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حتاحيح جسج حح ج ج ح ح
اححرج ج ح ح

اححدحمج ح ج ح
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.

وباإلضافة إلى ذلك ال تزال الةبةالد تةواجة تةحةديةية
استراتيجيي :

ص1.

ا دم

ص1.

ا سيسةحا خي سةح
شأنحعيمحوصسيغةح
م ّ يت يحتدعي ىحعنح
ا منطقحا عيح

 كسر ديناميمية اللساد الذي يتلشى و ينةخةر الةنة ةابأكمل
 وضةةع مةةقةةاربةةة واةةنةةيةةة لةةمةةواجةةهةةة الةةتةةغةةيةةرااالستراتيجية للوضع الجيوسياسي

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

موجهاتهاحتتعالىحعنحالمنطقحالريعي
السياسةحالخارج ّيةحشأنحعامحوصياغةح ّ
تسارعت خالل الفترة األخيرة التطوّ رات العسكرية والسياسية في الجارة
ليبيا وكان لذلك تأثير الفت على مواقف عديد مكوّ نات الطبقة السياسية
التونسية وبوجه خاص مكوّ نات التحالف الحاكم والتي اتسمت عموما
بالتجاذب والتناقض المشوب باالصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك من
األطراف المتنازعة في ليبيا .وتعيدناححالمسألةححالليبيةححإلىححأوضاعح
حولت حالطبقة حالسياسية حالملفح
عشناها حفي حسنوات حما حبعد حالثورة ححيث ح ّ
السوري حإلى حعنصر حانقسام حواستقطاب حداخلي ححا ّّد ولكن هذه المرة في
ملف استراتيجي له عالقة مباشرة باألمن القومي التونسي وبمصالح
كبرى للبالد.
وبذلك تؤ ّكد الطبقة السياسية مرة أخرى أنها ال تستفيد من أخطائها
وأنها ال تضع مصالح البالد في رأس اهتماماتها بل تبقى سجينة
إصطفافات محكومة بااليديولوجيا أو بانخراط في أجندات إقليمية
ودولية.
إن انقسام الطبقة السياسية وتجاذباتها السياسوية بعيدا عن مراعاة مصالح
البالد يعيق قدرة الدولة وكل الفاعلين في البالد على المساهمة في دفع

األوضاع في ليبيا نحو حلول سياسية تخدم مصالح هذا البلد الجار
والشقيق وتحفظ وحدته واستقراره وتحقن دماء شعبه ،وتحقق في نفس
الوقت مصالح كبرى لبالدنا .فهي تحوّ ل مرة أخرى فرصا ثمينة لبالدنا
إلى عناصر انقسام وإنهاك .كما يعمّق انفصالها عن التوجّهات السّائدة
عند الرأي العام التي ترفض في غالبيتها الساحقة كل تد ّخل أجنبي في
ليبيا وتساند الح ّل السياسي اإلدماجي للخروج من المأزق الذي يعيشه هذا
البلد الشقيق( .سبر اآلراء جانفي )0202
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ايح جسج حح ج ح ح ح
تح ح
ويحيلنا هذا الموضوع إلى قضيمة كبر التزال تراوح ممانهةا مةنةذ فةتةرة
اويلة وهي قضية السياسة الخارجيمة للبالد.
استند السياسة الخارجية لبالدنا منذ عقود إلى ثةوابةت و مةبةادم عةامةة
ح مددتها بدرجة كبيرة العوامل الثابتة لبالدنا م حجةم وجةغةرافةيةا وتةعةداد
سماني وعمق ثقافي وغيرها .وقد ساهمت هذه الثوابت في تجنيب الةبةالد
الدخول في صراعا وتوتمرا مربمة ألوضاعنا الداخلية .فمان االلتةزا
بالشرعية الدولية وعد التةدخةل فةي شةؤون الةدول الةداخةلةيةة وااللةتةزا
بسياسة حس الجوار ودعةم الةقةضةايةا الةعةادلةة وعةلةى رأسةهةا الةقةضةيةة
الللسطينية وغيرها م المبادم إاارا مح ممما للسياسة الخارجية التونسية.
وإذ يعيش العالم اليوم تحوّ الت كبرى عممميمقمة وممتمسمارعمة تمعميمد تشمكميمل
الفضاء الدولي واإلقليمي وترتيب الةعةالقةا المدولميمة المتمي تمحمكمممه فمننّ
موجهاتحكبرىحلسياستناحالخارجيةحتستندحالىحثوابتهاحوتتفااعا ح
صياغة
ّ
ّ
الاتاحاو تحا قالاياماياةحوالادولاياةحيصابا حأماراحماككادا .وهمذه
ب حتستاباقح
ّ
الموجّهات يجب أن تبقى دوما محكومة بتحقيق المصالح المكمبمرى لملمبمالد
واحترام سميمادتمهما ووحمدتمهما ومما يممملميمه دسمتمورهما ونمظماممهما السميماسمي
الديمقراطي.
ح مدد الدستور التونسي الجهة الةمةوكةول لةهةا وضةع مةو مجةهةا السةيةاسةة
الخارجية للدولة إذ نصم في فةل  77على أن يختصم رئيس الجمهوريمةة
بضبط السياسة العا ممة فةي مةجةال الةعةالقةا الةخةارجةيمةة .وتةنةخةرا كةل
مؤسمسا الدولة تحت سق هةذه الةمةو مجةهةا فةي مةخةتةلة مةنةاشةطةهةا
وخةوصا تلك المتعلمقة أو المتمةلة بالعالقةا الةدولةيةة .لةذلةك م
فةحن هةذه
الموجمها التي ستحمم السياسة الخارجية للبالد خالل السةنةوا الةقةادمةة
يجب أن يو م
ضحها رئيس الجمهورية حتى تمون معلومة للجميع.
سايااساةّ
صائبّا عاتاقااد ّباأنّ ّقضا ّياة ّتاوجاياه ّوإدارة ّال ّ
إ ّنهّمنّغيرّال ّ
صالحياتّبينّمختلفّ
الخارجيةّللبالدّهيّمجردّنتاجّلتقسيمّرياضيّلل ّ
ّ
سسةّباجا ّ
سساتّالدولةّتقومّعلىّمنطقّاحتكارّواستئثارّك ّمك ّ
مك ّ
صالحياتّالمرتبطةّباهااّ .فمهمذا ممنمطمق ريمعمي بمال
منّالسلطةّومنّال ّ
ّ
وعقيم يقفز على التعقيدات والتشابك الذي تشهده الدولة المحمديمثمة والمتمي
تدفع ك ّل مؤسّسات الدولة إلى ال ّتعاون والتكامل على قاعدة أن يكون لكل
مجال من هو مسؤول عن ضبط السّياسات التي تخمصّمه والسّمهمر عملمى
حسن إدارته.
الموجهاتحناتاياجاةحمساارح
وتفرض عناصر مختلفة أن تكونحصسيغة هذهح
ّ
منهجيحقائمحعلىحاإلنصاتحواإلدمي سّة داخ حأطرحمالئمةحلتشريا حساائارح
الرسميين.
سسيةحاألخرىحوكذل حالفاعلينحغيرح ّ
المكوناتحالمك ّ
ّ
فالتشعمب الذي تعيش العالقا الدوليمة اليو وتسارع التحةومال وعةمةقةهةا
يع مزز الحاجة إلى االستلادة م كل الطاقا والخبرا الوانية مة أجةل
تدقيق استشراف األوضاع الدولية المستقبليةة وحسة تةقةديةر السمةيةاسةا
الخارجية المالئمة .فحدارة العالقا الخارجيمة ال تتوق على الةمةقةاربةا
االيديولوجية بل هي تحتاج إلى معرفة واسعة بالمللما وبالمسالك الةلةنةيمةة
المتشعمبة التي تراكمت لد اللنميةية واإلداريةية والةخةبةراء .وهةذا يةؤ مكةد
ضرورة اإلنةا إلى هذه الخبرا المراكمة.
كما م
ان تشابك السياسة الخارجية للبالد مع السمياسا القةطةاعةيةة األخةر
وضرورة اندراجها في السياسة العامة للدولة يحتمم األخذ بعية االعةتةبةار
التشعمبا الناتجة ع هذا التشابك والبحة عة إنةتةاج خةطةوا الةتةالقةي
والتالحم والتماس بي هذه السياسا  .ويلرا هذا تشريك ك مل الممةومنةا
المؤسمسية األخر باإلنةا إليها واستشارتها وربمما حتى التشاور معها
في بعض القضايا والمللما األكثر تشعمبا.

اححصحرحاجةحح 2
لقد نصّ الفصل  77م الدستور بخصوص ضمبمط السميماسمة المعماممة فمي
مجال العالقات الخارجيّة علمى ضةرورة اسمتمشمارة رئميمس المجمممهموريّمة
لرئيس الحكومة .وهي استشارة تحتممةهةا الةةالحةيةا المممسمنمدة لمرئميمس
الحكومة بمقتضى الفصل  11م الةدسةتةور المذي يسمنمد لمه اخةتةةةاص
ضبط السياسة العامة للدولة والسّهر على تنفيذهما .ويمر ّجمح همذا المتمقمسميمم
منطق التعاون والتكامل بين مكوّ نات السلطة التنفميمذيمة ويمدفمع إلمى قمراءة
ديناميكية للنصّ تقطع مع التأويل الحرفمي و المممجم ّزإ لملمدسمتمور وتمجمهّمزه
بالمرونة الالّزمة لمواجهة ك ّل الوضعيات المعقّدة التي قد تطرأ مع مرور
الزمن.
في نلس اإلاار ،نشير إلى م
ان ن امنا الديمقرااي يعطي للبرلمان مةمةانةة
خاصة في وضع وفي تنزيل مختل السمياسا الةعةمةومةيمةة خةا م
صةة وأنة
يتمتمع بمشروعيمة انتخابيمة تقابل المشروعيمة االنتخابةيمةة الةتةي يةتةمةتةع بةهةا
رئيس الدولة .فهما على السمواء يمثمالن الشعب صاحب السةيةادة ومةةدر
السلطا كما ينصم على ذلك اللةل الثال م الدستور .ونذكر في هةذا
المجال م
بان البرلمان هو اللضاء السياسي األهم للةتةداول حةول سةيةاسةا
الدولة دون استثناء عةلةى أن يةمةون ذلةك بةاسةتةعةمةال الةةية واألدوا
واإلجراءا التي وضعها الدستور والقانون والتي ال تمسم مة الةتةنة ةيةم
الدستوري لالختةاصا  .ويلرا هذا على المجلس النيابةي أن يةطةومر
أداءه بمأسسة مشاركت في مجال السياسا العموميمة المرتبطة بالعالقا
الخارجيمة ع اريق أار وهةيةاكةل ولةجةان تةقةو بةدورهةا فةي الةرقةابةة
والمتابعة والمساءلة والتنزيل بما يمون خادما للمةالح الوانيمة ويضةمة
عد الحياد ع ثوابت السياسة الخارجيمة للدولة وموجمهاتها.
وينطبق الشيء نلس على بقيمة الهياكل الرسميمة الممثلة للهيآ المةسةتةقةلةة
وللجماعا المحليمة وللمؤسمسا والتي بحمم ابيةعةتةهةا تةبةقةى مةحةمةومةة
بثوابت وموجمها السياسة الخارجيمة للدولة وذلةك بةةرف الةنة ةر عة
تمتمعها باالستقالليمة في إدارة الشؤون أو االخةتةةةاصةا الةمةوكةولةة لةهةا
والتي يدخل في دائرتها ربط عالقا صداقة وتعاون مةع مةثةيةالتةهةا فةي
الدول األخر ومع المن ما الدوليمة المعنيمة بالمجال الذي تتد مخل في .
أما بالنسبة لألاراف غير الرسمية كاألحزاب والجمعةيةا والةمةنة مةمةا
فم حقمها أن تمون لها عالقا مع الخارج لم في إاةار احةتةرا سةيةادة
الدولة ون امها الديمقرااي وبالضرورة ثوابت السياسة الخارجيمة للدولةة
التونسيمة.
م
إن النمجاح في توجي وإدارة السياسة الخارجيمة كبقيمة السمياسا العمةومةيمةة
األخر يحتاج إلى هندسة تأخذ بعي االعتبار ا جاجي جة حا جى حجدمجي حكج ح
س يتحا و ةحوا طجياجيت حوا جرجيعجلجسجن حمجن حة ج حصجسجيغجة حم جدج كجةح
مؤ ّ
ّ
م ّ يتح مكنحةنحت جكج إ حج جى ح جينجب ح ج ايجس حا جسجيسجة حا جخجي جسجةإح
س يتحوا طيايتحا ريعلةحمجنح
م عسّةحوطنسّةحتنخ طحفيحض ئ يحك حا مؤ ّ
ة حخ مةحمصي ححا بالدحا كب ى بما يحقمق الوضوح والنجاعة واللاعةلةيةة
المطلوبة.كل هذا يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة تحديد األار المؤسمسةيةة
والسياسيمة التي يتم فيها ضبط موجمهةا السةيةاسةة الةخةارجةيةة واإلعةالن
عنها .فالوضوح في هذا المجةال ضةامة لةنةجةاعةة الةرقةابةة عةلةى األداء
السمياسي لمؤسمسا الدولة بما في ذلك رئيس الجمهورية .رقابة تقو على
مد االلتزا بالموجمها والسمياسا المضبواة ومد التق مد فةي خةدمةة
مةالح البالد في ضوئها.

تحاجيح حسج حح ج ج ح حح
إنّ المسألة الليبية بما هي شأن يمهم ّم بملمدا جمارا لمنما تمربمطمنما بمه وبشمعمبمه
عالقات استثنائية ممتدّة على مدى التاريم ويمحمدّد مصميمره مصميمرنما ال
يجوز أن تكون عامل انقسا واستقطاب سميماسمي فمي بملمدنما بمل عمنمصمر
انخراط وطني تحت سقف المصالح الوانية الكبرى للبالد .فمالمممطملموب
أن نجعل منها حجر الزاوية في صياغة تشماركميمة لممموجّمهمات السميماسمة
الخارجية لبالدنا ولتحديد عالقاتنا بمختلف األطراف الدولية واإلقملميممميمة
بما يع ّزز دورنا في معالجة األوضاع في هذا البلد الجار ويخدم بمالمتمالمي
مصالحنا الوطنية.
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