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حزب بن علي
يمسك بالسلطة

ّ
ّ
ليبي تخريبيّ
ودولية ...ومخاوف من دور ّ
تجاذبات محلية
بشير البكر
ب �ع��د ث�ل�اث��ة أي� ��ام ع �ل��ى ه� ��روب الرئيس
ال �س��اب��ق زي ��ن ال �ع��اب��دي��ن ب ��ن ع �ل��ي بات
لتونس حكومة وحدة وطنيةّ ،
مهمتها
األس��اس�ي��ة إن �ج��از ال�ت��رت�ي�ب��ات الخاصة
باملرحلة االنتقالية ،ووضع البالد على
طريق االستقرار السياسي واألمني.
األم � ��ر ال� �ب ��ارز ف ��ي ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة الجديدة
ه��و أن امل��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة أع�ط��ت دورًا
أساسيًا ألنصار العهد القديم ،وهؤالء
يمكن حصرهم في فئتني .األولى حزب
التجمع الدستوري الحاكم سابقًا ،الذي
ّ
يعد من الناحية الرسمية مليون عضو.
والثانية فئة التكنوقراط ورج��ال املال
واإلع �ل��ام ،ال��ذي��ن اس �ت �ف��ادوا م��ن النظام
السابق ،ودخ�ل��وا في ش��راك��ات عضوية
م��ع ّ
مكوناته ،ول�ه��ؤالء ام �ت��دادات مالية
استثمارية عربية ودولية.
وت �ب ��رر أوس � ��اط ت��ون �س �ي��ة ع ��دم إقصاء
هذه الفئات بمداراة التوازن في املرحلة
الحزب
االن �ت �ق��ال �ي��ة ،وت � ��رى أن إب� �ع ��اد
ّ
ال �ح��اك��م ك ��ان م��ن ش��أن��ه أن ُي �ح��دث هزة
كبيرة تعطف نفسها على ما حصل في
ّ
العراق بعد إسقاط نظام صدام حسني،
ذلك أن انعكاسات ّاجتثاث حزب البعث
وأن �ص ��ار ال �ن �ظ��ام ول� ��دت ش �ع��ورًا كبيرًا
ب��ال�ن�ق�م��ة ،وق � ��ادت إل ��ى ع �ن��ف دم � ��وي ،ال
ي��زال ال�ع��راق يعيش على وقعه .وهناك
م��ن ي ��رى أن ال �ت �ع��ام��ل م��ع ه ��ذه الفئات
م��ن منظور تصفية ح�س��اب��ات املاضي،
وتحميلها مسؤولية ال�ت��اري��خ األسود
للعهد البائد ،من شأنه أن يفتح الباب
أم � ��ام ق� ��وى خ��ارج �ي��ة ل �ل �ع��ب أوراق هز
اس�ت�ق��رار ت��ون��س .وه�ن��ا ي�ش��ار بوضوح
إل� ��ى دور م �ح �ت �م��ل ل �ل �ي �ب �ي��ا ،وال سيما
أن ال�ع�ق�ي��د ال �ق��ذاف��ي ع� ّ�ب��ر ع ��ن تعاطفه
م��ع ب��ن ع �ل��ي ،وف�ت�ح��ت ب �ل�اده حدودها

ّ
أمنية محسوبة
الستقبال مجموعات
معلومات
وهناك
على النظام السابق.
ّ
تسربت تقول إن القذافي حاول التدخل
في اللحظات األخيرة ّإلنقاذ بن علي من
السقوط ،لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب
تسارع وتيرة األح��داث .إشراك األحزاب
املعارضة املعترف بها ،في نظر بعض
األوس ��اط ،نقلة م��ن زاوي �ت�ين ،األول��ى أن
جزءًا ّ
مهمًا من املعارضة دخل في تركيب
السلطة ال�ج��دي��دة .وال��زاوي��ة الثانية أن
ه��ذا ال �ج��زء ه��و ض�م��ان��ة أس��اس�ي��ة لعدم
انحراف املسار العام ،بما يسمح بعودة
النظام القديم من النافذة ،بعدما خرج
من الباب الواسع ،رغم أن الوزارات التي
أس �ن��دت إل ��ى امل �ع��ارض��ة ان �ح �ص��رت في
مجاالت خدماتية.
االقتصار على إشراك هذه األط��راف من
دون سائر املعارضة اليسارية والقومية
واإلسالمية ،يطرح مشكلة كبيرة ألنه ال
يأخذ في الحساب ،من الناحية الفعلية،
م �م �ث �ل��ي ال� � �ش � ��ارع األس� ��اس � �ي �ي�ن الذين

ساهموا في صنع االنتفاضة .وهؤالء
ّ
يعدون في نظر البعض قوى هامشية،
لكنهم أصحاب تاريخ حافل في مقارعة
ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق ،وم �ن �ه��م ف��ي األساس
ح��زب العمال الشيوعي ،ال��ذي يتزعمه
حمة الهمامي ،ال��ذي قضى أكثر من 15
ّ
وتعرضت
ع��ام��ًا ف��ي س �ج��ون ب��ن ع �ل��ي،
زوج � �ت ��ه راض � �ي ��ة ال � �ن � �ص ��راوي لتنكيل

تبرر أوساط تونسية عدم إبعاد
الحزب الحاكم خشية تكرار
سيناريو اجتثاث البعث
اضطرها الى إجالء بناتها إلى فرنسا.
وينحصر موقف هذه القوى في نقطتني،
األول� � � ��ى أن � ��ه ي� �ج ��ب أن ي �س �ب��ق تأليف
حكومة ال��وح��دة الوطنية التوافق على
دستور جديد ،يحدث قطيعة كلية مع
العهد البائد .والنقطة الثانية أن هؤالء

الغنوشي يعلن التشكيلة الحكومية في تونس امس (حسن دريدي ـ أ ب)

يعارضون معارضة قاطعة أي مشاركة
ل ��رم ��وز ال �ن �ظ ��ام ال� �ق ��دي ��م ،ب �م��ا ف � ُّ�ي ذلك
استخدام اآللية الدستورية التي اتبعت
في تنصيب ف��ؤاد املبزع رئيسًا للدولة
في الفترة االنتقالية .انطالقًا من ذلك،
دعت األحزاب الى اجتماع في السادس
وال�ع�ش��ري��ن م��ن ال�ش�ه��ر ال �ج��اري إلعالن
موقف يدعو إلى إسقاط التركيبة التي
ّ
تتولى تسيير املرحلة االنتقالية.
من
باإلضافة الى هؤالء ،تقف مجموعة ً
الشخصيات التاريخية موقفًا مماثال،
من أمثال مؤسس حركة الديموقراطيني
االش �ت��راك �ي�ي�ن أح �م��د امل �س �ت �ي��ري ،الذي
ي��رى أن األول��وي��ة يجب أن ّ تعطى اليوم
لحماية املكاسب التي حققتها الثورة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ،وت �ح �ص �ي �ن �ه��ا م ��ن املخاطر
الداخلية والخارجية.
ال � �ق � ��وى امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة من
املعارضة ترى األمر في صورة مختلفة،
ّ
وتؤكد ّ أن طابع املرحلة انتقالي ،وأن كل
ما ُ
سيتخذ من خطوات خاللها ،سيكون
بالتشاور م��ع األط��راف ك��اف��ة ،م��ن داخل
الحكومة ومن خارجها ،ولن يكون دور
ال �ح �ك��وم��ة إال ف ��ي إط� ��ار إدارة املوقف،
وليس االنفراد في القرار.
ّ
الجانب الثاني م��ن التجاذبات يتعلق
ب��امل��واق��ف اإلقليمية وال��دول �ي��ة ،ويمكن
ال�ت��وق��ف هنا أم��ام أرب�ع��ة أط ��راف بارزة
وذات دور م��ؤث��ر ف��ي امل�س��ار التونسي،
ه��ي ليبيا وفرنسا وال��والي��ات املتحدة
وإسرائيل .ليبيا مرشحة ،حسب قراءات
ّ
م �ت �ع��ددة ،ل�ل�ق�ي��ام ب� ��دور إق �ل�اق الوضع
�رى أن العقيد
ال �ج ��دي ��د ،وه� �ن ��اك م ��ن ي� � ّ
ال �ق��ذاف��ي س�ي�ع�م��ل ع �ل��ى ه ��ز االستقرار
التونسي ،لكي ي��وح��ي للشعب الليبي
أن التغيير هو صنو الفوضى ،والبديل
هو استمرار النظام األمني.
املوقف الفرنسي ح��اول ت��دارك النتائج

الكارثية لسوء التقدير ،من خالل رفض
اس �ت �ق �ب��ال ب��ن ع �ل��ي وال �ط �ل��ب إل ��ى أفراد
أس��رت��ه م�غ��ادرة األراض ��ي الفرنسية .إال
أن نقاشًا يدور في الدوائر العليا ،يرتكز
ع �ل��ى أن م��وق��ف ب ��اري ��س ت� �ج ��اوز سوء
التقدير الى ارتكاب خطأ كبير ،بالنظر
ال ��ى أه�م�ي��ة امل��وق��ع ال�ت��ون�س��ي بالنسبة
ّ
وتسرب من دوائ��ر فرنسية
إلى فرنسا.
أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي
ليس من أنصار اجتثاث نظام بن علي،
وي� ��رى ض � ��رورة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى بعض
مرتكزاته التي تتمثل في شراكات مالية
دولية واستثمارات أجنبية.
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ح��اول��ت ق�ط��ف ثمار
االن �ت �ص��ار ال�ش�ع�ب��ي ال�ت��ون�س��ي ،حينما
س��ارع الرئيس ب��اراك اوب��ام��ا ال��ى تحية
ال�ش�ع��ب ال �ت��ون �س��ي ،ودع ��ا ال ��ى ضرورة
اح �ت ��رام خ �ي��ارات��ه .وأراد م��ن وراء ذلك
اإلي �ح��اء أن واش�ن�ط��ن ك��ان��ت ال��ى جانب
حركة االنتفاضة .وم��ا تريده واشنطن
تونس
من العهد الجديد هو أن تحافظ ّ
على التزاماتها حيال جملة من امللفات،
م�ن�ه��ا ال �ت �ع��اون ال �ع �س �ك��ري ،ومواصلة
االن � �خ� ��راط ف ��ي ال� �ح ��رب ع �ل��ى اإلرهاب،
واإلب� �ق ��اء ع �ل��ى ال �ع�ل�اق��ات امل �ت �م �ي��زة مع
إسرائيل.
أما الدور اإلسرائيلي فقد انعكس جانب
م�ن��ه ف��ي امل��واق��ف ال��رس�م�ي��ة وتعليقات
وس��ائ��ل اإلع �ل��ام ،ورك ��ز ب�ن�ح��و أساسي
ع �ل��ى إب� � ��داء األس � � ُ�ف ل �س �ق��وط ب ��ن علي.
ّ
وف ��ي واق ��ع األم ��ر ت �ع��د امل �س��أل��ة خسارة
إلس� ��رائ � �ي� ��ل ،ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى التعاون
األمني ،وامتيازات اليهود التونسيني،
وت �ب �ي �ي��ض األم� � � ��وال مل �ص �ل �ح��ة شركات
اس��رائ �ي �ل �ي��ة ،واالس �ت �ث �م��ارات .وه� ��ذا ما
يفسر إي ��داع ب��ن علي قسطًا م��ن ثروته
ّ
الخاصة في مصارف إسرائيلية ،قدرته
م�ج�ل��ة «ف ��ورب ��س» س�ن��ة  2008بخمسة
مليارات دوالر.

حكومة جديدة برؤوس قديمة ...وتظاهرات مناهضة
ضربت تشكيلة الحكومة الجديدة في
ت��ون��س ب��إن �ج��ازات «ث � ��ورة الياسمني»
عرض الحائط ،فحافظ الحزب الحاكم
على معظم الوزارات السيادية ،ودخلها
بعض ق��ادة املعارضة إلعطائها نفحة
تغيير اصطناعية .هذه اللعبة السياسية
تنطل على الشعب التونسي الذي
ل��م
ِ
ّ
اس �ت �ب��ق ،ث��م رد ع�ل��ى إع �ل�ان التشكيلة
ّ
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب �ت �ظ ��اه ��رات ض � ��د الحزب
ال �ح��اك��م ،ف�ت�ص��دت ل�ه��ا ال �ق��وى األمنية
بالغاز املسيل للدموع وخراطيم املياه.
وأعلن رئيس ال��وزراء التونسي املكلف
محمد الغنوشي تأليف حكومة جديدة
ض �م��ت  10وزراء ق��دم��اء م��ن أص ��ل ،23
ومن أح��زاب املعارضة ضمت الحكومة
األم�ي�ن ال�ع��ام ال�س��اب��ق للحزب التقدمي
ال��دي �م��وق��راط��ي أح �م��د ن�ج�ي��ب الشابي،
لوزارة التنمية الجهوية ،واألمني العام
األول لحركة التجديد (الحزب الشيوعي
سابقًا) أحمد إب��راه�ي��م ،وزي �رًا للتعليم
ال �ع��ال��ي ،واألم�ي��ن ال �ع��ام ل �ح��زب التكتل
م ��ن أج ��ل ال �ع �م��ل وال �ح ��ري ��ات مصطفى
ب��ن جعفر ،وزي� �رًا للصحة ،إض��اف��ة إلى
األزه ��ر ال �ق��روي ال�ش��اب��ي وزي � �رًا للعدل،

وال � �ق� ��روي امل � � � ��وزوري وزي� � � �رًا للشؤون
الدينية ومحمد جغام وزي �رًا للتجارة
وال �س �ي��اح��ة وال �ط �ي��ب ال �ب �ك��وش وزيرًا
ل �ل �ت��رب �ي��ة ،وم �ن �ص��ور ال��روي �س��ي وزيرًا
للشؤون االجتماعية ،والحبيب مبارك
وزيرًا للفالحة والبيئة ،ومحمد النوري
ال�ج��وي�ن��ي وزي� �رًا للتخطيط والتعاون
ال ��دول ��ي ،وم�ح�م��د ع�ف�ي��ف ش�ل�ب��ي وزيرًا
للصناعة والتكنولوجيا ،وزهير املظفر
وزي�رًا لدى الوزير األول مكلفًا التنمية
اإلداري� � � � � ��ة ،وم� �ف� �ي ��دة ال �ت�ل�ات �ل ��ي وزيرة
للثقافة ،وليليا العبيدي وزيرة لشؤون
امل� � ��رأة وص �ل��اح ال ��دي ��ن م ��ال ��وش وزيرًا
للنقل وال�ت�ج�ه�ي��ز وح �س�ين الديماسي
وزي � � ��ر ل �ل �ت �ك��وي��ن امل� �ه� �ن ��ي والتشغيل
ومحمد علولو وزير للشباب والرياضة
وعبد الجليل البدوي وزيرًا لدى الوزير
األول.
وح ��اف ��ظ ال� �ح ��زب ال �ح��اك��م ع �ل��ى معظم
ال � � � ��وزارات ال �س �ي��ادي��ة ،ف��اح �ت �ف��ظ كمال
م ��رج ��ان ب� � � ��وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،وأحمد
فريعة ،الذي عينه بن علي قبل ساعات
من فراره ،بوزارة ُالداخلية ،ورضا قريرة
بوزارة الدفاع .وألغيت وزارة االتصال.

وت �ق��رر تعيني مصطفى ك�م��ال النابلي
م �ح��اف �ظ��ًا ل �ل �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي التونسي.
وضمت التشكيلة الحكومية أيضًا ،عبد
الحكيم ب� ��وراي ،أم�ي�ن��ًا ع��ام��ًا للحكومة
و 15كاتب دولة (مساعد وزير).
وأك� � � ��د ال� �غ� �ن ��وش ��ي أن إع� �ل� ��ان تأليف
ال�ح�ك��وم��ة سيفتح ص�ف�ح��ة ج��دي��دة في
تاريخ تونس ،محذرًا في الوقت نفسه
من أنه «ال تسامح مع من يريدون إعادة
اس�ت�ع�ب��ادن��ا ،وم��ع ع�ص��اب��ات اإلجرام».

أعلن المعارض التونسي
المنصف المرزوقي ترشحه
لالنتخابات الرئاسية
ّ
وش��دد على تطبيق مبدأ فصل الدولة
ع��ن ال ��دي ��ن ،وت�ع�ه��د ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق م��ع أي
شخص يشتبه في ضلوعه في قضايا
فساد أو تمكن من جمع ثروة كبيرة في
عهد الرئيس املخلوع.
وأع �ل��ن ال �غ �ن��وش��ي ت��أل �ي��ف ث�ل�اث لجان
وط� �ن� �ي ��ة ه� � ��ي :ل �ج �ن��ة ع �ل �ي��ا لإلصالح

السياسي برئاسة عياض بن عاشور،
ول � �ج � �ن� ��ة الس � �ت � �ق � �ص ��اء ال � �ح � �ق� ��ائ ��ق في
التجاوزات املسجلة في الفترة املاضية
ب��رئ��اس��ة ت��وف �ي��ق ب ��ودرب ��ال ��ة ،الرئيس
ال �س��اب��ق ل �ل��راب �ط��ة ال �ت��ون �س �ي��ة للدفاع
ع ��ن ح �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ،ول �ج �ن��ة وطنية
الستقصاء الحقائق في قضايا الفساد
والرشوة برئاسة عبد الفتاح عمر .وأكد
حياد اإلدارة ،وأن تكون الكلمة األولى
واألخ� � �ي � ��رة ل �ل �ش �ع��ب .وت �ع �ه��د بإطالق
س � ��راح ك ��ل امل �س��اج�ي�ن وامل ��وق ��وف�ي�ن من
أجل نشاطهم السياسي وإع��داد قانون
للعفو التشريعي العام.
وبعد إعالن التشكيلة الحكومية ،وردت
أنباء عن تظاهرة حاشدة في الرديف.
وك ��ان ق��د ت�ظ��اه��ر ف��ي وس ��ط العاصمة
قبيل إعالن التشكيلة الحكومية املئات
م ��ن ال �ن �ق��اب �ي�ين وامل ��واط� �ن�ي�ن للمطالبة
ب ��إق� �ص ��اء ح � ��زب ال �ت �ج �م��ع الدستوري
ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ح ��اك ��م .وق � ��ال نقابي
ت��ون �س��ي م ��ن ن �ق��اب��ة ال�ت�ع�ل�ي��م الثانوي
إن ه� ��ذه امل �س �ي��رة دع� ��ت إل �ي �ه��ا نقابته
بالتعاون مع نقابة التعليم العالي.
وه �ت��ف امل �ئ��ات م��ن ال�ن�ق��اب�ي�ين والطلبة

وامل� ��واط � �ن�ي��ن امل � �ش ��ارك �ي�ن ف� ��ي املسيرة
بالعزة للوطن و«خ�ب��ز وم��اء والتجمع
ال» ،ف ��ي إش � � ��ارة إل � ��ى ال � �ح ��زب الحاكم
سابقًا .كذلك خرجت مسيرة مماثلة في
مدينة سيدي بوزيد ،مهد االحتجاجات
الشعبية ال�ت��ي أط��اح��ت ب��ن ع�ل��ي ،ورفع
املتظاهرون شعارات مشابهة.
وانتشرت قوات األمن والجيش لتفريق
التظاهرة .وق��ال شهود إن ق��وات األمن
ال �ت��ون �س �ي��ة اس �ت �خ��دم��ت ال� �غ ��از املسيل
للدموع وخراطيم املياه وأطلقت النار
في الهواء في محاولة لفض الحشد.
م� � ��ن ج � �ه� ��ة ث � ��ان� � �ي � ��ة ،أع� � �ل � ��ن املعارض
ال �ت��ون �س��ي ،رئ �ي��س ح ��زب «امل��ؤت �م��ر من
أج��ل الجمهورية» العلماني اليساري
امل �ح �ظ��ور ،امل�ن�ص��ف امل ��رزوق ��ي ،ترشحه
لالنتخابات الرئاسية في تونس املقررة
في مهلة أقصاها شهران .وق��ال إلذاعة
«ف � ً�ران ��س إن� �ف ��و» ال �ف��رن �س �ي��ة« :سأكون
فعال مرشحًا» لالنتخابات الرئاسية.
ل �ك �ن��ه ت� �س ��اءل« :ه ��ل س�ن�ب�ط��ل القانون
االنتخابي ال�س��اري حاليًا ال��ذي أعدته
الديكتاتورية من أجل الديكتاتورية؟».
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

