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بعــد اشــهر مــن املناكفــات السياســية وعمليــات التحشــيد الواســعة التــي تخللتهــا 

مواجهــات ومظاهرات،اتجــه التونســيون للتصويــت عــى الدســتور الجديــد الــذي 

اقرتحــه الرئيــس قيــس ســعيد ليحــل محــل دســتور 2014. والــذي اثــار جــدال كبــرا 

ــات  ــي تســببت يف االزم ــة الســابقة الت ــع املنظوم ــه ســيقطع م ــرى أن ــن ي ــن م ب

ــات  ــد ال يضمــن الحري ــاد وبــن مــن يؤكــد أن الدســتور الجدي التــي تعبشــها الب

الفرديــة والجامعيــة وميهــد لديكتاتوريــة جديــدة.

االفتتاحية

تونس من دستور 2014 الى دستور 2022..
انفراجة أم أزمة جديدة
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تزامنــا مــع االحتفــال بعيــد اجلمهوريــة يف الـــ25 مــن 
يوليو/متوز،اجتــه التونســيون، اإلثنــن املاضي،للتصويــت 
يف اســتفتاء حــول مشــروع دســتور جديد،وفتــح أكثــر مــن 
11 ألــف مركــز اقتــراع أبوابــه أمــام املواطنن،داخــل 
ــى  ــة االســتفتاء عل ــة التونســية،وتواصلت عملي اجلمهوري

مشــروع الدســتور اجلديــد علــى مــدى 16 ســاعة. 

املســتقلة لالنتخابــات  العليــا  الهيئــة  رئيــس  وأعلــن 
يف تونــس فــاروق بوعســكر،أن 94.6 % مــن الناخبــن 
مشــروع  بـ«نعم«علــى  االســتفتاء صوتــوا  املشــاركن يف 
الدســتور اجلديد.وقــال بوعســكر للصحافيــن إن العــدد 
ــغ2.756.607  ــي للمشــاركن يف االســتفتاء بل االجمال
ناخبــا مــن أصــل 9.3 مليــون يحــق لهــم التصويــت، وقــد 
صــّوت 2.607.848 بـ«نعــم« علــى الدســتور اجلديــد.

ويف 25 يوليــو/ متــوز مــن عــام 2021 قــام الرئيــس 
ــن أخــرى  ــة احلكومــة وتعي التونســي قيــس ســعيد بإقال
وحــل مجلســي البرملــان والقضــاء وإصــدار تشــريعات 
علــى  االســتفتاء  بتنظيــم  مــرورا  رئاســية  مبراســيم 
لصالــح  واســعة  صالحّيــات  تضمــن  الــذي  الدســتور 
الــذي   2014 دســتور  مــع  قطيعــة  وشــكل  الرئيــس 

برملانــي  لنظــام  أســس 

تعــد  ولــم  رئاســيا،  اجلديد،نظامــا  الدســتور  وأقــر 
للرئيــس فيــه صالحيــات الدفــاع واخلارجيــة فحســب 
توســعت حيــث  بــل  نــص عليهــا دســتور 2014،  كمــا 
أصبــح لرئيــس اجلمهوريــة حــق تعيــن رئيــس احلكومــة 
كمــا  رئيــس احلكومــة،  مــن  باقتــراح  أعضائهــا  وبقيــة 
ــه الدســتور إقالتهــا دون أن يكــون للبرملــان دور  ُيخــّول ل

 العـــدد االجمالي للمشـــاركني يف االســـتفتاء بلـــغ2.756.607 
ناخبـــا مـــن أصـــل 9.3 مليـــون يحـــق لهـــم التصويـــت، وقـــد صوّت 

2.607.848 بــــ »نعـــم« علـــى الدســـتور اجلديد.
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يف ذلــك. وللرئيــس، القائــد األعلــى للقــوات املســلحة، 
وُيحــدد  للدولــة  العامــة  السياســة  ضبــط  صالحيــات 
»أولويــة  القانونيــة  وملشــاريعه  األساســية.  اختياراتهــا 

النظــر« مــن جانــب نــواب البرملــان.

أمــا الســلطة التشــريعية فقــد انقســمت بــن »مجلــس 
نــواب الشــعب« الــذي ينتخــب نّوابــه باقتــراع مباشــر ملــّدة 
ويضــّم  للجهــات«،  الوطنــّي  و«املجلــس  خمــس ســنوات 
ممّثلــن منتخبــن عــن كّل منطقــة، علــى أن يصــدر الحًقــا 
قانــون ُيحــّدد مهّماته.وينــدرج إرســاء هــذا املجلــس يف 
ــة القــرار،  إطــار تصــّور الرئيــس قيــس ســعّيد بالمركزّي
للتنميــة  للمناطــق املهمّشــة والتــي تفتقــد  وأّن احللــول 
تقاريــر  وفــق  األهالــي،  جانــب  مــن  ُتطــرح  أن  يجــب 

اعالميــة.

»الوظائــف«  تعبيــر  اجلديــد  الدســتور  يســتخدم 
والتنفيذيــة،  والقضائيــة  التشــريعية  الســلطات  وليــس 
وهــي لغــة يقــول النقــاد إنهــا تــدل علــى تضــاؤل مكانتهــا 
 109 املــادة  املقترح.ونصــت  الرئاســي  النظــام  يف 
ــه، وال  ــرة واليت ــة فت ــة طيل ــس باحلصان ــع الرئي ــى متت عل
تأديــة مهامــه. أثنــاء  يجــوز اســتجوابه عــن تصرفاتــه 
ــوًدا  ــوم بن ــرح لالســتفتاء الي ــم يتضمــن الدســتور املقت ول
العــام  دســتور  يف  جــاء  ملــا  خالًفــا  الرئيــس،  إلقالــة 

2014

يتعــن  إقالــة احلكومــة،  مــن  البرملــان  يتمكــن  لكــي 
تأييــد ثلثــي النــواب حلجــب الثقــة عنهــا يف تصويــت، 
مــن  أكبــر  هامــش  وهــو   ،115 املــادة  تنــص  حســبما 
األغلبيــة البســيطة املطلوبــة حاليــا. وتنــص املــادة 116 
علــى أنــه يف حالــة إجــراء تصويــت ثــان بحجــب الثقــة 
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يف نفــس الــدورة البرملانيــة، فيمكــن للرئيــس إمــا قبــول 
اســتقالة احلكومــة أو حــل البرملــان ممــا يعنــي إجــراء 

انتخابــات جديــدة.

مســودة  وصفــت  القضائية،فمثلمــا  الســلطة  امــا 
الدســتور البرملــان واجلهــات التنفيذيــة بأنهــا »وظيفــة«، 
تصــف أيضــا القضــاء بأنــه »وظيفــة« بــدال مــن »ســلطة« 
وهــو مــا قــال عنــه منتقــدون إنــه يشــير إلــى تراجــع 
دورها.وحســب البنــد 120،يعــن الرئيــس القضــاة إثــر 
تقــدمي ترّشــحاتهم مــن جانــب املجلــس األعلــى للقضــاء، 

ــالً يف اســتقالل القضــاء«. ــره قضــاة »تدّخ ــا اعتب م

اجلديــد  الدســتور  تعهــد   ،2014 دســتور  مثــل 
بحمايــة احلقــوق واحلريــات مبــا يشــمل حــق تشــكيل 
أحــزاب سياســية وحــق االحتجــاج. وينــص علــى ضمــان 

حريــة الــرأي والنشــر وكذلــك حريــة االعتقاد.وينــص 
الفصــل اخلامــس واخلمســون علــى أن »ال توَضــع قيــود 
ــة بهــذا الدســتور إاّل  ــات املضمون ــى احلقــوق واحلّري عل
مبقتضــى قانــون ولضــرورة يقتضيهــا نظــام دميقراطــي 
وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر أو ملقتضيــات األمــن العــاّم 

أو الدفــاع الوطنــي أو الصّحــة العمومّيــة«.

التونســي  للرئيــس  كبيــرا  االســتفتاء جناحــا  يعتبــر 
ضــد معارضيــه الذيــن يــرون أن هــذا االســتفتاء قــد 
وأن  للخطــر،  الفتيــة  التونســية  الدميقراطيــة  يعــرض 
العملية.وشــكّكت  شــرعية  يقــوض  املشــاركة  تدنــي 
املعارضــة  قــوى  أبــرز  تضــم  التــي  اخلــالص«  »جبهــة 
يف تونــس، يف األرقــام الرســمية عــن االســتفتاء علــى 
قيــس  اجلمهوريــة  رئيــس  داعيــة  اجلديــد،  الدســتور 
ســعيد إلــى التنحــي عــن منصبــه وإلــى تشــكيل حكومــة 

نصـــت املـــادة 109 علـــى متتـــع الرئيـــس باحلصانـــة طيلـــة فتـــرة 
واليته، وال يجوز اســـتجوابه عن تصرفاته أثنـــاء تأدية مهامه.ولم 
يتضمـــن الدســـتور املقترح لالســـتفتاء اليـــوم بنوًدا إلقالـــة الرئيس، 

خالفًـــا ملا جاء يف دســـتور العـــام 2014.



اخلميس 28  يوليو   2022  العدد : 6224

وتشــريعية  رئاســية  انتخابــات  إلعــداد  وطنــي  إنقــاذ 
جديدة.واتهمــت اجلبهــة ،الهيئــة االنتخابيــة بـ«تزويــر« 
الدســتور،  علــى  االســتفتاء  املشــاركة يف  نســبة  أرقــام 

»فشــل«. ســعّيد  قيــس  الرئيــس  اســتفتاء  أن  مدعيــة 

كمــا أعلــن احلــزب الدســتوري احلــر أنــه لــن يعتــرف 
بارتــكاب  التونســي  الرئيــس  بنتائــج االســتفتاء، واتهــم 
خــروق غيــر مســبوقة بحــق دولــة القانون.وقالــت رئيســة 
اإلعــالن  بعــد  لهــا  كلمــة  يف  موســي،  عبيــر  احلــزب 

عــن نســبة املشــاركة يف االقتــراع والتقديــرات لنتائــج 
القياســية  األرقــام  كل  »حطــم  ســعّيد  إن  االســتفتاء، 
املســار  وإن  واملؤسســات«،  القانــون  دولــة  خــرق  يف 
الــذي اتخــذه »مدلــس وغيــر قانونــي ولــن يعتــرف بــه 

تعبيرهــا. احلزب«،وفــق 

قيــس ســعّيد  التونســي  الرئيــس  املقابل،اعتبــر  ويف 
ــه يف وســط  ــام مؤيدي ــال أم ــن لي ــاه اإلثن يف خطــاب ألق
العاصمــة، إن البــالد دخلــت »مرحلــة جديدة«٠وأضــاف 

مـــع جناحـــه يف االســـتفتاء،يجد الرئيـــس التونســـي نفســـه 
امام حتـــدي جديد وهو االزمة االقتصاديـــة املتفاقمة التي 
تعيشـــها البـــالد منذ ســـنوات مـــع انخفـــاض النمـــو وتراجع 

اخلدمـــات العامـــة، وتفاقم العجـــز والديون.
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ســعّيد بــأن »مــا قــام بــه الشــعب درس، أبــدع التونســيون 
ــة  ــا مــن ضف ــوم عبرن ــا: »الي ــم«، مضيف ــه للعال يف توجيه
ــة  ــى ضف ــاط إل ــأس واإلحب ــة الي ــن ضف ــى أخــرى.. م إل
الشــعب  إرادة  بفضــل  هــذا  وســنحقق  والعمــل.  األمــل 
هــذا  ضمــن  خلدمتــه«.  ســتوضع  التــي  والتشــريعات 
الشــأن، قــال ســعّيد غــداة االقتــراع، إن أول قــرار بعــد 
االســتفتاء ســيكون وضــع قانــون انتخابــي ســيغير شــكل 

االنتخابــات القدميــة، علــى حــد قولــه.

ويف الوقــت الــذي يؤكــد فيــه معارضــوه توجهــه الــى 
الــى  والعــودة  مــن احلريــات  واحلــد  املطلقــة  الســلطة 
ــورا  ــن يصبــح ديكتات ــه ل عهــد االســتبداد،يقول ســعيد إن
وإنــه ســيحافظ علــى احلقــوق وإن هنــاك دورا لبقيــة 
املعارضــة  اتهامــات  رافضــا  وقــال  الدولــة،  مؤسســات 
»التاريــخ لــن يعــود إلــى الوراء«.وأكــد الرئيــس التونســي 
أن »الشــعب قــال كلمتــه وأن الســيادة تعــود للشــعب وأن 
عهــد اقتســام الكعكــة بــن النخبــة السياســية انتهــى«.

ومــع جناحــه يف االســتفتاء،يجد الرئيــس التونســي 
االقتصاديــة  االزمــة  وهــو  امــام حتــدي جديــد  نفســه 
املتفاقمــة التــي تعيشــها البــالد منــذ ســنوات مع انخفاض 
العجــز  وتفاقــم  العامــة،  اخلدمــات  وتراجــع  النمــو 

والديون.وعاشــت تونــس فتــرات مــن عــدم االســتقرار 
العمليــات  تكــرر  مــع  صعــب  أمنــي  ووضــع  السياســي 
االرهابيــة التــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى الســياحة يف 
البالد،ثــم جــاءت جائحــة كورونــا بتداعياتهــا الكارثيــة 

لتزيــد األمــر صعوبــة علــى اقتصــاد البلــد املتــأزم.

وفــق تقاريــر اعالميــة،كان علــى احلكومــات املتعاقبــة 
اإلنفــاق  تقييــد  عبــر  صعبــة،  طريــق  علــى  تســير  أن 
العــام لتأمــن املســاعدة املاليــة األجنبيــة، دون التســبب 
يف انفجــار اجتماعــي إذا باتــت احليــاة أكثــر صعوبــة 
ســلطات  وجــود  عــدم  ومــع  للفقــراء.واآلن،  بالنســبة 
مبفــرده  ســعيد  ســيكون  املســؤولية،  تتحمــل  أخــرى 

احلــادة. االقتصاديــة  املشــكالت  مبواجهــة 

ويــرى مراقبــون،أن متريــر االســتفتاء قــد يســهل علــى 
ســعيد اتخــاذ اخلطــوة األولــى نحــو اســتقرار االقتصــاد 
واملتمثلــة يف احلصــول علــى حزمــة إنقــاذ طــال انتظارهــا 
املاضــي،  عكــس  فعلــى  الدولــي.  النقــد  صنــدوق  مــن 
ليســت هنــاك حاجــة للتفــاوض داخــل ائتــالف حاكــم، 
ــا  ــول به ــة املعم ــات املؤقت واالســتفتاء يضــع حــدا للترتيب
منــذ الصيــف املاضــي. كمــا أنــه قــد يقــوي موقــف ســعيد 
التونســي  العــام  االحتــاد  القويــة،  العمــال  نقابــة  مــع 
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ــد مــن اإلصالحــات. ــارض العدي ــي تع للشــغل، الت

بســام  عــن  اللندنيــة  »العــرب«  صحيفــة  ونقلــت 
حلقــوق  التونســية  الرابطــة  رئيــس  نائــب  الطريفــي 
مطالــب  ينتظــرون  »التونســيون  أن  قولــه  اإلنســان 
ــّد  ــم تتحقــق مــن 2011، وال ب ــة ل ــة واجتماعي اقتصادي
مــن تعزيــز احلقــوق املدنيــة والسياســية«.وأضاف »علــى 
الرئيــس ســعّيد أن يجــد حلــوال لألزمــات االقتصاديــة 
وغيــاب  والبطالــة  التدايــن  غــرار  علــى  واالجتماعيــة 
االســتثمار واألمــن الغذائــي وغيرهــا، وعليــه أن يتحّمــل 

التونســين«. أمــام  املســؤولية 

فيمــا قــال أســتاذ القانــون الدســتوري والنيابــي رابــح 
اخلرايفــي،أن »مــا بعــد االســتفتاء هــو إنهــاء املرحلــة 
الدســتورية، وانتقلنــا مــن تنظيــم دســتوري معــّن إلــى 
آخــر جديــد يوّحــد القــرار السياســي ويعطــي جناعــة 
مؤسســات الدولة«.وأضــاف ان »الرئيــس ســعّيد ســيجد 
والناخبــات،  الناخبــن  قبــل  مــن  امتحــان  أمــام  نفســه 
ــرارات واإلجــراءات،  ــن للق ــن كل املعطل ــص م ــد تخلّ وق
كمــا ســيصبح أمــام التــزام أخالقــي ودســتوري لتحقيــق 
جــزء مّمــا وعــد بــه التونســين علــى األقــل، مثــل توفيــر 
وضمــان  الدولــة  مؤسســات  وتنقيــة  األمنــي  اجلانــب 
والصحــة  بالتعليــم  املتعلقــة  األساســية  اخلدمــات 

والنقــل«.

وتابــع اخلرايفــي »أعتقــد أن ســعّيد قــادر علــى كســب 
تنفيــذي قــوي وصــارم  الرهــان شــريطة توفيــر جهــاز 
)املحافظــن(،  والــوالة  الــوزراء  اختيــار  بحســن  بــدءا 

مــن  جــزء  اســترجاع  عــن  فضــال  العامــن،  واملديريــن 
األمــوال املهــدورة يف ممارســات الفســاد واالمتيــازات 
دوالر(«. مليــار   5.53( دينــار  مليــار  بـــ17  واملقــدرة 
مــع  التعامــل  رؤيــة جديــدة يف  مــن  بــّد  »ال  واســتطرد 
مــا  التنموي«.وفــق  باجلانــب  واالهتمــام  العــام  املــال 

اللندنيــة. »العــرب«  صحيفــة  أوردتــه 

وتــدور املفاوضــات بــن تونــس وصنــدوق النقــد حــول 
ــة برئاســة  ــذي تقترحــه احلكوم برنامــج اإلصالحــات ال
ــق القــرض  ــدوق أن يتراف ــودن، ويشــترط الصن جنــالء ب
باملؤسســات  تتعلــق  موجعــة  إصالحــات  تنفيــذ  مــع 
صنــدوق  الدعم.وأعلــن  منظومــة  وتغييــر  العموميــة 
النقــد الدولــي،يف وقــت ســابق، أّن بعثــة مــن خبرائــه 
اختتمــت زيــارة إلــى تونــس يف إطــار مفاوضــات جتريهــا 
برنامــج  ملنحهــا  تونــس  مــع  الدوليــة  املاليــة  املؤسســة 
بــن اجلانبــن  إلــى أن »املحادثــات  مســاعدات، الفتــا 

حّققــت تقدمــا جّيــدا«.

ويعقــد الكثيــرون آمــاال كبيــرة علــى املرحلــة القادمــة 
يف مواجهــة التحديــات القائمــة وجتــاوز الفشــل الــذي 
مــن  تــدار  كانــت  التــي  الســابقة  احلكومــات  عرفتــه 
طــرف األحــزاب وســط صراعــات علــى النفــوذ واغفــال 
ســنوات  منــذ  يعيــش  بــات  الــذي  املواطــن  ملتطلبــات 
أن  آخــرون  يخشــى  صعبة.فيمــا  اقتصاديــة  أوضاعــا 
تــزداد االزمــات يف البــالد مــع تصاعــد حدة االنقســامات 
وعمليــات التحشــيد التــي تهــدد بدخــول البــالد يف نفــق 

الصراعــات.

أعلـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي،يف وقـــت ســـابق، أّن بعثـــة 
مـــن خبرائه اختتمـــت زيارة إلـــى تونس يف إطـــار مفاوضات 
جتريهـــا املؤسســـة املالية الدوليـــة مع تونس ملنحهـــا برنامج 
مســـاعدات، الفتـــا إلـــى أن »املحادثات بـــني اجلانبني حقّقت 

تقدمـــا جّيدا«.
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شريف الزيتوني

يــوم الـــ25 مــن يوليــو عنــد التونســين يف األصــل هــو عيــد الجمهوريــة، الــذي يحمــل يف 

ســجله تاريخــا مــن األحــداث انتهــت وســط خمســينات القــرن املــايض، باســتقال أنهــى 

أكــر مــن نصــف قــرن مــن االســتعامر، وتــم تأســيس نظــام جديــد متجــاوز للنظــام امللــي 

ــه  ــذ أعلن ــه من ــال ب ــس عــى االحتف ــت تون ــد دأب ــة. وق ــاد لقــرون طويل ــذي حكــم الب ال

ــا،  ــاء مختلف ــو 2022، ج ــن 25 يولي ــام 1957. لك ــة يف ع ــب بورقيب ــل الحبي ــس الراح الرئي

لكونــه هــذه املــرة جــاء معلنــا ملــا ســامها الرئيــس قيــس ســعّيد »الجمهوريــة الجديــدة« 

القاطعــة مــع كل مــا هــو مــاض، بعــد اســتفتاء أســال حــرا كثــرا واختلفــت حولــه الطبقــة 

السياســية بــكل توجهاتهــا.

 االســـتفتاء على الدستور التونسي:
 مرحلة حاسمة لتونس اجلديدة
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يف شــهر ديســمبر مــن العــام املاضــي، ويف قلــب أزمــة 
سياســية غيــر مســبوقة، قــرر الرئيــس التونســي التخلــي 
الــذي  العمــل بالدســتور  وإن بشــكل غيــر مباشــر عــن 
الصفقــات  يشــبه  مــا  العــام 2014، ضمــن  يف  صيــغ 
السياســية. لــم يشــأ اإلعــالن عــن اإللغــاء ألن ذلــك يعنــي 
أن كل مــا انبثــق عنــه يكــون يف حكــم امللغــى مــن بينــه 
شــرعيته هــو يف قصــر قرطــاج. الرئيــس اتخــذ قــرارا 
اعتبــر فيــه أن دســتور مــا يعــرف باجلمهوريــة الثانيــة 
ــه  ــه ألن ــل ب ــن أن يتواصــل العم ــا وال ميك ــد صاحًل ــم يع ل
ال مشــروعية لــه، لكــن بــدأ العمــل بتدابيــر اســتثنائية 

منبثقــة عــن ذلــك الدســتور يف اخلطــوط العامــة.

 ،2014 بدســتور  العمــل  إلغــاء  مــن  أشــهر  بعــد 

استشــارية،  جلنــة  تشــكيل  عــن  ســعيد  قيــس  أعلــن 
تتكفــل بإعــداد دســتور ملــا ســماها »جمهوريــة جديــدة« 
تقطــع مــع كل اإلرث السياســي املاضــي. اللجنــة ُكلّــف 
برئاســتها »الصــادق بلعيــد« وهــو أحــد شــيوخ القانــون 
الدســتوري يف البــالد وأســتاذ ســابق للرئيــس، ويســاعده 
وهــو  أمــن محفــوظ،  أهمهمــا  آخــران  أســتاذان  فيهــا 
أســتاذ جامعــي معــروف يف األوســاط التونســية بتوجهــه 
وغيــر  الغــرب  علــى  االنفتــاح  يف  املوغــل  اللليبرالــي 
املتحمــس لالنتمــاء احلضــاري لتونــس. الواقــع أن بلعيــد 
نفســه ال يبتعــد كثيــرا عــن محفــوظ يف هــذا األمــر. وقــد 
قامــت اللجنــة بالفعــل بتقــدمي مســودة مــن دســتور اعتقــد 
اجلميــع أنــه النســخة التــي ســتعرض علــى االســتفتاء، 

يـــوم الــــ25 من يوليـــو عنـــد التونســـيني يف األصل هو عيـــد اجلمهوريـــة، الذي 
يحمـــل يف ســـجله تاريخـــا من األحـــداث انتهت وســـط خمســـينات القـــرن املاضي، 
باســـتقالل أنهـــى أكثـــر من نصف قرن من االســـتعمار، ومت تأســـيس نظـــام جديد 

متجـــاوز للنظـــام امللكـــي الذي حكـــم البالد لقـــرون طويلة.
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ــة  ــس اللجن ــم رئي ــع مبــن فيه ــس فاجــأ اجلمي ــن الرئي لك
ــا صياغــة  ــاد فيه ــا أع ــة متام ومســاعداه بنســخة مختلف
الهويــة  نقــاط  علــى  فيهــا  وركــز  الفصــول،  مختلــف 
واالنتمــاء احلضــاري للبــالد، األمــر الــذي جعــل بلعيــد 
يقــّدم لإلعــالم النســخة األصليــة واتهــم قيــس ســعّيد 
بأنــه ميهــد لدولــة محافظــة ال تضمــن مدنيــة الدوليــة 
ــة، وهــو مــا نفــاه يف وقــت  ــد الرئيــس دون رقاب ــق ي وتطل

الحــق.

واعتبــر ســعّيد يف »دســتوره« اجلديــد أن الســلطات 
الثــالث هــي مجــرد وظائــف وليســت كمــا يف الســابق 
وال ســلطة إال للشــعب حســب رأيــه. والرئيــس هنــا يبــدو 
ــز علــى هــذه املســألة بعــد املعركــة التــي خيضــت  أنــه رّك

ــم أصحــاب ســلطة  ــرون أنه ــن ي ــن القضــاة الذي ــه وب بين
حتظــى باســتقاللية تامــة عمــا هــو تنفيــذي. واإلجــراءات 
التــي اتخــذت بحــق العشــرات منهــم عبــر إقالتهــم تؤكــد 
ذلــك اخلــالف الــذي مــازال قائمــا مــن خــالل إضرابــات 
اجلــوع واالعتصامــات التــي تبنتهــا هياكلهــم واعتبــرت 
ــوى  ــك. كمــا احت ــه يف ذل أن ســعّيد قــد جتــاوز صالحيات
الدســتور علــى فضــل أثيــر حولــه جــدل كبيــر، مرتبــط 
أساســا بامتــداد وانتمــاء البــالد، أيــن أكــد علــى انتســاب 
شــعبها إلــى األمــة اإلســالمية والفضــاء العربــي، وهــو 
مــا أغضــب بعــض األطــراف احلداثيــة التــي كانــت تعــّول 
علــى الرئيــس يف التخلــي عــن فكــرة االنتمــاء، لكنــه أصــر 
علــى  وضعهــا وهــذا مــا يفســر الغضــب الــذي بــدا وضحــا 

25 يوليـــو 2022، جـــاء مختلفـــا، لكونـــه هـــذه املـــرة جـــاء معلنا ملا 
ســـماها الرئيس قيس ســـعّيد »اجلمهورية اجلديـــدة« القاطعة مع كل 
مـــا هو ماض، بعد اســـتفتاء أســـال حبرا كثيرا واختلفـــت حوله الطبقة 

السياســـية بكل توجهاتها.



اخلميس 28  يوليو   2022  العدد : 12224

ــي أو مــا  ــى عــدد مــن »النخــب« ذات التوجــه الليبرال عل
يعــرف »مثقفــي الدولــة العميقــة«، »املغروريــن« بفكــرة 
األمــة التونســية مبعناهــا الضيــق ومبحاولــة حتييدهــا 

ــة. ــا اإلقليمي ــة فضاءاته عــن بقي

كمــا غيــر ســعّيد مــن الســلطة التشــريعية، عبــر فصــل 
املواقــع النيابيــة، بــن الطريقــة التقليديــة املعروفــة يف 
ــات  ــالف يف الصالحي ــواب رغــم بعــض االخت ــار الن اختي
وحصانــة النائــب وطريقــة االنتخــاب ذاتهــا، وبــن جســم 
جديــد يحــاول البعــض اعتبــاره بنــاء قاعديــا منســجما 

مــع أفــكار الرئيــس عبــر انتخــاب مجالــس يتــم انتخابهــا 
لــدى مؤيــدي  محليــا وهــي نقطــة خلفــت جــدال حتــى 
الرئيــس، باعتبــار أن املجتمــع التونســي مازالــت حتكمــه 
التــي  وهــي  والعشــائرية  الضيقــة  املناطقيــة  األفــكار 
ســتكون محــددة يف ضمــان املواقــع يف املجالس مســتقبال.

وبعــد أن نشــر الرئيــس التونســي مشــروع الدســتور يف 
اجلريــدة الرســمية للبــالد، نهايــة يونيــو، دعــا التونســين 
لرمزيــة  اســتغالال  يوليــو،   25 يف  عليــه  للتصويــت 
ذلــك التاريــخ يف البــالد، وقــد توجــه جــزء منهــم إلــى 

بعـــد أن نشـــر الرئيـــس التونســـي مشـــروع الدســـتور يف اجلريـــدة الرســـمية للبـــالد، نهاية 	 
يونيو، دعا التونســـيني للتصويت عليه يف 25 يوليو، اســـتغالال لرمزية ذلك التاريخ يف 

البـــالد، وقـــد توجه جـــزء منهم إلـــى الصناديق معبريـــن عن رغبتهـــم يف التغيير<

نســـبة املوافقـــة علـــى دســـتور جديـــد لتونـــس بلغـــت حســـب األرقـــام الرســـمية لهيئـــة 	 
االنتخابـــات 94.6 باملائـــة، وهـــو رقـــم كبيـــر مينـــح الرئيـــس »شـــرعية« الحقـــة لـــكل 
إجراءاتـــه، وهـــذا يف الواقع مـــا كان منتظر بالنظر إلى مقاطعة عدد من القوى السياســـية 
وعلـــى رأســـها حركـــة النهضـــة التـــي تتزعـــم تقريبـــا واجهـــة املعارضة ملشـــروع قيس ســـعّيد
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الصناديــق معبريــن عــن رغبتهــم يف التغييــر، وقــد كان 
لهــم ذلــك، حيــث ذهــب أكثــر مــن مليونــن ونصــف املليــون 
تونســي إلــى صناديــق االقتــراع راغبــن يف القطــع مــع 
كل املنظومــات الســابقة التــي لــم تنجــح يف إنهــاء غضــب 

الشــعب وتوفيــر أبســط احتياجاتــه.

وعلــى الرغــم مــن أن عــدد املنتخبــن يســاوي حوالــي 
نســبة  لكــن  االنتخابــي«،  »باجلســم  يعــرف  مــا  ثلــث 
حســب  بلغــت  لتونــس  جديــد  دســتور  علــى  املوافقــة 
باملائــة،   94.6 االنتخابــات  لهيئــة  الرســمية  األرقــام 
وهــو رقــم كبيــر مينــح الرئيــس »شــرعية« الحقــة لــكل 
بالنظــر  منتظــر  كان  مــا  الواقــع  يف  وهــذا  إجراءاتــه، 
إلــى مقاطعــة عــدد مــن القــوى السياســية وعلــى رأســها 
حركــة النهضــة التــي تتزعــم تقريبــا واجهــة املعارضــة 

ملشــروع قيــس ســعّيد، هــي واحلــزب الدســتوري احلــر 
ــة قيــس ســعّيد  ــر »انتكاســة« يف مرحل ــر األكث ــذي يعتب ال
اجلديــدة باعتبــاره ســحب عنــه أغلبيــة قاعدتــه الشــعبية 
املتشــنج يف  واالنتخابيــة وهــذا يفســر موقــف رئيســته 
أغلــب املقاطــع التــي تســجلها علــى مواقــع التواصــل.

مــا ميكــن أن نســتخلصه أن تونــس دخلــت مرحلــة 
سياســية جديــدة، البــارز فيهــا هــو الرئيــس قيــس ســعّيد، 
الــذي ُيْعتقــد أنــه مــاض يف مشــروعه دون أدنــى اعتبــار 
ألحــد، مؤيديــن ومعارضــن، وهــذا بالدرجــة التــي مينــح 
تخوفــات  يبعــث  الــذي  بالقــدر  نســبيا،  اســتقرار  فيهــا 
حكــم  نحــو  والنــزوع  بالســلطة  تفــّرد  عــن  مشــروعة 
الرئيــس فيــه هــو محــور العمليــة واملحــدد فيهــا حتــى 

بأخطائهــا.

تونـــس دخلـــت مرحلة سياســـية جديدة، البـــارز فيها هو الرئيس قيس ســـعّيد، الـــذي يُْعتقد 
أنـــه ماض يف مشـــروعه دون أدنـــى اعتبار ألحد، مؤيديـــن ومعارضني، وهـــذا بالدرجة التي 
مينـــح فيهـــا اســـتقرار نســـبيا، بالقـــدر الذي يبعـــث تخوفات مشـــروعة عـــن تفرّد بالســـلطة 

والنـــزوع نحـــو حكـــم الرئيس فيـــه هو محـــور العملية واملحـــدد فيها حتـــى بأخطائها.
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األزمة االقتصادية: التحّدي األبرز 
لتونس ما بعد اإلستفتاء

ــايل الحكومــات عــى البــاد  بعــد أعــوام مــن التدهــور الســيايس وتت
ــة الخانقــة التــي متــر بهــا تونــس  التونســية، تعتــر األزمــة االقتصادي
نتيجــة حتميــة تشــّدد بدورهــا الخنــاق عــى مــروع الرئيــس التونيس 
قيــس ســعّيد وأهــم التحديــات أمــام اإلســتفتاء عــى الدســتور الجديد 
الــذي بــدوره مل يحــّدد مامــح وتفاصيــل واضحــة لعــاج األزمــة 

ــة »املســتعصية إىل حــد مــا. االقتصادي

جناة فقيري
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ــى  ــس يســتند إل ــة يف تون ــة االقتصادي ــاس األزم إن قي
4 عناصــر هامــة وأساســية هــي عجــز ميزانهــا التجــاري، 
ارتفــاع مديونيتهــا، تدهــور املقــدرة الشــرائية ملواطنيهــا 
وزيــادة معــدالت الفقــر وأخيــرا مشــاورات«متعثرة« مــع 
اإليجابيــة  التصريحــات  رغــم  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
لطــريف املفاوضــات، النقــد الدولــي واحلكومــة التونســية، 
ألن املعارضــة الداخليــة، ملقتــرح احلكومــة املقــدم، مــن 
ــوة  ــام التونســي، الق ــا اإلحتــاد الع ــد األطــراف أهمه عدي
اإلجتماعيــة الراســخة يف تونــس إضافــة إلــى التوتــرات 
السياســية جتعــل مــن آفــاق املشــاورات مفتــوح الفرضيات.

مــروان  التونســي  املركــزي  البنــك  محافــظ  قــال 
العباســي يف آخــر تصريحاتــه أّنــه »مــن املتوقــع اتســاع 

عجــز امليزانيــة إلــى %9.7 مــن النــاجت اإلجمالــي املحلــي 
هــذا العــام مقابــل توقعــات ســابقة أعلنــت عنهــا وزيــرة 
املاليــة ســهام منصيــة أواخــر العــام أن  تبلــغ 6.9 %. أمــا 
بخصــوص حجــم الديــن العمومــي املقــدر لســنة 2022، 
ــدر أن  ــن املق ــه م ــة التونســية أن ــرة املالي ــادت وزي ــد أف فق
يبلــغ 114142 مليــون دينــار وهــو مــا ميثــل 82.6% 
مــن النــاجت املحلــي اإلجمالــي مقابــل  %85.6 مقارنــة 
بقانــون املاليــة التعديلــي لســنة 2021. كمــا حتدثــت يف 
ســياق متصــل كتلــة األجــور التــي ضبطــت يف قانــون ماليــة 
2022 ســتكون يف حــدود 21573 مليــون دينــار بعــد 
أن كانــت 20345 مليــون دينــار ســنة 2021 أي بزيــادة 

قدرهــا 1228 مليــون دينــار.

إن قيـــاس األزمـــة االقتصادية يف تونس يســـتند إلـــى 4 عناصر هامة وأساســـية 	 
الشـــرائية  املقـــدرة  تدهـــور  ارتفـــاع مديونيتهـــا،  التجـــاري،  ميزانهـــا  هـــي عجـــز 
ملواطنيهـــا وزيـــادة معـــدالت الفقر وأخيرا مشـــاورات«متعثرة« مـــع صندوق النقد 

الدولـــي رغـــم التصريحـــات اإليجابيـــة لطـــريف املفاوضات
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ــب  ــات تتطل ــى أّن هــذه التوازن ــة ال ــرة املالي ــت وزي ولفت
دينــار  مليــون   18673 بـــ  تقــدر   متويــل   حاجيــات 
وحاجيــات خزينــة تقــدر  بـــ 1310 مليــون دينــار، وهــو مــا 
ــة حاجــات االقتــراض يف حــدود 19983  يســتدعي تعبئ
مليــون دينــار، وتتــوزع بــن 12562 مليــون دينــار اقتــراض 
ــي. مــن  ــراض داخل ــار اقت ــون دين خارجــي  و73331 ملي
ــوة  ــد ق ــى تزاي ــك يرجــع إل ــه أوضــح العباســي أّن ذل جانب
الــدوالر واالرتفــاع احلــاد يف أســعار احلبــوب والطاقــة 
إّنهــا  التــي قــال العباســي  وتبعــات احلــرب األوكرانيــة، 
أوجــدت احتياجــات متويليــة إضافيــة حجمهــا 1.6 مليــار 

دوالر.

يف منتصــف الشــهر احلالــي نشــرت وكالــة بلومبــرغ 
والتقييمــات  الدراســات  يف  املتخصصــة  االمريكيــة 
ــة  ــم تصنيفــا للخمســة وعشــرين دول ــة يف العال االقتصادي

االشــد عرضــة يف العالــم ملخاطــر التعثــر املالــي لتحتــل 
تونــس املرتبــة األولــى عامليــا والثالثــة عربيــا مــن حيــث 

العجــز عــن تســديد ديونهــا.

العــام  مــن  الثانيــة  الثالثيــة  أواخــر  ويف  جهتــه  مــن 
احلالــي، حــّذر أحــد اكبــر البنــوك االســتثمارية يف العالــم 
نحــو  تونــس  توجــه  مــن  »مورغــان ســتانلي«  بنــك  وهــو 
التخلــف عــن ســداد ديونهــا إذا اســتمر التدهــور يف ماليتها 
العموميــة. وقــال البنــك »يف ســيناريو يســتمر معــه املعــدل 
احلالــي لتدهــور املاليــة العموميــة، مــن املحتمــل أن تتخلــف 
تونــس عــن ســداد ديونهــا« مرجحــا  أن يحــدث ذلــك العــام 
القــادم مــا لــم تتوصــل البــالد ســريعا إلــى برنامــح مــع 
كبيــرة يف  الدولــي وجتــري تخفيضــات  النقــد  صنــدوق 

ــاق. اإلنف

 قـــال محافـــظ البنك املركزي التونســـي مروان العباســـي يف آخـــر تصريحاته 	 
ّـــه »مـــن املتوقع اتســـاع عجـــز امليزانية إلـــى %9.7 من النـــاجت اإلجمالي  أن
املحلـــي هـــذا العـــام مقابل توقعـــات ســـابقة أعلنت عنهـــا وزيرة املالية ســـهام 

منصيـــة أواخـــر العـــام أن  تبلغ 6.9 %
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ــة  ــى جمل ــة تنضــاف إل تصنيفــات ومؤشــرات اقتصادي
التــي نشــرتها عديــد اجلهــات  الســلبية  املؤشــرات  مــن 
ــة احلــادة التــي  املحليــة والعامليــة حــول األزمــة االقتصادي
تثقــل كاهــل الدولــة التونســية منــذ بدايــة العــام احلالــي، 
خاصــة بعــد انهيــار الدينــار يف قفــزة تاريخيــة إلــى أدنــى 

مســتواتها مقابــل الــدوالر بقيمــة 3.18.

ــوان  ــة البنــك الدولــي حتــت عن ويف مقــال نشــر مبدون
»ارتفــاع معــدل التضخــم وأثــره علــى أوضــاع الفقــر يف 
أنــه  البنــك  الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا« أوضــح 
»إذا اســتمر ارتفــاع األســعار العامليــة يف األشــهر املتبقيــة 
مــن عــام 2022 بنفــس الوتيــرة التــي كانــت عليهــا يف 
أشــهره األولــى، واســتمر الدعــم قائمــاً، فــإن معــدل الفقــر 
كمــا  تونــس،  يف  مئويــة  نقطــة   2.2 مبقــدار  ســيزداد 

ســتتفاقم مســتويات التفــاوت وعــدم املســاواة إلــى حــّد مــا، 
إذ ســيرتفع مؤشــر »جينــي« مــن 32.82 إلــى 32.9،«

التصاعــدي  منحاهــا  واصلــت  التضخــم  نســبة  أمــا 
خالل شــهر جوان 2022، لتبلغ 8،1 باملائة بعد تســجيل 
نســبة 7،8 باملائــة خــالل شــهر مــاي و7،5 باملائــة خــالل 
شــهر أفريــل و7،2 باملائــة خــالل مــارس 2022، بحســب 
لإلحصــاء.  الوطنــي  املعهــد  أوردهــا  معطيــات  أحــدث 
وفســر املعهــد ارتفــاع نســبة التضخــم باألســاس بتســارع 
ــن  ــة واملشــروبات، م ــة التغذي ــادة أســعار مجموع نســق زي
8،2 باملائــة يف شــهر مــاي الــى 9،5 باملائــة خــالل شــهر 

جــوان 2022.

رمبــا ال يبــدو أفــق األزمــة االقتصاديــة قامتــا إلــى ذاك 
احلــد خاصــة بعــد تصريحــات بعثــة خبــراء صنــدوق النقــد 

لفتـــت وزيرة املالية الـــى أّن هذه التوازنات تتطلب حاجيـــات متويل  تقدر  بـ 	 
18673 مليـــون دينـــار وحاجيـــات خزينة تقدر  بــــ 1310 مليون دينار، 
وهـــو ما يســـتدعي تعبئـــة حاجـــات االقتـــراض يف حـــدود 19983 مليون 

دينار



اخلميس 28  يوليو   2022  العدد : 18224

ــدة  ــرة املمت الدولــي التــي زارت تونــس مؤخــرا خــالل الفت
مــن 4 إلــى 18 جويليــة/ يوليــو اجلــاري 2022 ملناقشــة 
الدعــم املالــي املحتمــل مــن صنــدوق النقد الدولــي لبرنامج 
وضعتــه  الــذي  االقتصاديــة  واإلصالحــات  السياســات 
الســلطات. حيــث أّكــدت البعثــة أن املناقشــات كانــت مثمرة 
بشــأن اتفــاق جديــد يف إطــار »تســهيل الصنــدوق املمــدد« 
لدعــم السياســات واإلصالحــات االقتصاديــة للســلطات 
والشــركاء  التونســية  احلكومــة  بانفتــاح  ترحــب  وأنهــا 
ــج  ــذ برنام ــاء بشــأن تنفي ــن جتــاه احلــوار البن االجتماعي
ــة وداعــم للنمــو. ــارات االجتماعي إصالحــي مــراع لالعتب

الزيــارة  هــذه  علــى ضــوء  الدولــي  للنقــد  بيــان  ويف 
جــدول  يف  مهمــا  تقدمــا  حتــرز  الســلطات  ان   « قــال 
أعمالهــا االقتصــادي، مــع مراعــاة التنســيق اجليــد بــن 
الــوزارات والهيئــات علــى أســاس رؤيــة مشــتركة ســليمة 
ومــن الضــروري اآلن إســراع وتيــرة تنفيــذه«. موّضحــا 
أن االقتصــاد التونســي يعانــي مــن التأثيــر االقتصــادي 
ــرة  ــة كبي ــة خارجي ــل صدم ــي متث ــا الت للحــرب يف أوكراني
الضغــوط  هــذه  وان  كوفيــد19-  جائحــة  إلــى  تضــاف 
ــة األساســية القائمــة  ــد مــن مواطــن الضعــف الهيكلي تزي

االقتصــاد. يف 

 يف منتصـــف الشـــهر احلالي نشـــرت وكالـــة بلومبـــرغ االمريكية املتخصصة يف الدراســـات 	 
والتقييمـــات االقتصاديـــة يف العالم تصنيفا للخمســـة وعشـــرين دولة االشـــد عرضة يف 
العالـــم ملخاطـــر التعثـــر املالـــي لتحتـــل تونـــس املرتبة األولـــى عامليـــا والثالثـــة عربيا من 

حيـــث العجـــز عن تســـديد ديونها
 مـــن جهتـــه ويف أواخـــر الثالثيـــة الثانيـــة مـــن العـــام احلالـــي، حـــذّر أحـــد اكبـــر البنـــوك 	 

االســـتثمارية يف العالـــم وهو بنك »مورغان ســـتانلي« من توجه تونـــس نحو التخلف عن 
ســـداد ديونها إذا اســـتمر التدهـــور يف ماليتهـــا العمومية
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املــدى  آفــاق  تكتنــف  حتديــات  وجــود  الحــظ  كمــا 
القريــب يف ظــل ترجيــح تباطــئ النمــو بينمــا يــؤدي ارتفــاع 
األســعار الدوليــة للطاقــة والغــذاء إلــى زيــادة التضخــم 
املرتفــع مــن األســاس وزيــادة العجــز املالــي واخلارجــي 
فضــال عــن الديــون ممــا يؤكــد احلاجــة التخــاذ تدابيــر 
عاجلــة بغيــة تقليــص هــذه االختــالالت. واكــد روتــر يف 
البيــان أن  »خبــراء الصنــدوق يدعمــون أولويــات برنامــج 
ومــن  االقتصــادي  واإلصالحــات  للسياســات  الســلطات 
املهــم الِبنــاء علــى التقــدم الــذي حتقــق مؤخــرا يف حتســن 
العدالــة الضريبيــة وتوســيع نطــاق تغطيــة شــبكات األمــان 
ــق حتــول يف أداء املؤسســات العامــة  االجتماعــي ، وحتقي
التــي تتكبــد خســائر، واحتــواء النفقــات العامــة اجلاريــة«.  

و أشــار رئيــس بعثــة النقــد الدولــي بيــورن روتــر، يف 
ــدأ تشــديد  ــزي التونســي ب ــك املرك هــذا الســياق، أن البن
سياســته النقديــة حلمايــة القــدرة الشــرائية للمواطنــن 
يف مواجهــة التضخــم املرتفــع واملتســارع. وقال«نحــن نؤيــد 

ــة.« ــرة املقبل ضــرورة اســتمرار هــذا اإلجــراء يف الفت

فمــع تواصــل املشــاورات »اإليجابيــة« مــع النقــد الدولي 
والنقلــة السياســية اجلديــدة التــي تعيشــها تونــس بعــد 
اإلعــالن عــن النتائــج األوليــة لالســتفتاء والتــي تقضــي 
بتمريــر الدســتور اجلديــد ومــرور تونــس إلــى مرحلــة »بنــاء 
جديــدة« لقاعدتهــا السياســية يفيــد اخلبــراء أن تونــس 
قــادرة علــى جتــاوز أزمتهــا االقتصاديــة رغــم األضــرار 

الفادحــة املتراكمــة.

مبقـــدار 	  ســـيزداد  الفقـــر  معـــدل 
2.2 نقطـــة مئويـــة يف تونـــس، كمـــا 
ســـتتفاقم مســـتويات التفـــاوت وعدم 
ســـيرتفع  إذ  مـــا،  حـــّد  إلـــى  املســـاواة 
مؤشـــر »جينـــي« مـــن 32.82 إلـــى 

.3 2 . 9
 أمـــا نســـبة التضخم واصلـــت منحاها 	 

جـــوان  شـــهر  خـــالل  التصاعـــدي 
بعـــد  باملائـــة   8،1 لتبلـــغ   ،2022
باملائـــة خـــالل  تســـجيل نســـبة 7،8 
شـــهر مـــاي و7،5 باملائـــة خالل شـــهر 
مـــارس  باملائـــة خـــالل  أفريـــل و7،2 

2 0 2 2
رمبا ال يبـــدو أفق األزمة االقتصادية 	 

قامتـــا إلـــى ذاك احلـــد خاصـــة بعـــد 
صنـــدوق  خبـــراء  بعثـــة  تصريحـــات 
تونـــس  زارت  التـــي  الدولـــي  النقـــد 
مؤخـــرا خـــالل الفتـــرة املمتـــدة من 4 
اجلـــاري  يوليـــو  إلـــى 18 جويليـــة/ 
املالـــي  الدعـــم  ملناقشـــة   2022
املحتمـــل مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي
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رامي التلغ

كيف حتركت املعارضة ملواجهة االستفتاء؟

ســّجل يــوم 25 متوز/يوليــو 2022 محطــة جديــدة مهًمــة يف تاريــخ تونــس. فبعــد 

إعــان ذلــك منــذ عــدة أشــهر، اتنتظــم يف هــذا اليــوم اســتفتاء حــول مــروع نص 

جديــد للدســتور، مل يُكشــف عنــه إال يف 30 حزيران/يونيــو 2022، أي قبــل أقــل مــن 
شــهر مــن موعــد االقــرتاع.
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وقـــد بلغـــت نســـبة التصويـــت األولية على مشـــروع 
الدســـتور بنعـــم قـــد بلغت حـــد 2 مليـــون و607 االف 
بنســـبة 94.6 باملائـــة و بلغـــت نســـبة الرفـــض األولية 
ملشـــروع الدســـتور حد 148 723 بنســـبة 5.4 باملائة 

حســـب الهيئـــة العليـــا املســـتقلة لالنتخابات.

هـــذا التغييـــر اجلـــذري يف مســـار البـــالد، دفعهـــا 
برمتهـــا نحـــو تعميـــق انقســـامات املجتمع، بـــن مؤيدي 
الرئيـــس الذيـــن يـــرون فيـــه البوابـــة التي تنُقـــل تونس 
إلـــى حقبة جديـــدة من تاريخهـــا، وبن منتقديـــه الذين 

يعتبـــرون مـــا يقـــوم بـــه الرئيـــس هـــو إعالن عـــن نهاية 
التحـــّول الدميقراطـــي الـــذي انطلـــق يف عـــام 2011 
ويف األخيـــر، بقية التونســـين الذيـــن أنهكتهم التوترات 
السياســـية، فضـــاًل عـــن حتملهم وطأة أزمـــة اقتصادية 

. ى كبر

ومنـــذ 25 جويليـــة 2021، نـــددت عـــدة أحـــزاب 
ومنظمـــات وشـــخصيات سياســـية مبخاطـــر تصرفـــات 
الرئيـــس ومخالفتهـــا للقانـــون بعـــد أن جمـــد البرملـــان 
خـــالل العام املاضـــي، وأوقف العمل بدســـتور 2014، 

منـــذ 25 جويليـــة 2021، نـــددت عدة أحزاب ومنظمات وشـــخصيات سياســـية 
مبخاطـــر تصرفـــات الرئيـــس ومخالفتها للقانون بعـــد أن جمد البرملـــان خالل العام 

املاضـــي، وأوقـــف العمل بدســـتور 2014، وحـــل العديد من املؤسســـات.
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مـــن املؤسســـات علـــى غـــرار املجلـــس  العديـــد  وحـــل 
األعلـــى للقضـــاء أو الهيئـــة العليا املســـتقلة لالنتخابات 

تركيبتها. وعـــدل 

وعملـــت مختلـــف متثيليات املعارضـــة يف تونس على 
مواجهـــة مســـار 25 جويليـــة الـــذي يعتبـــر االســـتفتاء 
علـــى الدســـتور أحـــد أعمدتـــه،إذ انقســـمت املعارضـــة 
يف آليـــات معارضـــة االســـتفتاء حيث ّشـــكل حزب آفاق 
تونـــس أحـــد األحزاب القليلـــة التي دعت إلى مشـــاركة 
واســـعة يف االســـتفتاء والتصويت بـ »ال«. وحذر احلزب 
السياســـي من »املنزلقـــات واالنحرافـــات اخلطيرة« يف 

إشـــارة إلى النـــص الذي قدمـــه رئيـــس اجلمهورية.

ودعـــت عدة أحزاب أخـــرى إلى مقاطعة االســـتفتاء 

عـــن  أعـــرب  الـــذي  النهضـــة  حـــزب  منهـــا  الوطنـــي 
معارضتـــه لالقتـــراع ويعتبـــره قـــرارا »ال شـــرعيا وغير 
قانونـــي نظـــرا ألنـــه مبنـــي علـــى انقـــالب« مثلمـــا جاء 
علـــى لســـان الناطـــق باســـمها عمـــاد اخلميـــري، خالل 
مؤمتـــر صحفـــي انعقد يـــوم اخلميـــس 7 جويلية. وكان 
قـــد عارض مـــا ال يقل عـــن 53 نائبـــا ونائبة مـــن كتلة 
النهضـــة اإلجـــراءات التـــي اتخذهـــا قيـــس ســـعيد يف 

األيـــام التـــي تلـــت 25 جويلية.

كمـــا اتبـــع التيـــار الدميقراطي نفس التمشـــي، فقد 
عـــارض 20 مـــن نوابـــه ونائباتـــه الرئيس فـــور اعالنه 
عـــن التدابير االســـتثنائية العام املاضـــي، ودعا احلزب 

إلـــى مقاطعـــة التصويت.

رغم اتفاق معســـكر املعارضة حول معارضة االســـتفتاء إال أن هذه األخيرة تشـــهد 
تشـــتتا واضحا و تبرز االختالفات يف املواقف من مشـــروع قيس ســـعيد.
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مقاطعـــة  إلـــى  احلـــر  الدســـتوري  احلـــزب  ودعـــا 
االســـتفتاء يف بيـــان نشـــر علـــى فيســـبوك مطالبـــا فيه 
بإلغـــاء االســـتفتاء، بالرغم مـــن أن 16 نائبا ونائبة مبن 
فيهـــم رئيســـة احلـــزب عبيـــر موســـي أيدوا، قبل ســـنة 

مـــن ذلـــك، وبشـــكل علنـــي اجـــراءات الرئيس.

العديـــد مـــن جمعيـــات املجتمـــع املدنـــي  ورفضـــت 
مشـــروع دســـتور قيـــس ســـعيد، دون إعطـــاء تعليمـــات 
لدســـتور  ال   « بعنـــوان  مشـــترك  بيـــان  يف  للتصويـــت. 
االنفـــراد باحلكـــم«، دعـــت 35 جمعيـــة ومنظمـــة مـــن 
و  الدميقراطيـــات  للنســـاء  التونســـية  اجلمعيـــة  بينهـــا 
واملنتـــدى  و  التونســـين  للصحفيـــن  الوطنيـــة  النقابـــة 
إلـــى  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 

بـــكل  النـــص معبـــرة عـــن »جتّندهـــا للقيـــام  »ســـحب« 
التحـــركات املشـــروعة لتحقيـــق إصالحـــات دســـتورية 

والتونســـين«. التونســـيات  كرامـــة  حتتـــرم 

ونـــددت املنظمـــات املذكـــورة على وجـــه اخلصوص 
مبشـــروع دســـتور »يعكس يف إعداده وصياغته وطريقة 
عرضـــه توّجهـــا أحاديا انفراديـــا لرئيـــس اجلمهورية«. 
وحـــذرت مـــن مخاطـــر عـــدم الفصـــل بـــن الســـلطات 

وانتهـــاك احلقـــوق واحلريـــات الفردية.

معارضـــة  حـــول  املعارضـــة  معســـكر  اتفـــاق  رغـــم 
االســـتفتاء إال أن هذه األخيرة تشـــهد تشـــتتا واضحا و 
تبرز االختالفات يف املواقف من مشـــروع قيس ســـعيد، 
فبينمـــا ترفـــض القوى اليســـارية االنضمـــام إلى »جبهة 

 كشـــفت هـــذه املظاهـــرات عن انقســـام يف املعارضة التونســـية حيث خرجت مســـيرة اجلمعة شـــارك 
فيهـــا قادة عدة أحزاب سياســـية على رأســـها حزب العمـــال ومنظمات للمجتمع املدنـــي، فيما تظاهر 

الســـبت نحو ألف شـــخص بدعـــوة من ائتـــالف املعارضة .
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اخلـــالص«، يعـــارض احلزب الدســـتوري احلـــر بقيادة 
عبيـــر موســـي، رئيـــس اجلمهوريـــة منفـــردا، فضالً عن 
دخـــول االحتاد العام التونســـي للشـــغل جبهة املعارضة، 

دون أن ينخـــرط مـــع بقيـــة املعارضن.

يف ذات الصدد،يعتبـــر أمـــن عصـــام الشـــابي، عام 
»احلـــزب اجلمهـــوري« أن »املعارضـــة علـــى الرغـــم من 
تشـــتتها تـــؤدي دورهـــا يف تعبئة الـــرأي العـــام، وتنبيهه 
ملرحلـــة  تتويـــج  ألنـــه  االســـتفتاء،  هـــذا  إلـــى مخاطـــر 
عنوانهـــا االنقـــالب علـــى الشـــرعية الدســـتورية، وعلى 
الدميقراطيـــة، واملؤسســـات املنتخبة وإلغاء ملؤسســـات 

الدولـــة الدميقراطيـــة«، علـــى حـــد تعبيره.

ويضيـــف الشـــابي أن »النظـــام السياســـي اجلديـــد 
الـــذي يركـــز كل الســـلطات بيـــد رئيـــس اجلمهوريـــة، 
ســـيفرز دســـتوراً يجعـــل مـــن رئيـــس الدولة شـــخصية 
فوق املؤسســـات، ومينحه كل الســـلطات، إلرســـاء نظام 
سياســـي غريـــب على تونـــس«، مشـــيراً إلـــى أن »املناخ 
السياســـي الراهن ال يســـمح بإجراء اســـتفتاء ســـيحدد 

البالد«. مســـتقبل 

ويصـــف أمـــن عـــام »احلـــزب اجلمهـــوري« احلوار 
الوطنـــي بـ«الصـــوري، الـــذي شـــارك فيـــه عديـــد مـــن 
الشـــخصيات التـــي صرحـــت بنفســـها أنهـــا لـــم تطلـــع 
على مســـودة الدســـتور«، مســـتغرباً »كتابة الدســـتور يف 

تامة«. ســـرية 

مـــن جهة أخـــرى، يتهم الشـــابي رئيـــس اجلمهورية، 
بالعمـــل علـــى »وضع يـــده على القضـــاء، لتكميم األفواه 
عبـــر  السياســـين  خصومـــه  مـــع  حســـاباته  وتصفيـــة 

القضائية«. األجهـــزة 

ويف مظهـــر جديـــد لتشـــتت املعارضـــة التونســـية يف 

مواجهـــة سياســـات الرئيس قيس ســـعّيد وقبل أيام من 
موعد االســـتفتاء على الدســـتور املثيـــر اجلدل، خرجت 

املســـيرات الداعية ملقاطعـــة التصويت متفرقة.

وشـــهد شـــارع احلبيـــب بورقيبة يف تونـــس العاصمة 
االســـتفتاء  علـــى  التصويـــت  موعـــد  مـــن  أيـــام  قبـــل 
قيـــس  الرئيـــس  مبســـار  منـــددة  متفرقـــة  مظاهـــرات 

ملقاطعتـــه. وداعيـــة  ســـعّيد 

 وكشـــفت هذه املظاهرات عن انقســـام يف املعارضة 
التونســـية حيـــث خرجـــت مســـيرة اجلمعة شـــارك فيها 
قـــادة عدة أحزاب سياســـية على رأســـها حـــزب العمال 
الســـبت  فيمـــا تظاهـــر  املدنـــي،  للمجتمـــع  ومنظمـــات 
املعارضـــة  ائتـــالف  مـــن  بدعـــوة  ألـــف شـــخص  نحـــو 
»جبهـــة اخلـــالص الوطني« الـــذي يضم حركـــة النهضة 

وأطـــراف سياســـية معارضـــة أخرى.

الشـــارع التونســـي يعيش حالة يأس و ســـخط جتاه مختلف املكونات السياسية التي 
أثثت املشـــهد خالل العشـــر ســـنوات الفارطة محّمال إياها مســـؤولة تردي أوضاعه 

اإلقتصادية و اإلجتماعية. 
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وقد تشـــابهت الهتافـــات يف املظاهرتن حيث رفعت 
شـــعارات »ارحل« و«الشـــعب يريـــد إســـقاط )الرئيس( 

قيس ســـعّيد، الشـــعب يريد إســـقاط الدستور«.

العمـــال  حلـــزب  العـــام  األمـــن  الهمامـــي  حمـــة 
املعـــارض قـــال يف تصريـــح صحفـــي خـــالل مشـــاركته 
اجلمعـــة يف مظاهـــرات فرقتها الشـــرطة إن »املعارضة 
معارضـــات، النهضـــة تعـــارض قيس ســـعّيد مـــن موقع 
مـــا قبـــل 25 جويلية، احلزب الدســـتوري احلر يعارض 
قيـــس ســـعّيد مـــن موقع عهـــد بن علـــي، نحـــن نعارض 
قيـــس ســـعّيد من موقـــع أننا نريد تونـــس أخرى جديدة 
ال ترجـــع بنـــا ال لزمن بـــن علي وال لزمـــن النهضة نريد 
تونـــس كما يحلم بها التونســـيون، تونـــس حرية وعدالة 

. » عية جتما ا

و  املعارضـــة  رغـــم حتشـــيد  أنـــه  مراقبـــون  ويـــرى 
عملهـــا على إفشـــال االســـتفتاء بشـــتى اآلليـــات إال أن 
التونســـيون اجتهـــوا نحـــو مراكـــز االقتـــراع و صّوتـــوا 
للمعارضـــة  الفشـــل  اجلديد،هـــذا  للدســـتور  ب«نعـــم« 
التونســـية مـــرّده حالـــة االنقســـام و الشـــتات حيـــث لم 
تنجـــح يف تكويـــن جبهـــة موّحـــدة للتصـــدي الجـــراءات 
الرئيس التونســـي فضـــال عن غياب الثقـــة بن مختلف 
تشـــكيالته و مـــن جانـــب آخـــر فإن الشـــارع التونســـي 
يعيـــش حالـــة يـــأس و ســـخط جتـــاه مختلـــف املكونات 
السياســـية التـــي أثثـــت املشـــهد خالل العشـــر ســـنوات 
أوضاعـــه  تـــردي  مســـؤولة  إياهـــا  محّمـــال  الفارطـــة 
اإلقتصاديـــة و اإلجتماعيـــة الســـيما منهـــا احلاكمـــة.
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أكــد أســتاذ القانــون الدســتوري التونــيس محمــد الصغــر الزكــراوي أن 
االســتفتاء عــى الدســتور مل يضع حــدا للتجاذبــات كام مل يعطــي الرئيس 
ــتفتاء  ــاركة يف االس ــاض ألن املش ــى بي ــكا ع ــعيد ص ــس س ــيس قي التون
ــاف  ــه وأض ــى مروع ــة ع ــة قوي ــي مروعي ــة وال تضف ــت ضعيف كان
ــة  ــة املرصــد أن االســتفتاء وضــع نهاي ــع صحيف ــة م ــراوي يف مقابل الزك
لدســتور 2014 كــام وضــع حــدا ملنظومــة الفســاد والعريــة الســوداء 

التــي عانــت منهــا تونــس.
إىل نص الحوار:

الزكراوي: االستفتاء ال يعطي الرئيس 
التونسي صكا على بياض 

حوار: سوزان الغيطاني
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برأيك ما ســـبب اإلقبال الضعيف للتونســـيني 
علـــى  االســـتفتاء  يف  املشـــاركة  علـــى  باخلـــارج 

؟ ر ستو لد ا

التونســـيون باخلـــارج كانـــوا دائمـــا ال يقبلـــون علـــى 
املحطـــات االنتخابيـــة وإقبالهـــم عادة ما يكـــون ضعيفا 

لذلـــك فإن هـــذه النتيجـــة طبيعيـــة وليســـت مفاجئة.

ما نقاط القوة والضعف يف هذا الدستور؟

لـــن نقيـــم الدســـتور بنقاط قـــوة وضعف وإمنـــا يتم 
قراءتـــه ككل مـــن التوطئـــة إلـــى الفصـــل األخيـــر فهذا 
الدســـتور كتبـــه رئيس اجلمهورية قيس ســـعيد بنفســـه 

ولنفســـه وأراد أن يضفـــي عليه مشـــروعية بعرضه على 
ء. االستفتا

مـــا تقييمك لدرجـــة إقبال التونســـيون على 
االستفتاء؟ يف  املشـــاركة 

نســـبة املشـــاركة يف االســـتفتاء تعتبر ضعيفة 27% 
حيـــث أن االســـتفتاء لـــم يشـــهد إقبـــاال كبيـــرا وهذا ال 
يضفـــي مشـــروعية قويـــة علـــى الدســـتور خاصـــة وأن 
رئيـــس اجلمهوريـــة يريـــد أن يؤســـس جلمهورية جديدة 
وأعتقـــد أنـــه ال ميكـــن أن نؤســـس جلمهوريـــة جديـــدة 
بهـــذه النســـبة من املشـــاركة الضعيفـــة حيث أن 73% 
مـــن التونســـين لـــم يشـــاركوا يف االســـتفتاء لذلك فإن 

هذا الدستور كتبه رئيس اجلمهورية قيس سعيد بنفسه ولنفسه 
وأراد أن يضفي عليه مشروعية بعرضه على االستفتاء.
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الرئيـــس قيـــس ســـعيد غير متناســـق مع الشـــعار الذي 
يرفعـــه »الشـــعب يريد« .

برأيك ما مالمح املرحلة القادمة يف تونس؟

الرئيـــس قيـــس ســـعيد مقبـــل علـــى مرحلـــة صعبـــة 
بـــن  احلـــادة  والتجاذبـــات  احلـــاد  باالنقســـام  تتســـم 
التونســـي،  الرئيـــس  ملشـــروع  واملؤيديـــن  املعارضـــن 
وميكـــن القـــول إن املســـتقبل القريـــب والبعيـــد ممتلـــئ 
باملفاجـــآت ويفتـــح البـــالد علـــى جتاذبـــات ومحطـــات 

مهمـــة. تاريخيـــة 

الدســـتور..  علـــى  االســـتفتاء  بعـــد  ومـــاذا 

تونـــس؟ يف  القادمـــة  اخلطـــوة  مـــا  برأيـــك 

رئيـــس اجلمهوريـــة ســـوف يبـــدأ منـــذ يـــوم غـــد يف 
إعـــداد القانون االنتخابي الذي ســـيتم مبوجبـــه تنظيم 
انتخابـــات 19 ديســـمبر 2022 ويف كل األحـــوال فإن 
االســـتفتاء علـــى الدســـتور لـــم يضـــع حـــدا للتجاذبات 
كمـــا لـــم يعطـــي قيـــس ســـعيد صـــكا علـــى بيـــاض ألن 
املشـــاركة فيـــه كانـــت ضعيفـــة وال تضفـــي مشـــروعية 
قويـــة علـــى مشـــروعه لكـــن يف املقابـــل فإن االســـتفتاء 
وضـــع نهايـــة لدســـتور 2014 كما وضع حـــدا ملنظومة 

السوداء.  والعشـــرية  الفســـاد 

 73 % من التونسيني لم يشاركوا يف االستفتاء لذلك فإن الرئيس 
قيس سعيد غير متناسق مع الشعار الذي يرفعه »الشعب يريد«

فإن االســـتفتاء على الدســـتور لم يضع حدا للتجاذبات لكـــن يف املقابل فإن 
االســـتفتاء وضع حدا ملنظومة الفســـاد والعشرية السوداء. 



29 اخلميس 28  يوليو   2022  العدد : 224

عويدات: هذه أهم نقاط 
قوة الدستور اجلديد

ــا  ــا و541 ناخب ــن و278 ألف ــو 9 ماي ــي نح ُدع

ــتور،  ــروع الدس ــى م ــرتاع ع ــيا، إىل االق تونس

مــن بينهــم 348 ألفــا و876 ناخبــاً مســجاً 

ــا و665  ــن و929 ألف ــارج، و8 ماي ــر الخ بدوائ

ــاد. ــل الب ــا داخ ناخب

عــى  الجديــد،  الدســتور  مــروع  وتضّمــن 

االســتفتاء يف تونــس 142 فصــا و11 

بابــا، ينــّص الفصــل األول عــى 

»تونــس دولــة حــرة مســتقلّة 

مــن  وملزيــد  ســيادة«.  ذات 

التفاصيــل حــول مســتجدات 

كان  التونــيس  املشــهد 

إفريقيــا  لـ«بوابــة 

ــة« هــذا الحــوار  اإلخباري

مــع مــع عضــو املكتــب 

لحركــة  الســيايس 

أســامة  الشــعب 

وإىل  عويــدات، 

الحــوار: نــص 

حوار/ همسة يونس
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بدايـــة كيـــف تابعتم ملـــف االســـتفتاء على 
الدســـتور... تفاصيلـــه ونتائجـــه؟

للدســـتور  داعمـــن  كنـــا  الشـــعب  حركـــة  يف  نحـــن 
اجلديـــد، وقمنـــا بحملـــة جبنا بها كل شـــبر مـــن البالد 
حتفيـــزا ومســـاندة ملشـــروع الدســـتور اجلديـــد حتـــى 
نقطـــع مـــع املاضـــي األســـود الـــذي كنـــا فيـــه، ونحـــن 
اآلن بعـــد النتائـــج األوليـــة نـــرى أنها مرضيـــة ومعقولة 

و2018.  2019 املصوتـــن يف  بعـــدد  مقارنـــة 

مـــاذا عـــن أبـــرز النقـــاط التـــي نـــّص عليهـــا 
اجلديـــد؟ الدســـتور  مشـــروع 

أبـــرز النقـــاط التـــي نـــص عليهـــا الدســـتور اجلديد 

الذهـــاب أوالً نحـــو نظـــام رئاســـي يقطـــع مـــع النظـــام 
شـــبه الـــذي جنـــح يف خلـــق األزمـــات املتكررة.

بالدميقراطيـــة  السياســـية  الدميقراطيـــة  ربـــط 
ديســـمبر.  17 ثـــورة  ألهـــداف  انتصـــاراً  االجتماعيـــة 

التنصيـــص علـــى مجلـــس أعلـــى للتربية وهنـــا أريد 
أن أوضـــح أن مطلـــب إصـــالح منظومة التربيـــة مطلب 
شـــعبي وكنـــا قد نادينـــا بذلـــك يف العديد مـــن املرات، 

ألن اصـــالح التعليـــم مـــن آليات تطور الشـــعوب.

التنصيـــص على تركيبة املحكمة الدســـتورية 
اختيارها. وآليات 

 النتائـــج األولية مرضيـــة ومعقولة مقارنـــة بعدد املصوتني 
يف 2019 و 2018.
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كمـــا مت التنصيـــص علـــى مجلس األقاليـــم واجلهات 
وهـــي فرصـــة النعـــاش اجلهـــات تنمويـــا واالنطالق يف 
صيانـــة عامـــة للبالد بعـــد أن كانـــت متوقفـــة ملدة 10 

سنوات. 

ما نقاط القوة والضعف يف هذا الدستور؟

أهـــم نقـــاط قـــوة الدســـتور أن فلســـفته مبنيـــة على 
أهـــداف ثورة مغـــدورة وكذلـــك انفتاحه علـــى التعديل.

ملواجهـــة  املعارضـــة  حتـــركات  عـــن  مـــاذا 
؟ ء ســـتفتا ال ا

بالنســـبة للمعارضـــة هي لم تســـتوعب درس 2021 

وال  مقارباتهـــا  يف  الشـــعب  علـــى  تعتمـــد  ال  ومازلـــت 

حتتـــرم الـــذكاء التونســـي وتعتقـــد أن اخلـــارج ميكن أن 

يغيـــر املعادلـــة لصاحلهـــا وهو مـــا ســـيزيد يف عزلتها. 

التحدي األبرز بعد االستفتاء؟ برأيك.. ما 

أبـــرز حتـــدي بعد االســـتفتاء هو العمـــل، حيث يجب 

أن نذهب نحو رســـم سياســـات عامـــة اقتصادية تضمن 

مردوديـــة واســـتقرار اجتماعي والذي بدوره ســـيضمن 

اســـتقرار سياســـي ســـيجل من تونس حتى تعبر بشـــكل 

حقيقـــي نحـــو حتقيق أهداف ثورة 17 ديســـمبر.

- أهـــم نقـــاط قـــوة الدســـتور أن فلســـفته مبنيـــة علـــى 	 
أهـــداف ثـــورة مغـــدورة.

ومازلـــت ال 	  تســـتوعب درس 2021  لـــم  املعارضـــة   -
تعتمـــد علـــى الشـــعب يف مقارباتهـــا.
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كــــركــــاتيــــر


