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ص1.
دخلت تونس مع الثورة في عملية انتقال سياسي وهي
تعيش بذلك و بدون أدنى شك مرحلةة مةلةةةلةيةة مة
وجودها .وليست هي البلد الوحيد الذي يعيش تجةربةة
كهذه والتي نعرف أنها فترة هشاشة كبيرة و في نلس
الوقت فترة آمال كبيرة.

ا دم

الوجود العبثي المثير للسخط لتونسي .
وباإلضافة إلى ذلك ال تزال الةبةالد تةواجة تةحةديةية
استراتيجيي :

ص1.

 كسر ديناميمية اللساد الذي يتلشى و ينةخةر الةنة ةابأكمل

تخبرنا هذه التجارب الماضية أن انتقاال يدار بةححةمةا
يمم أن يؤدي إلى قلزة نوعية على كل المةسةتةويةا
(اقتةادي..اجتماعي..و ثقافي) وعةلةى الةعةمةس فةحن
االنتقال حي يدار بطريقة سيئة يمم أن يةؤدي إلةى
هناك اختيارا سةيةاسةيةة تةلةرا نةلةسةهةا و يةبةطة
يأس الرأي العا مما يمم أن يغذي انحرافا شةعةبةويةا
السياسيون في تح ممل مسؤوليتها واألخطةار تةتةربةص
أو يثير عودة االستبداد .إال أن تونةس تةمة مر بةمةرحةلةة
 Légendeونلاد الةبر واإلحباا يزحلان و بةدأ الةوقةت
 accompaبالبالدgnant l'illustration.
ترنمح خطيرة ومستمرة فهي ال تتقد بما فية الةمةلةايةة
يعمل ض مدنا.
مقارنة بطموحاتها وإمماناتها .فالبالد لم تةتةمةمة بةعةد
وستقد جسور قراءة ألبرز األحداث م زاويةة هةذا
م التخلص م النماذج القديمة سواء على المسةتةو
التشخيص للمساهمة في المشة عة هةذه الةثةغةرا
االقتةادي واالجتماعي أو على المستةو السةيةاسةي
وتسليط الضوء على التق مد الذي يةدفةع نةحةو انةلةراج
والحوكمة.
االنتقال.
ويوسع هذا االنسةداد الةلةجةوة االجةتةمةاعةيةة ويةؤجة

تشيبكحا مضي يح
صةح
وا م ؤو سّةحا خي ّ
ل ّ ؤسيءحا ثّالثةح
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ص2.

من أ

إ يبيت

واضاة وشجيعة

على "ا معيد ة
ا د ن سة" في إطي
مؤس ي

للرؤساء ال ّثالثة
 )1تشابك القضايا والمسؤول ّية
الخاصة ّ
ّ
في ما أبعد م تطومرا األزمة الحاليمة وتحليلها يتعيم أن نتساءل ع
معادلة ال مزم السمياسي والتماريخي الذي تحدث في .
م
هل هذه مرحلة م بي مراحل أخر م المسار الثوري للبالد تبرز
فيها الحاجة إلى تجديد النمخب السمياسية وتجديد الحوكمة بعد أن قطعنا
مراحل وضع النمةوص والتمداول على السملطة؟
أ أنمها أزمة مماثلة لتلك التي عاشتها بلدان ع مدة والتي عانت جميعها م
ثقل العبء النماجم ع تسارع االضطرابا في العالم وال مدخول المد موي
ألشمال جديدة م ال مشعبوية مقترنة بالتطومر المبير لتقنيا المعلوما
وانتشار وسائل اإلعال وال مشبما االجتماعيمة؟
أ أنمها صراع متمرمر وتاف على السملطة ،تةاد تاف آخر بي كبرياء
السمياسيي المتهافتي على السملطة؟
ربّما يكون كل ذلك في نفس الوقت وعلى األرجح أنّ العديد من زوايا
القراءة تكمل بعضها البعض .وعلى أيّة حال ،هناك تشابك في األزمة
الحالية بين القضايا الدولية واإلقليمية والوطنية والحزبية و األيديولوجية،
ناهيك عن الصراع المستم ّر على السلطة والمشاكل الصحيّة الجديدة أو
غيرها التي تلتحم باإلشكاليّات المطروحة فتض ّخم صداها وتقوّ ي
تشابكها.

تتع مدد زوايا قراءة هذا الوضع المعقد وتختل في وسائل اإلعال و في
مةادر التحليل األخر  .لمنمنا سنر مكز على زاوية مه ممة هي :
"المسؤولية الخاصة للمسؤولي األوائل الثالثة للدولة".
يتضح لنا أكثر فأكثر أن اللاعلي السياسيي الرئيسيي في البالد لم يرتقوا
إلى المستو الذي يقتضي الوضع وليس لديهم في أحس األحوال وسائل
لحل األزمة ،وفي أسوإ األحوال اإلرادة إليالئها األهمية الالزمة ،إذا لم
يمونوا هم المحرضي السلبيي أو النشيطي على اندالعها.
إن الرؤساء الثالثة هم المسؤولون األساسيمون ع هذا الوضع بسبب
أهمية األدوار التي يشغلونها .وهم المذنبون األولون بسبب غموا
مواقلهم.
ة:
-1ح ئسس ا جم
يأتي الغموض بشكل رئيسي من حقيقة أنه ظ ّل يتناوب وفقا لألحداث
على جبهتين :المرشح المناهض للمن ومة القائمة الذي يش ّكك في كل
شيء بدءا من الدستور الحالي ،و الرئيس الضامن للدستور و الذي يذ ّكر
بالدور المتميز الذي يمنحه له هذا األخير.

ايح جسج حح ج ح ح ح
تح ح
عليه أن يقطع مع هذا الغموض وذلك بأن يبادر في ظ ّل اإلطار
الدستوري القائم ،إلى اقتراح رؤية وأفكار متماسكة في اتجاه ما يراه من
تغييرات .وبصرف النظر عن المحتوى ،فإ ّنه من األكيد أن تكون هذه
المقترحات مبلورة بوضوح حتى لو كانت متعارضة مع نص وروح
الدستور .فالمطلوب منه أن يتحمّل مسؤوليته ويعبّر عن موقفه بشجاعة
و أن يشرح لنا بوضوح رؤيته و يقنعنا أنّ لديه وسائل التغيير الذي يريد
إحداثه.
يجب أن ينتهي هذا الغموا مرمة واحدة وبشمل نهائي وذلك بأن يلعب
دوره الدستوري كرئيس لمل التونسيي ويدافع بوضوح ع الدستور
والمؤسمسا و أن يحتر أدوار ،وحدود و صالحيا كل مؤسمسة ال سيمما
تلك المتعلمقة بمؤسمسا الرئاسة و البرلمان و الحمومة .كما يقتضي إنهاء
الغموا أن يتوقم في خطابات وأفعال ع تحريض التونسيي بشمل
خطير ض مد بعضهم البعض.
-2حرئيسحمجلسحا ن اب:ح
يبقي هو بدوره على الغموض بتناوب على وضعيتين .وهو أمر مض ّر
بالبالد.
ينبع هذا الغموا م الخلط بي مسؤوليت كرئيس للبرلمان و مسؤوليت
كزعيم لحزب.
علي أن يقطع مع هذا الغموا بأن يلعب دوره كرئيس لمجلس نواب
الشعب بعيدا ع كل مواا اللمبس وكما تقتضي روح الجمهورية.
فبةلت رئيس مؤسمسة تحتل موقعا مركزيا في الةمرح الديمقرااي علي
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أن يثبت أن يحتر روح الجمهورية والديمقرااية التي تنطبق على
الجميع.
عليه االمتناع عن الدّمج بين الوظيلتي ألنّ ذلك يدفعه إلى التعدي على
صالحيات رئيس الجمهورية خاصة في مجال السياسة الخارجية و كذلك
تلك الرّاجعة لرئيس الحكومة.
-3حرئيسحا اك مة:ح
نالحظ غموضا في ما يتعلّق ب هو أيضا .فتقلّبه بين موقفين ،موقف
رئيس الحكومة وموقف الوزير األول ،هو أيضا مض ّر بالبالد
يجب أن ينهي هذا الغموا وذلك باضطالع الةريح بالوظيلة الموكلة
إلي بموجب الدستور والتي تجعل من رئيس األغلبية وأ مول مسؤول يقود
عمل الحمومة ويتح ممل مسؤوليات أما البرلمان كرئيس للحمومة .علي
كذلك أن يدافع ع صالحيات ض مد التعدي المتواصل الذي يمارس عليها
رئيس الجمهورية.
إنّ محافظة الرؤساء الثالثة على هذا الغموض العتبارات تكتيكية
وسياسوية تعكس صورة سلبية ،صورة من تنقصه بشكل جلي الشجاعة
السياسية الالزمة لتحمل مسؤولية خيارات واضحة .وبذلك يكونون
ثالثتهم مسؤولين مباشرة عن دفع البالد إلى مناطق المخاطر الكبرى.
فم خالل غموضهم يقومضون سلطة الدولة ويضعلون منزلة الدستور
ومؤسمسات و يجعلون قراءة الرأي العا لحالة البالد أكثر ضبابية وأقل
ملهوميم م مما يغ مذي رفض السياسة بشمل عا .

 )2من أجل إجابات واضحة وشجاعة على "المعادلة التونسية" في إطار مؤسسي
إنّ تواصل التشبّث بهذه المواقف والرسومات التكتيكية سينتهي إلى
جعلها مهيكلة للمشهد السياسي الذي سيضيق ألنه سيصبح محشورا في
زاوية سياسوية بحتة ،ويكون بالتالي بعيدا عن كل أشكال النقاش
السياسي الهادئ والب ّناء بشأن قضايا مهمّة للغاية مثل اإلنسداد السياسي
وعالقته بالنظام السياسي والدستور ،التد ّخل الخارجي والمؤامرات ض ّد
الديمقراطية التونسية ،الموقف فيما يتعلّق بالصراع الليبي ،المؤامرات
الداخلية التي تلجأ إلى الشارع والفوضى ،النقاش حول الشرعية مقابل
المشروعية وقبل كل شيء كيفية تلبية إنتظارات التونسيين.
وللقيا بذلك يجب استيلاء شرطين :
 -1تقديم إجابا واضحة وشجاعة "للمعادلة التونسية" بعيدا ع
المناورا السياسوية غير المسؤولة،
 -2إدراج النقاش الوطني في إاار مؤسسي.
ا معيد ةحا د ن سةح:حا ع دةحإ ىحاألسي :حح
لنتخلص من منطق الرسائل والمفاهيم والروايات التي تندرج ضمن
صراع على السلطة دون رؤية وفي تالعب سياسوي بالرّأي العام
وخاصة إلعادة خلق األمل،علينا أن ننخرط في أسرع وقت ممكن في
نقاش حقيقي وهادئ حول الرؤى واألفكار ذاتها.
م
فم المشروع أن ينت ر الرأي العا م المسؤولي في البالد وم الطبقة
السياسيمة بشمل عا إجابا واضحة على المعادلة التونسية التي يجب أن
تنطلق م الحقائق التماريخيمة والجغرافيمة وال مديمغرافية وغيرها للبالد
والتي ال يمم أن تتمحور مإال حول "االستجابة للتحديا رغم
اإلكراها "
بصورة ّ
أدق:

كيفحنتصدى للتحدياتحا معل مةحللبالدحوهي:ح
* تةميم نموذج اقتةادي أكثر مساواة،
* إصالح الدولة،
* إنشاء المؤسسا الدستورية وعلى رأسها المحممة الدستورية،
* تعزيز سيادتنا خاصة م خالل تماسك توجّهات سياستنا الخارجية.
ّ
المتمثلة في المحاوالت الداخلية والخارجية
كل ذلك تحتحإكراهحالتهديدا
لزعزعة االستقرار ،البيئة الجيوسياسية غير المستقرّة والمحفوفة
بالغموض،اإلرهاب والتهديدات الصحية و البيئية...
ذ كحفإنهحمنحا ض و يحإعيدةحصسيغةحا معيد ةحا د ن سةحوا د قّفحعنح
االكدريء حبي د كسز حعلى حاإلك اهيت حدون حغس هي حوتا ل ي حإ ى حتا ّ يتح
جبحم ا د يحفيحح حذات يحمعحتأ س حم ا ةحا دا يتحا امسمسةحإ ىح
أ حغس حم ّمىحب ببحع محا كريءةحوع محو دح ؤ ة.
سسي:ح
إدراجحالّنقاشحالوطنيحفيحإطارحمؤ ّ
في هذه األوقا الملعمة بال مشموك واألزما  ،م المه مم التمذكير بالغرا
م المؤسمسا وما الذي تسمح ب وما الذي تجنمبنا إياه:
* ضمان تمثيل مختلف ممومنا ال ّشعب،
* ضمان المشاركة ال ّشاملة لمختلف فئات المواطنين،
* حصر الجدل والخالفا في فضاء السّياسي،
* أن تكون هذه المؤسّسات قبل كل شيء مساحات لل ّتبادل وللمشاحنات
"المتحضّرة"،
* أن تكون وسيلة المتةاص الصّدمات...

تحاجيح حسج حح ج ج ح حح
فم الضروري أن تستمع المؤسسا المنتخبة ديمقراايا إلى الشارع
وتسمع شماوي وتدمجها في برامجها وخططها االتةالية .فهذا م
مقتضيا تعزيز مشروعيمة هذه المؤسمسا .
لم أن تعمد مؤسمسا إلى التالعب بتحرمكا الشارع أو التحريض
عليها فهي ممارسة خطيرة للغاية في الديمقرااية .فهذه األفعال ال تع مزز
شرعية المؤسمسا ولمنمها على العمس ته مدد بتقويضها.
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وبالتالي فحن مبدأ المسؤولية يلرا أال نلهو بحشعال النار م
ألن البلد
والمؤسمسا  -كل المؤسسا  -يمم أن يتجاوزها حريق الشارع.
وم المناسب أن نقلق ألننا نتعامل مع عدد كبير م " السمحرة عديمي
المهارة " الذي ال يعرفون أن اللجوء إلى الشارع في مثل همذا سياقا
هو بمثابة حرب نعرف كي نشعلها ولمننا ل نعرف أبدا متى وكي
نطلئها.

