العالم 23

االثنني  4تموز  2011العدد 1452

عربيات
دوليات

ويرى األمني العام املساعد حاليًا ،أن عام
 2002كان تاريخ ع��ودة االتحاد إلى دوره
الطبيعي واستقالليته ،بعد قرار تأسيس
القيادة الجماعية وإجراء االنتخابات في
كل القطاعات.
وق��د أدى االت�ح��اد العام التونسي للشغل
دورًا رئ�ي�س��ًا ف��ي ُاإلع � ��داد ل�ك��ل ال�ت�ح��رك��ات
وال � �ت � �ظ� ��اه� ��رات امل� ��داف � �ع� ��ة ع� ��ن ال� �ح ��ري ��ات
والقضايا القومية على الساحة التونسية.
وكانت ساحة محمد علي الحامي (أول من
أسس نقابة في تونس) ،منطلقًا لتحركات
االتحاد من أجل معالجة مسائل البطالة
وال� �ف� �س ��اد وال � �ت � �ف ��اوت ال� �ج� �ه ��وي ووض ��ع
اإلعالم والحريات .وعن التحركات األخيرة
التي أسقطت بن علي ،يقول بن رمضان:

تقرير

منذ إحراق محمد البوعزيزي نفسه ،كانت
االحتجاجات تخرج من مقر االتحاد .لقد
ّ
تبنينا كل االحتجاجات ،لكن عندما أطلق
األم��ن الرصاص وسقط ضحاياّ ،
صعدنا
املوقف وقررنا تنفيذ إض��راب ع��ام في كل
القطاعات .ك��ان ذل��ك في  14كانون الثاني
امل��اض��ي ،وس� ��ارت م�س�ي��رة ل�لات �ح��اد نحو
وزارة الداخلية تحت شعار «إرحل».
ّأم��ا املرحلة التي تلت خلع الرئيس وحل
حزبه «التجمع ال��دس�ت��وري» ،فقد تميزت
بمحاولة م��ن االت�ح��اد لسد ال�ف��راغ« ،قمنا
خاللها باستدعاء كل الحركات السياسية
وامل �ن �ظ �م��ات وم� �ك � ّ�ون ��ات امل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
ملواكبة ال�ت�ط��ورات ،ألن االت�ح��اد ه��و ال��ذي
ك ��ان ي�ت�ص��ل ب��ال�س�ل�ط��ة ال �ق��ائ �م��ة» .سقطت
ال �ح �ك��وم��ة األول � � ��ى ب �س �ب��ب وج � ��ود وزراء
م��ن حقبة ب��ن ع�ل��ي ،وم��ع إع�ل�ان الحكومة
الثانية« ،دع��ا االتحاد املنظمات الوطنية
ونقابة املحامني وراب�ط��ة حقوق االنسان
وال �ع��دي��د م��ن م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي،
ّ
وت ��أل ��ف م �ج �ل��س ح �م��اي��ة ال� �ث ��ورة إلي �ج��اد
ال ��وف ��اق ال��وط �ن��ي وال �ق �ي��ام ب��ال��رق��اب��ة على
ال�ح�ك��وم��ة» ،حسبما ي��وض��ح ب��ن رم�ض� ّ�ان.
وي � �ض � �ي ��ف ال � �ن � �ق ��اب ��ي ال � �ت� ��ون � �س� ��ي« :ك ��ن ��ا
ن�خ��اف م��ن ال �ف��راغ وال�ت��دخ�لات الخارجية
وان �ق �ض��اض رم� ��وز ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق على
السلطة .لكن ما ك��ان يطمئننا هو وقوف
الجيش طيلة فترة الثورة مع الشعب».
وي�ش� ّ�دد ب��ن رم�ض��ان على أن دور «الهيئة
ال �ع �ل �ي��ا ل �ت �ح �ق �ي��ق أه� � � ��داف ال � � �ث � ��ورة» ه��و
ّ
االنتقال الديموقراطي بالبالد ،ويؤكد أن
ال�ش�ع��ب ال�ت��ون�س��ي ل��ن ي �ت��راج��ع ع��ن ق ��راره
في محاسبة منظومة االستبداد ،وكشف
الحقيقة ومالحقة الفاسدين الذين نهبوا
ث��روات الشعب التونسي .وإذ يعترف بأن
ال �ق �ض��اء ك �م� ّ
�ؤس �س��ة ي �ح �ت��اج إل ��ى إص�ل�اح
أن
م�ث��ل غ�ي��ره م��ن ا ّمل��ؤس �س��ات ،ي�ش�ي��ر إل��ى ً
الحكومة ال تتدخل في املحاكمات ،تاركة
ك ��ل امل �ل �ف��ات ل �ل �ق �ض��اء ،م ��ع أن ال �ق �ض��اة ال
ي �ع �ت��رف��ون ب �ـ«امل �ج �ل��س األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء»،
ّ
وي �ط��ال �ب��ون ب��إي �ج��اد ح ��ل ل�ج�ع��ل ان�ت�خ��اب
ً
أعضائه بديال من التعيني السائد حاليًا.
ث�م��ة ازدواج� �ي ��ة ف��ي ت�م�ث�ي��ل ال �ق �ض��اء ،كما
يوضح بن رمضان ،بني «جمعية القضاة
ال �ت��ون �س �ي�ين» و«ن �ق��اب��ة ال� �ق� �ض ��اة» .ل��ذل��ك،
فاإلضراب ال��ذي يقوم به القضاة في هذه
األي ��ام ي�ه��دف إل��ى تحسني وض��ع السلطة
ال �ث��ال �ث��ة ،ع �ب��ر إي� �ج ��اد اآلل� �ي ��ة ال �ض��روري��ة
الن�ت�خ��اب مجلس ت��أس�ي�س��ي يعيد كتابة

حزب بن علي «التجمع
تفرع
الم ّ
الدستوري» ُ
نحل ّ
إلى  12حزبًا أخذت تراخيص
بأسماء جديدة
يراهن التونسيون على
القانون االنتخابي النسبي
المقبل الذي لن يسمح
ألي حزب بأن يهيمن
ّ

ال ��دس� �ت ��ور م ��ن ج ��دي ��د ،وان� �ت� �خ ��اب ل�ج�ن��ة
مستقلة لالنتخابات.
وف� ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �خ��ري �ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ل �ت ��ون ��س م� ��ا ب �ع ��د ع� �ل ��ي ،ب � � ��رأي ال �ن �ق��اب��ي
التونسي ،ال ت��زال غير واضحة إذ «هناك
 94حزبًا حصل على الترخيص من أقصى
�ار ،أب��رزه��م حزب
اليمني إل��ى أق�ص��ى ال�ي�س� ّ
النهضة االس�لام��ي»ُ .وي�ح��ذر من أن حزب
ّ
نحل) ّ
تفرع إلى 12
التجمع الدستوري (امل
ح��زب��ًا أخ ��ذت ت��راخ�ي��ص ب��أس�م��اء ج��دي��دة،
ب ��االض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ق��وم �ي�ين وال �ل �ي �ب��رال �ي�ين
واليساريني ويسار الوسط.
وه � �ن� ��ا ،ي �ش �ي��ر ب� ��ن رم � �ض� ��ان إل� � ��ى أن ك��ل
امل� �ح ��اوالت ت�س�ي��ر ن �ح��و ت �ح��ال �ف��ات لخلق
ت � � � ��وازن ف� ��ي ال� �س ��اح ��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،ع�ل��ى
وق ��ع «م��راه �ن��ة ال�ت��ون�س�ي�ين ع�ل��ى ال�ق��ان��ون
االنتخابي املقبل ال��ذي ،لو صادقوا عليه،
ف �ل��ن ي�ت�م�ك��ن أي ح ��زب أن ي�ه�ي�م��ن بسبب
اعتماده النسبية».
وي�خ�ص��ص ب��ن رم �ض��ان ج ��زءًا م��ن حديثه
لقضية انسحاب «النهضة» من «مجلس
تحقيق أه��داف ال�ث��ورة» ،وه��ي التي كانت
«لكنها
من أوائ��ل من ساهم في تكوينهاً ،
لم توافق على جدول أعمالها ،موضحة أن
من املفترض مناقشة أول��وي��ات املواضيع
امل� �ط ��روح ��ة خ �ص��وص��ًا م ��وض ��وع ت �م��وي��ل
األحزاب» في القانون الجديد.
وم � � ��ا ي� �ض� �م ��ن االس� � �ت� � �ق � ��رار ف � ��ي ال� �س ��اح ��ة
التونسية ري�ث�م��ا ت�ج��ري االن�ت�خ��اب��ات في
الخريف املقبل ،هو «العهد الجمهوري»،
وه��و بمثابة ات�ف��اق تلتزم ب��ه ك��ل األط��راف
لتأسيس وثيقة للتعايش ،بما أن «أعضاء

ال �ه �ي �ئ��ة م �ع �ي �ن��ون وامل� � �ف � ��روض أن ت��أت��ي
ق��رارات�ه��م ب��ال�ت��واف��ق» ،على ح��د تعبير بن
رمضان.
ت � �ب � �ق� ��ى ال � �ق � �ض � �ي � ��ة األس� � � ��اس � � � �ي� � � ��ة ،وه � ��ي
االض� � �ط � ��راب � ��ات األم � �ن � �ي� ��ة ،وس� � ��ط ت�ل�م�ي��ح
النقابي التونسي إل��ى احتمال أن «تكون
ج�ه��ات تابعة للسلطة السابقة مسؤولة
ع ��ن غ �ي��اب األم� ��ن ف ��ي ال� �ب�ل�اد» ،م�س�ت�غ��رب��ًا
أن ت �ق��وم أج� �ه ��زة األم � ��ن ب�ت�ن�ف�ي��ذ اض� ��راب
ف�ي�م��ا ه��ي امل��وك �ل��ة ب�ح�ف��ظ األم ��ن وح�م��اي��ة
التحركات واالض��راب��ات التي تدعو إليها
التنظيمات السياسية.
ول�ع��ل ال�ض��ام��ن ،ب��رأي النقابي التونسي،
هو «الشباب الذي قام باعتصامات ،وهو
قادر على حماية الثورة .أما االتحاد ،فهو
ال��ذي يبقى حاضنًا للجميع ،ولدينا ثقة
ب ��أن ال�ش�ع��ب ال�ت��ون�س��ي ق ��ادر ع�ل��ى إن�ت��اج
طبقة سياسية مختلفة».
من يحكم تونس اليوم؟ سؤال يجيب عنه
بن رمضان بالقول« :هناك حكومة واتحاد
ل �ل �ش �غ��ل وه �ي �ئ��ة ع �ل �ي��ا ل �ت �ح �ق �ي��ق أه � ��داف
ال �ث��ورة .ه �ن��اك س�ل�ط��ة ت�ح�ك��م ب��ال�ت�ش��اور».
ّ
غير أنه ال يقلل من حجم التحديات التي
ت��واج �ه �ه��ا ال � �ث ��ورة ه� ��ذه األي � � ��ام« ،ف �ح��زب
ال�ت�ج�م��ع ال��دس �ت��وري ح�ك��م خ�م�س�ين سنة
ول ��ه م �ص��ال��ح وام � �ت� ��دادات ف ��ي ك ��ل ال��دول��ة
وامل�ن�ظ�م��ات ،ول�ي��س م��ن السهولة القضاء
ع�ل��ى ه ��ذه االم � �ت� ��دادات .وال �ق ��وى امل �ض��ادة
تحاول أن تتصدى للفنت».
ويتابع أن «ثورة الكرامة» في تونس كانت
عفوية من دون قيادة ،الفتًا إلى أن تعيني
الباجي قائد السبسي على رأس الحكومة
الحالية« ،وإن لم يكن محل إجماع بسبب
انتمائه للعهد السابق ،له دور في طمأنة
املجتمع ال��دول��ي ويعطي ضمانة للناس
جميعًا».
ّ
ويبرر بن رمضان بقاء الرئيس االنتقالي،
ّ
ف ��ؤاد امل �ب ��زع ،ع�ل��ى رأس ال�س�ل�ط��ة ،م��ع أن��ه
ك��ان ُي�ف�ت��رض ب��ه أن يتسلم لشهرين فقط
ّ
بعد ح�ص��ول ال �ف��راغ ،ب��أن «ال��وض��ع ط��ارئ
وال� � �ظ � ��روف ق � ��اه � ��رة» .وال ي � �ت ��ردد ال��رج��ل
باختصار الوضع الحالي بأنه غير مثالي
ع�ل��ى أس ��اس أن ��ه ُي �س� َّ�ي��ر ب��ال�ش�ك��ل ال�ت��ال��ي:
ال�ت�س��وي��ة ال�ق��ائ�م��ة اآلن ف��ي ت��ون��س ريثما
ي��أت��ي ال�ش�ع��ب ب�ب��رمل��ان ج��دي��د ،ه��ي ع�ب��ارة
عن اتفاق نشأ بسبب الخوف من االنقالب
على الثورة ،والخشية من تداعيات صراع
بني بقايا النظام السابق وبني التشكيالت
السياسية الجديدة.

تعديل حكومي واسع في األردن :خطر املحاكمة ّ
يهدد البخيت

لم ينجح رئيس ال��وزراء األردن��ي معروف
ال �ب �خ �ي��ت ،ف ��ي إخ� �م ��اد األزم � � ��ات ال �ك �ث �ي��رة
املشتعلة في وجهه من خالل إجراء تعديل
ح�ك��وم��ي ك�ب�ي��ر ش�م��ل  11ح�ق�ي�ب��ة وزاري� ��ة،
أول من أمس ،إذ ّقرر البرملان ،أمس ،طلب
استفتاء املجلس العدلي لتفسير الدستور
ب ��إع ��ادة ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ات �ه ��ام ال�ب�خ�ي��ت
ف��ي قضية ك��ازي�ن��و ال�ب�ح��ر امل �ي��ت .وج��اءت
نتيجة ال�ت�ص��وي��ت بأغلبية  86ن��ائ�ب��ًا من
أصل  101حضروا الجلسة .وكان  53نائبًا
ق��د ص��وت��وا االث �ن�ي�ن امل��اض��ي ع �ل��ى ت�ب��رئ��ة
ال�ب�خ�ي��ت م��ن ق�ض�ي��ة ف �س��اد ال �ك��ازي �ن��و ،في
م�ق��اب��ل  50ن��ائ�ب��ًا وج�ه��وا إل�ي��ه االت �ه��ام في
القضية ،ما أدى إلى حدوث أزمة برملانية
وس �ي��اس �ي��ة ت�م�ث�ل��ت ف��ي إع�ل��ان أرب �ع��ة من
أع�ض��اء مجلس ال �ن��واب مقاطعة جلسات
املجلس ،واستقالة أربعة آخرين احتجاجًا
على تبرئة رئيس ال ��وزراء .وف��ي السياق،
ّ
وج��ه مجلس ال�ن��واب االت�ه��ام بأغلبية 83
نائبًا إل��ى وزي��ر السياحة األس�ب��ق أسامة
الدباس في القضية نفسها.
وتعود جذور القضية إلى توقيع الحكومة
ال�س��اب�ق��ة ،ال�ت��ي ك��ان ي��رأس�ه��ا البخيت بني

ع��ام��ي  2005و ،2007ات�ف��اق��ًا م��ع مستثمر
أجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر
امل �ي��ت ،ق�ب��ل أن ي�ل�غ��ى االت �ف��اق الح �ق��ًا رغ��م
وج��ود ش��رط جزائي ك��ان سيكلف اململكة
ن �ح��و م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ( 1,4م �ل �ي��ار دوالر).
وقد توصلت حكومة رئيس ال��وزراء نادر
ال��ذه�ب��ي ،ال ��ذي خ�ل��ف البخيت ع��ام ،2007

إل��ى تسوية مع املستثمر بعد اتفاق على
َ
أراضي لغرض االستثمار.
منحه
ً
وق��د أج ��رى ال�ب�خ�ي��ت ي��وم ال�س�ب��ت تعديال
على حكومته ،قابلته املعارضة اإلسالمية
ف��ي اململكة باعتبار أن��ه «مستفز» ،وسط
إص ��راره ��ا ع�ل��ى اس �ت �ب��دال رئ �ي��س ال� ��وزراء
ن �ف �س��ه .وأص � ��در امل �ل��ك األردن � � ��ي ع �ب��د ال�ل��ه

معارضون أردنيون يوزعون البيض لرميه على البرملان (خليل مزرعاوي ــ أ ف ب)

ال �ث ��ان ��ي ،ال � ��ذي ي � ��زور ال �س �ع��ودي��ة ح��ال �ي��ًا،
إرادة ملكية باملوافقة على التعديل األول
ّ
ع�ل��ى ح�ك��وم��ة ال�ب�خ�ي��ت ال �ت��ي أل �ف �ه��ا ف��ي 9
ش� �ب ��اط امل ��اض ��ي ب �ح �ي��ث ش �م��ل ال �ت �ع��دي��ل
دخول  9وزراء جدد إلى الحكومة ،وتغيير
حقيبتي وزيرين .وأبرز ما حمله التعديل
ت�ع�ي�ين م ��ازن ال �س��اك��ت ،ال ��ذي ك ��ان يتولى
منصب وزير تطوير القطاع العام ووزير
التنمية السياسية ،حقيبة الداخلية خلفًا
لسعد ه��اي��ل ال �س��رور ،فيما ت��ول��ى محمد
ع��دي�ن��ات ،ال ��ذي ك��ان يشغل منصب وزي��ر
دولة لشؤون رئاسة الوزراء ،منصب وزير
ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،ك�م��ا ُع�ّي�نّ إب��راه�ي��م
ال� �ع� �م ��وش وزي � � � �رًا ل �ل �ع ��دل خ �ل �ف��ًا ل �ل��وزي��ر
املستقيل حسني مجلي .ورأى األمني العام
ل �ح��زب ج �ب �ه��ة ال �ع �م��ل اإلس �ل�ام ��ي ،ال � ��ذراع
السياسية ل�لإخ��وان املسلمني ف��ي األردن،
ّ
كتحد
ح�م��زة م�ن�ص��ور ،أن «ال�ت�ع��دي��ل ج��اء
مل�ش��اع��ر األردن �ي�ي�ن ،وم�س�ت�ف�زًا مل��ن خ��رج��وا
ف��ي مختلف امل�ح��اف�ظ��ات مطالبني بإقالة
الحكومة ورئيسها ،وبحل مجلس النواب
وبانتخابات نيابية مبكرة».
(أ ف ب ،يو بي آي)

ّ
العربية:
الجامعة ِّ
موسى يسلم العربي
ذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط
الحكومية ،أمس ،أن
املصرية
ّ
عمرو موسى سلم رسميًا ،أمس،
مواطنه املصري نبيل العربي

(الصورة) منصب األمني العام
لجامعة الدول العربية الذي شغله
موسى ست سنوات بني 1991
و.2001
(أ ف ب)

ّ
خليجية
شرف في جولة
يبدأ رئيس مجلس الوزراء
املصري ،عصام شرف ،اليوم،
جولة خليجية تشمل اإلمارات
العربية املتحدة والبحرين .وقالت
وكالة أنباء الشرق األوسط
املصرية إن شرف سيجري خالل
الجولة مباحثات مع املسؤولني
في الدولتني تهدف إلى توسيع
التعاون االقتصادي والتجاري
واالستثماري ،إلى جانب عرض
آخر التطورات بمنطقة الخليج
والساحة العربية عمومًا.
وهذه الجولة هي الثانية لشرف
إلى منطقة الخليج ،حيث قام
ً
بجولة سابقة شملت كال من
السعودية والكويت وقطر.
(يو بي آي)

تعيني سعود بن نايف
مساعدًا لوزير الداخلية
عينّ امللك السعودي عبد الله بن
عبد العزيز (الصورة) ،أمس،
األمير سعود بن نايف مستشارًا
للنائب الثاني لرئيس مجلس
الوزراء ومساعدًا لوزير الداخلية
للشؤون العامة بمرتبة وزير،
بحسب ما أفاد بيان صادر عن
الديوان امللكي .واألمير سعود
بن نايف هو االبن األكبر لألمير
نايف بن عبد العزيز ،النائب الثاني
لرئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية .ويشغل حاليًا منصب
سفير السعودية في مملكة
إسبانيا ،وكان يشغل منصب
نائب أمير املنطقة الشرقية.
(يو بي آي)

إيران تطرد  25قياديًا في
الجماعة اإلسالمية املصرية
أعلن قيادي في الجماعة
اإلسالمية املصرية أن إيران
أمرت أخيرًا بطرد  25من
قياديي الجماعة املوجودين على
أراضيها ،وفي مقدمهم محمد
شوقي اإلسالمبولي ،شقيق خالد
اإلسالمبولى قاتل الرئيس األسبق
أنور السادات .ونقلت صحيفة
«املصري اليوم» ،أمس ،عن
املتحدث اإلعالمي باسم الجماعة
اإلسالمية طارق الزمر قوله إن
«طهران طلبت من املجموعة
مغادرة أراضيها».
(يو بي آي)

