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املرزوقي يقطع شعرة معاوية مع املعارضة
تونس ــ نور الدين بالطيب

أن ي �م �ت �ث��ل ه ��و اآلخ � ��ر ل �ل �ح �ك��م وي �ع �ق��د
اج�ت�م��اع��ًا الخ �ت �ي��ار ن��ائ�ب��ًا ع��ام��ًا وي��رف��ع
اسمه للرئيس للتصديق عليه».
ويمنح ال��دس�ت��ور ال�ج��دي��د ح��ق اختيار
النائب العام للمجلس األعلى للقضاء
م��ن ب�ي�ن ن ��واب رئ �ي��س م�ح�ك�م��ة ال�ن�ق��ض
ورؤساء محاكم االستئناف ومساعدي
ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام ،وي �ق �ت �ص��ر دور رئ �ي��س
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ف� ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ع �ل��ى
التصديق على االختيار ،بعكس قانون

ما يثير
األزمات هو ترك الرئيس
لمضمون الخطاب
واعتماده على
االرتجال

أم� � ��ام امل ��واط� �ن�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ي �ج �ل �س��ون أم ��ام
ش��اش��ات ال�ت�ل�ف��از ل��رؤي�ت��ه وس �م��اع خطبه.
وأوض� ��ح أن ح��دي��ث ال��رئ �ي��س ع��ن اخ�ت�ب��اء
شخصني أو ثالثة في ما سماه «بالحارة
امل��زن��وق��ة» ،خ�لال أح��د خطاباته ،أدى إلى
إح� ��داث ن ��وع م��ن االل �ت �ب��اس ف��ي امل�ض�م��ون
ال� ��ذي ي �ص��ل إل ��ى امل ��واط ��ن .وان �ت �ق��د أي�ض��ًا
تهديده لإلعالم والصحافيني بشكل عام
ف��ي خطابه األخ�ي��ر حينما ق��ال« :البعض
يستخدم وسائل اإلع�لام للتحريض على
العنف ،وم��ن يثبت ت��ورط��ه فلن يفلت من
ال �ع �ق��اب .ال ب��د م��ن إع �م��ال ال �ق��ان��ون إذا ما
تعرض الوطن للخطر .فاألخبار الكاذبة
جريمة والتحريض على العنف جريمة.
ألن ال�ع�ن��ف ه��و ال�ج��ري�م��ة األص�ل�ي��ة ،ولكن
التحريض عليها هو مشاركة فيها .ولن
يفلت أحد من العقاب .وأريدكم أن تتذكروا
كالمي هذا .لن يفلت أحد من العقاب».
ويقول الخبير االع�لام��ي إن كل كلمة من
فم الرئيس في مرحلة التحول السياسي
ال �ح��ال �ي��ة ت ��زن  100ط ��ن ،وب��ال �ت��ال��ي ع��دم
اس �ت �خ��دام��ه ل�ب�ع��ض االل� �ف ��اظ ب��دق��ة يثير
القالئل والخالفات بني جماعته «اإلخوان
املسلمني» ،ومعارضيه في جبهة اإلنقاذ،
مشددًا على ض��رورة تدريب مرسي على
ط��ري�ق��ة األداء اللفظي ق�ب��ل أن أي خطاب

السلطة القضائية ال��ذي ال ي��زال ساريًا
وال � � ��ذي ي �م �ن��ح ال ��رئ� �ي ��س ح� ��ق اخ �ت �ي��ار
النائب العام وتعيينه في منصبه ،إذ
إن ط �ل �ع��ت ع �ب��د ال �ل��ه ع�ي�ن ف ��ي م�ن�ص�ب��ه
قبل أي��ام م��ن االستفتاء على الدستور
الجديد ،ما يثبت من وجهة نظر محمد
ع �ب��د ال� �ه ��ادي ن �ي��ة رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
�وال ل��ه وت�ج�ن��ب
الخ �ت �ي��ار ن��ائ��ب ع ��ام م � � ٍ
االضطرار إلى الخضوع إلرادة املجلس
األعلى للقضاء.

م �ق �ب��ل .ل �ك��ن أح �م ��د م� �ط ��ر ،ع �ض��و امل �ك �ت��ب
ال �س �ي��اس��ي ل �ح��زب ال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة في
م �ح��اف �ظ��ة اإلس� �ك� �ن ��دري ��ة ورئ� �ي ��س امل��رك��ز
العربي للبحوث السياسية واالقتصادية،
يقول إنه ال بد أن يتم تحليل الخطابات
ط�ب�ق��ًا ل�ل�ظ��روف امل�ح�ي�ط��ة ب�ه��ا م��ع ربطها
ب��ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي أس �ف��ر ع�ن�ه��ا ع �ل��ى أرض
الواقع ،مؤكدًا أن االتجاه العام لخطابات
م��رس��ي خ�ل�ال ال � �ـ 9أش �ه��ر امل��اض �ي��ة ات�س��م
ب ��اإلق�ل�ال م��ن ل �غ��ة ال �ت �ه��دي��د أو ال�ت�ح��ذي��ر
ملعارضيه السياسيني «وذلك على عكس
توقعاتنا جميعًا ،وعكس خطاب مختلف
الرؤساء الذين يحكمون عقب الثورات».
وي� � ��رى م �ط ��ر أن ّ «ال� �خ� �ط ��اب األخ � �ي� ��ر ه��و
ال��وح �ي��د ال � ��ذي مل� ��ح ال��رئ �ي��س خ�ل�ال��ه إل��ى
أن��ه «س�ي�ل�ج��أ ال��ى إع �م��ال ال �ق��ان��ون إذا ما
ت�ع��رض ال��وط��ن للخطر» ض��د معارضيه،
ف�ه��و ل��م ي�س�ت�خ��دم ه��ذا ال�ت�ح��ذي��ر إال بعد
أن ت �ب�ّي�نّ ل��ه أن ه ��ذه ه��ي إرادة األغ�ل�ب�ي��ة
ال �ع �ظ �م��ى م ��ن ال �ش �ع��ب امل� �ص ��ري ،وم�ع�ظ��م
شرائح املجتمع».
«إرادة» ت � �ع � �ك � �س � �ه� ��ا ،وف � � �ق� � ��ًا ل ��رئ� �ي ��س
امل � ��رك � ��ز ال � �ع ��رب ��ي ل� �ل� �ب� �ح ��وث ال �س �ي��اس �ي��ة
واالق � �ت � �ص� ��ادي ��ة ،ن �ت ��ائ ��ج اس� �ت� �ط�ل�اع رأي
أج��ري ملختلف قطاعات الشعب املصري
من عمال ورجال أعمال وفالحني وصناع
وت �ج��ار ،وأظ�ه��ر أن خ�ط��اب ال��رئ�ي��س القى
ترحيبًا بنسبة  87.5في املئة.
وي�ش�ي��ر م�ط��ر إل ��ى أن «ال��رئ �ي��س اس�ت�خ��دم
ف ��ي خ �ط��اب��ات��ه م �ن��ذ  21ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي
قاعدة أن الزمن جزء من العالج ،وبالفعل
استطاع خ�لال فترة زمنية أن يفصل بني
القوى الثورية الحقيقية والقوى املدعومة
بالبلطجة» ،معتبرًا أن��ه «ي�ج��ب أن يكون
الرئيس أكثر حزمًا في تطبيق القانون مع
مثيري الشغب وأحداث العنف ،مثلما فعل
مع أنصار الثورة املضادة كفاروق العقدة،
محافظ البنك املركزي السابق».

توعد الرئيس التونسي املؤقت محمد
املنصف املرزوقي ،معارضي الترويكا
م �م��ن س �م��اه��م «ال �ع �ل �م��ان �ي�ين» بنصب
املشانق وبثورة جديدة لن تجد عقالء
يوجهونها مثله ومثل شريكيه راشد
الغنوشي ومصطفى بن جعفر.
جاء هذا التصريح من عاصمة إمارة
ق� �ط ��ر ،ال� �ت ��ي ب� � ��دأت ت �ث �ي��ر ال �ك �ث �ي��ر م��ن
التشنج في الشارع التونسي ،بسبب
ً
م��ا تعتبره ق��وى املعارضة ت��دخ�لا في
ال� �ش ��أن ال �ت��ون �س��ي ع �ب��ر دع� ��م ال �ح��زب
الحاكم ماليًا وسياسيًا ،وعبر شبكة
تجنيد الشبان التونسيني في سوريا
وت� �ق ��دي ��م ق� � ��روض ب� �ف ��وائ ��ض خ �ي��ال �ي��ة
جعلت عددًا من املحللني االقتصاديني
يتحدثون عن «استعمار» قطري.
ال��رئ �ي��س امل ��ؤق ��ت ،وم ��ن خ�ل�ال ح��دي�ث��ه
على شاشة «الجزيرة» التي أصبحت
فئات واسعة من التونسيني ال تخفي
ك��ره �ه��ا ل� �ه ��ا ،ي� �ب ��دو أن� ��ه ق �ط��ع ش �ع��رة
م � �ع ��اوي ��ة م � ��ع امل � �ع � ��ارض � ��ة .امل � ��رزوق � ��ي
تناسى تحفظاته على حركة النهضة،
ال� �ت ��ي ات �ه �م �ه��ا ص� ��راح� ��ة ف� ��ي اف �ت �ت��اح
مؤتمر ح��زب��ه ب�ـ«ال�ت�غ��ول» والسيطرة
ع�ل��ى أج �ه��زة ال��دول��ة .وت�ج��اه��ل خالفه
ال� ��ذي ك ��اد ي��دف �ع��ه ال ��ى االس �ت �ق��ال��ة مع
رئ� �ي ��س ال �ح �ك ��وم ��ة ال� �س ��اب ��ق ح �م ��ادي
الجبالي ،على خلفية تسليم البغدادي
امل� �ح� �م ��ودي (آخ� � ��ر رئ� �ي ��س وزراء ف��ي
ع�ه��د ال��زع�ي��م الليبي معمر ال�ق��ذاف��ي).
وبعدما دعا أكثر من مرة الى تشكيل
ح�ك��وم��ة ك �ف ��اءات ون ��دد ع�ل�ن��ًا بمنطق
املحاصصة الحزبية ،تراجع عن كل ما
ّ
وجهه لـ«النهضة» من نقد واتهامات
�ام» ش��رس
وت� �ح ��ول ف� �ج ��أة ال� ��ى «م � �ح� � ٍ
ع�ن�ه��ا م��رت�ب��ط ف��ي رأي ال �ع��دي��دي��ن من
م�ت��اب�ع��ي ال �ش��أن ال�س�ي��اس��ي التونسي
باالنتخابات املقبلة.

ل�ق��د أدرك ال��رئ�ي��س أن ح��زب��ه «امل��ؤت�م��ر
م ��ن أج � ��ل ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة» ان �ت �ه��ى ول��م
ي� �ع ��د ل � ��ه أي ح � �ض� ��ور م � �ي� ��دان� ��ي ب �ع��د
ان� �ش� �ق ��اق ث�ل�اث ��ة أح � � ��زاب ع� �ن ��ه؛ ح��رك��ة
وف ��اء ب �ق �ي��ادة األم�ي�ن األس �ب��ق ل�ل�ح��زب
عبد ال��رؤوف العيادي ،وح��زب اإلرادة
(بصدد التكوين) بقيادة األمني العام
املستقيل حديثًا محمد ع�ب��و ،وح��زب
اإلق�ل�اع ب�ق�ي��ادة ال�ط��اه��ر هميلة (أك�ب��ر
أعضاء املجلس التأسيسي سنًا الذي
ترأس أول جلسة للمجلس).

اختار االصطفاف وراء
«النهضة» ليترشح ثانية
في االنتخابات
الرئاسية
ً
حزب املؤتمر أصبح حضوره مختزال
ف ��ي ال � � � ��وزراء وم �س �ت �ش ��اري ال��رئ �ي��س.
ل � �ي� ��س ه � � ��ذا ف � �ق � ��ط ،ب � ��ل إن ق� �ط ��اع ��ات
ُ
واس� �ع ��ة ت� �ح � ّ�م ��ل ال ��رئ �ي ��س م �س��ؤول �ي��ة
ان� �ه� �ي ��ار ال � �ب �ل�اد وع � �ج ��زه ع ��ن ح �م��اي��ة
امل � �ك� ��اس� ��ب امل� ��دن � �ي� ��ة ال � �ت � ��ي أص �ب �ح ��ت
م �ه��ددة ب�ج��دي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ف�ق��د خسر
أي إم � � �ك� � ��ان ل� �ل� �ت� �ح ��ال ��ف م� � ��ع ال � �ق� ��وى
الديموقراطية.
لهذا السبب ،يبدو أن املرزوقي اختار
االص �ط �ف��اف وراء «ال �ن �ه �ض��ة» ليقينه
أن ذل��ك ه��و اإلم �ك��ان ال��وح�ي��د املتبقي
ل ��ه ل �ي �ت��رش��ح ث��ان �ي��ة ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات
ال ��رئ ��اس �ي ��ة .ول �ك ��ن ال أح� ��د ي �ع �ت �ق��د أن

ّ
ال �ح��رك��ة اإلس�ل�ام �ي��ة م�م�ك��ن أن ت��رش��ح
امل��رزوق��ي م��رة أخ��رى ،ول��ذل��ك أك�ث��ر من
س �ب��ب :أول �ه��ا امل �ت��اع��ب ال �ت��ي لحقتها
ب �س �ب �ب��ه ،إذ ل ��م ي� �ت ��ردد أك �ث ��ر م ��ن م��رة
ف ��ي ت��وج �ي��ه ان� �ت� �ق ��ادات م��وج �ع��ة ل �ه��ا.
وه� ��و م ��ا اع �ت �ب��ره ع� ��دد م ��ن ص �ق��وره��ا
ت�ج��اوزًا لخطوط ح�م��راء م��ا ك��ان ل��ه أن
يتجاوزها وأن��ه تعامل معها بمنطق
ب��راغ�م��ات��ي ي��ري��د أن يجني ال��رب��ح ،من
دون أن يشاركها في ال�خ�س��ارات .كما
ت ��درك «ال �ن �ه �ض��ة» أي �ض��ًا أن امل��رزوق��ي
خسر شعبيته ولم يعد ذلك الحقوقي
الفقير ال��ذي يسحر التونسيني بنبل
خطاباته.
وي� � �ب � ��دو أن ال � �ح� ��رك� ��ة ل � ��ن ت� � �ع � � ّ�ول ف��ي
االن�ت�خ��اب��ات املقبلة إال ع�ل��ى أبنائها،
وخ �ص��وص��ًا ح� �م ��ادي ال �ج �ب��ال��ي ال ��ذي
ي�ح�ظ��ى ب�ث�ق��ة ك �ب �ي��رة م��ن ال�ت��ون�س�ي�ين
ب �ع��د م� �غ ��ادرت ��ه ل �ل �ح �ك��وم��ة وم � ��ا ح��ف
بذلك من تفاصيل ومعطيات .وال يزال
الرئيس التونسي متهمًا في رأي عدد
ً
كبير من التونسيني بأنه يتلقى أمواال
م��ن م��وق��ع «ال �ج��زي��رة» ،مقابل مقاالته
بعد ما كشفه اللبناني سالم زهران.
ك �م��ا أن � ��ه ل ��م ي ��وف ��ق ف ��ي ال �ت �ع �ب �ي��ر ع��ن
مواقفه من املعارضة ،وخاصة الجبهة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ال �ت ��ي ك� ��ال ل �ه��ا االت �ه��ام��ات
ض� �م� �ن ��ًا ،إذ إن زع� �ي ��م ال �ج �ب �ه��ة ح�م��ة
الهمامي هو الذي أعلن اعتزام الجبهة
إس� �ق ��اط ال �ح �ك��وم��ة ع �ب��ر اإلض� ��راب� ��ات
واالحتجاجات الشعبية .كذلك الجبهة
ه��ي امل�ت�ه�م��ة ب �ـ«ال �ت �ط��رف ال�ع�ل�م��ان��ي»
وخاصة من حركة النهضة.
وبتصريحاته على ق�ن��اة «ال�ج��زي��رة»،
ي � �ك � ��ون ال� ��رئ � �ي� ��س امل � ��ؤق � ��ت ق � ��د خ �س��ر
املعارضة من دون أن يربح «النهضة»،
ال�ت��ي ت��ؤك��د ك��ل امل��ؤش��رات أن�ه��ا أغلقت
امل �ل��ف ن�ه��ائ�ي��ًا م�ه�م��ا ق��دم ال��رئ�ي��س من
خ ��دم ��ات ل �ه��ا ب �ع��دم��ا خ �س��ر أن� �ص ��اره
وتفتت حزبه.

