونــي قيــس ســعّيد، 

مــروع  مــن  معدلــة  نســخة 

ــرا  ــدال كب ــار ج ــذي أث ــتور ال الدس

نــره  منــذ  واســعة  وانتقــادات 

مطلــع  الرســمية  الجريــدة  يف 

يوليــو. ومــن املقــرر أن يعــرض 

املــروع عــى اســتفتاء شــعبي 

وللتفاصيــل  يوليــو.   25 يف  عــام 

حــول مســتجدات ملــف الدســتور 

ــا  ــة إفريقي ــرت »بواب ــس أج يف تون

مــع  الحــوار  هــذا  اإلخباريــة« 

عضــو املكتــب الســيايس لحركــة 

وإىل  عويــدات،  أســامة  الشــعب 

نــص الحــوار:

حوار: همسة يونس
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بدايـــة كيف تابعتم أزمة مســـودة الدســـتور يف 
؟ نس تو

بداية ال نتحدث عن أزمة مســـودة الدســـتور بل هناك 
أزمـــة سياســـية مت التعامـــل معهـــا بلحظـــة 25 جويلية/ 
يوليـــو 2021 ثـــم مبســـار 25 جويلية/ يوليـــو الذي توج 
مبشـــروع دســـتور يعرض يوم 25 جويلية/ يوليو 2022 

لالستفتاء الشـــعبي العام.

مـــاذا عـــن إقـــرار الرئيـــس التونســـي بوجـــود 
أخطاء هـــل يؤثـــر على عمليـــة االســـتفتاء على 

الدســـتور اجلديـــد؟ 

هـــي أخطـــاء شـــكلية وليســـت أخطـــاء يف املضمـــون، 

بحيـــث كان إصالحهـــا ضروريـــا وال تغييـــر يف املضامن 
التـــي طرحت يف النســـخة األولـــى، لذلك لـــن يؤثر األمر 
يف عمليـــة االســـتفتاء التـــي ســـتكون يـــوم 25 جويليـــة/ 

يوليـــو 2022.

ما هي األخطاء التي حتدث عنها الرئيس؟ 

كلهـــا كانت أخطاء لغويـــة أو ترتيبية ما عدا إضافتن، 
واحـــدة تتعلـــق بالتدقيق الـــذي يحـــول دون تأويل مغرض 
يخيـــف الناس وهو يف الفصـــل 5، والثاني يتعلق بالتأكيد 
علـــى أن انتخاب نواب الشـــعب هو حر مباشـــر وســـري، 

والثالـــث يتعلق بجندرة اللغـــة يف بعض الفصول.

ما هي التعديالت يف النسخة اجلديدة؟ 

 ال تغييـــر يف املضامـــن التـــي طرحـــت يف النســـخة 
األولـــى مـــن مشـــروع الدســـتور.
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تدقيقـــات وتصحيحـــات عديدة ميكن الرجـــوع للرائد 
الرســـمي للبالد وســـنجدها موجودة.

هل تنهي التعديالت اجلدل أم تزيده؟ 

التعديالت تطمئن املؤيدين ملشـــروع الدســـتور وتنقص 
مـــن حمالت التخويـــف التي يقـــوم بها املناوؤون ملشـــروع 

الدستور.

باحلريـــات  املـــس  مـــن  املخـــاوف  أســـباب  مـــا 
؟  طيـــة ا قر ميو لد ا و

ال معنـــى لهـــذه املخـــاوف وامنـــا هـــي امـــا مخـــاوف 
يطلقهـــا من لم يحســـن اإلطالع على مشـــروع الدســـتور، 

أو يطلقهـــا املناوؤون لهذا املشـــروع باعتبارهم متمســـكن 

بلحظـــة 24 جويليـــة/ يوليو.

ما هي اخلطوات القادمة بعد نشـــر املســـودة يف 
الرسمي؟ الرائد 

اخلطـــوات القادمـــة حمالت ســـيقوم بهـــا املناصرون 

ملشـــروع الدســـتور منهم حركة الشـــعب  للحضـــور بكثافة 

والتصويـــت بنعـــم لهذا املشـــروع الـــذي سيؤســـس لدولة 

الشـــعب املدنية الدميقراطية والتي ســـتحقق إن شاء اهلل 

طموحات شـــعبنا الكرمي يف احلرية والعدالة االجتماعية.

مســـار 25 جويليـــة تـــوج مبشـــروع دســـتور يعرض 	 
العام. الشـــعبي  لالســـتفتاء 

 مشـــروع الدستور سيؤســـس لدولة الشـــعب املدنية 	 
الدميقراطية والتي ســـتحقق إن شـــاء اهلل طموحات 

شـــعبنا الكرمي يف احلرية والعدالـــة االجتماعية.
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كــــركــــاتيــــر


