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العالم

المقابلة

برغم كل االنتقادات التي تكيلها أطراف تونسية لـ«حكومة التكنوقراط» برئاسة ،مهدي جمعة ،إال أنها
نجحت يوم أمس في تنفيذ أبرز مهماتها المتمثلة في إجراء االنتخابات التشريعية األولى بعد رحيل زين العابدين
بن علي .لذا توجهت «األخبار» إلجراء حوار مع رئيس الحكومة التوافقية ،ناقشت خالله عناوين المرحلة ،فاتحة
الباب أمام الحقبة األهم :استعادة تجربة الحكم بعيد مغادرته ،القريبة مبدئيًا ،قصر القصبة

مهدي جمعة
¶ ك ـيــف ت ـف ـســرون اإلقـ ـب ــال ال ـك ـب ـيــر لـلـتــونـسـيــن على
صناديق االقتراع؟ وما هي رسالتهم برأيكم؟
اإلقبال الكبير للتونسيني على صناديق االقتراع
ّ
ّ
الحس السياسي
يفسر نضج التونسي صاحب
الــذي ازداد عمقًا فــي الـسـنــوات الـثــاث األخـيــرة،
بـغــض الـنـظــر عــن االح ـت ــراز واالع ـتــراضــات على
نتائج االنتخابات املاضية ،واألحالم التي كانت
له بعد الثورة .الشعب التونسي واقعي يعرف أن
التجربة يلزمها املزيد من املثابرة والتضحيات،
والرسالة التي يوجهها ملن يريد تقويض الدولة
أنه يريد بناء دولته على القواعد الديموقراطية
وترسيخ التجربة التونسية ومؤسسات الدولة.
¶ كنتم قبل أسابيع من االنتخابات قد أعلنتم أن املسار
االنتقالي مستهدف من قبل جماعات إرهابية ،فهل هذا
وفق معلومات أو قراءة؟
االثـ ـن ــان ي ـل ـت ـق ـيــان ،ل ـكــن األك ـث ــر ه ــو م ـب ـنـ ّـي على
امل ـع ـط ـيــات ،لــذلــك قـمـنــا بــالـكـثـيــر م ــن الـعـمـلـيــات
االستباقية ّ
ّ
تصر على
ضد هذه املجموعات التي
تقويض الدولة ومراكزها.
¶ البعض اعتبر أن إغــاق الـحــدود الشرقية مــع ليبيا
ووضع شروط لدخول املواطنني ،هو إجراء ملنع دخول
بعض العناصر املتشددة من ليبيا ،فما صحة هذا؟
وض ـع ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـخ ـط ــط إلح ـ ـكـ ــام األم ـ ــن،
وتــوفـيــر م ـنــاخ أم ـنـ ّـي جـيــد لــانـتـخــابــات .ووفــق
امل ـع ـط ـيــات ال ـتــي ت ــوف ــرت لــدي ـنــا ،ارتــأي ـنــا إغ ــاق
الحدود بصفة موقتة طيلة الفترة االنتخابية،
ّ
وهو إجــراء اتبعناه كلما دعت الحاجة إليه في
فترة سابقة.
¶ بعد  3سنوات على «الثورة» والحكم االنتقالي ،كيف
ّ
تقومون وضع تونس؟

طريق لكيفية البناء ،كل بلد وخاصياته ،كل بلد
وتجربته ،نحن ال نتدخل في الشؤون الداخلية،
لكن نأمل أن نكون بادرة أمل لهم.

• حكم الحزب الواحد غير ممكن
مرة ثانية
• لست مرشحًا لتكليفي ّ
• الواقع أوجب علينا عالقات مع سوريا
ن ـح ــن ف ــي ف ـت ــرة م ــا ب ـع ــد ال ـ ـثـ ــورة ال ـت ــي اتـسـمــت
ب ــال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ــات ،ي ـم ـك ــن تـشـبـيـهـهــا
بــامل ـخــاض الـ ــذي ك ــان م ــول ــوده اإلي ـج ــاب ــي األول
الــدس ـتــور ،ون ـحــن ال ـيــوم فــي م ـســار طــي صفحة
االنتقال ،وعدم االستقرار املؤقت الى االستقرار.
¶ بالحديث عن االستقرار ،هل ستكون هذه االنتخابات
بادرة تعيد لـ»الثورة» وهجهها وتعيدها لرسم األهداف
التي انطلقت بسببها ،وهو الذهاب بالبالد نحو تعميق
الجانب الديموقراطي في بناء الدولة؟
ان شاء الله .فجميع التونسيني يعلقون عليها
اآلمـ ـ ــال لـتـحـقـيــق أهـ ـ ــداف ال ـ ـثـ ــورة ،ف ـقــد ك ـنــا فــي
مرحلة إزالة النظام السابق ،ومن بعدها مرحلة
املخاض ،واملرحلة القادمة مرحلة البناء.
¶ ه ــل سـتـعـيــد ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـتــون ـس ـيــة الــوهــج
لــ»الـثــورات العربية» بعد فشلها فــي مصر وليبيا عن
تحقيق نتائج مهمة للشعب؟
ّ
م ـثــل ك ــل ال ـت ـغ ـي ـيــرات ت ـح ـتــاج ال ــى ال ــوق ــت لتجد
طــريـقـهــا ،ون ــأم ــل أن ت ـكــون الـتـجــربــة الـتــونـسـيــة
بـ ــادرة أم ــل لـكــل ال ـب ـلــدان الـشـقـيـقــة ال ـتــي تــواجــه
ضغوطًا أمنية وتعثرات ،أو مشاكل ،وخصوصًا
أننا أبرزنا أن طريق الخروج من الصعوبات هو
الــوفــاق وال ـحــوار .والـيــوم نــأمــل أن تـكــون فاتحة

رأى وزير الداخلية
التونسي ،لطفي بن
جدو (الصورة) ،في لقاء
متلفز أمس ،أن بالده
تحارب «اإلرهاب بجهد
يومي» .وقال «هذه
حقيقة واقعة .هذه
ليست هدفًا .هذا ما
فعال ،بل بالعكس
يتم ً
نحن ال نعلن عن جميع
انتصاراتنا وال نعلن عن
جميع العمليات الناجحة
ألن محاربة اإلرهاب
أصبحت جهدًا يوميًا».
(األخبار)

¶ هل تعتبر ّأن الحديث عن نجاح «حركة النهضة» في
االنتخابات سيعتبر نجاحا للمشروع «اإلخواني» ّ
وأن
ً
فشلها سيكون فشال له؟
ّ
لن أدخــل في اعتبارات حزبية ،في اعتقادي كل
العملية واملنظومة السياسية مبنية على ميثاق
هو الدستور ،الــذي حـ ّـدد مالمح الدولة من دون
أن تكون مالمح إيديولوجية ،بل حددها بأنها
دولــة مدنية ،والكل انخرط في هذا وهو امليثاق
ومستقبل تونس.
¶ وضعتم خطة لإلصالح ،فهل هناك ضمانات للحفاظ
على هــذه الخطة وخصوصًا أن التجربة السابقة ّ
تبي
العكس؟
ن ـح ــن م ـط ـم ـئ ـنــون ل ـت ـط ـب ـيــق ال ـخ ـط ــة ،ألنـ ـن ــا قـبــل
ّ
ّ
وضـعـهــا نــظـمـنــا ح ــوارًا وطـنـيــا أشــركـنــا فـيــه كــل
األحـ ـ ــزاب وم ـن ـظ ـمــات امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي .وج ــاءت
الخطة وفق ّنتائج الحوار الوطني ،في جزء هام
منها ،كما أنها لم تنب على نزعة إيديولوجية،
وإن ـمــا عـلــى تـقــويــم ملـصــالــح ال ـبــاد والـتـحــديــات
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،ون ـ ـحـ ــن ن ـع ـت ـب ــر أن هـ ـ ــذه ال ـت ـح ــدي ــات
س ـت ـفــرض نـفـسـهــا ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع ،ح ـتــى الـفــريــق
الحكومي ال ـقــادم إن أراد التغيير فــإن األرضـيــة
ّ
ستظل هي نفسها.
ّ
سياسي في تونس ،هل تعتقد
¶ أنت اليوم أبرز فاعل
أننا سنعود إلى مرحلة «الترويكا»؟ أم أننا سنكون أمام
مرحلة جديدة عنوانها حكم الحزب الواحد؟
بـ ــرأيـ ــي ،ح ـك ــم الـ ـح ــزب الـ ــواحـ ــد غ ـي ــر م ـم ـكــن ألن
التحديات تتطلب وفاقًا أوسع من ائتالف حكم،
إن شاء الله يكون هناك ائتالف مبني على قواعد
وبرامج للتحديات التي تحدثنا عنها ،وإن شاء
الله االئتالف يكون منفتحًا على املعارضة ،ألنه
يجب جمع شمل التونسيني ملطالبتهم بمزيد
ّ
يوحد أكبر
من البذل والعطاء من أجــل مشروع
شرائح املجتمع.
¶ نـجـحــت حـكــومـتــك ف ــي امل ـهـ ّـمــة األســاس ـيــة ل ـهــا ،فهل

تقرير

تقب ُل ع ـ
و«النهضة»
لديموقراطيتها
تنتصر
تونس
ِ
يوم تاريخي جديد
عرفته تونس يوم
أمس ،أثبت شعبها خالله
أنه جدير بمسار البناء
الديموقراطي .يوم
انتخابي طويل يبدو أنه
ينبئ بمشهد سياسي
ستعرف خالله «حركة
النهضة» واقعًا جديدًا
إثر ما بدا أوليًا من تقدم
لخصمها األساسي «نداء
تونس» ،وسط أسئلة
جمة بشأن وضعية
بقية «المعارضين»

تونس ـ أمينة الزياني

الـتــونـسـيــون يـحـسـمــون خـيــاراتـهــم،
وال ـص ـنــاديــق ل ــم تـقــل كـلـمـتـهــا حتى
ساعات الفجر األولى ،وسط إشارات
تفيد بتقدم خصم «حركة النهضة»
األول ،حزب «نداء تونس».
وبعد انتخابات تشريعية هي األولى
ب ـعــد خ ـلــع ال ــرئ ـي ــس زيـ ــن ال ـعــابــديــن
ب ــن ع ـلــي ،شـ ــارك فـيـهــا ن ـحــو  60في
امل ـئ ــة م ــن ال ـتــون ـس ـيــن ،سـ ــارع زعـيــم
«ال ـنــداء» املــرشــح الــرئــاســي ،الباجي
قــائــد الـسـبـســي ،فــي تـصــريـحــات إثــر
غلق مكاتب االقتراع ،إلى اإلعالن أن
لدى حزبه «مؤشرات ايجابية» تفيد
بــأنــه ف ــي الـطـلـيـعــة ،ب ـيــد ان ــه حــرص
عـلــى الـتــأكـيــد ان ــه ال يـمـكــن الـحــديــث
عــن نتائج االنتخابات قبل االعــان
ال ــرسـ ـم ــي مـ ــن ق ـب ــل ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـيــا
املستقلة لالنتخابات.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رف ـ ـ ــض ح ـ ـ ــزب «ح ــرك ــة
النهضة» إعـطــاء اي توقعات .ودعــا
احد قادته ،عبد الحميد الجالصي،
الطبقة السياسية الى انتظار اعالن

النتائج املتوقع اليوم.
وفي ساعات الفجر األولــى ،أجمعت
مـعـظــم ال ـت ـقــديــرات ف ــي تــونــس على
ت ـ ـقـ ــدم شـ ـب ــه مـ ــؤكـ ــد لـ ـ ـ ـلـ ـن ــداء» أم ـ ــام
ث ــان ــي أطـ ـ ــراف الـقـطـبـيــة امل ـت ـج ـســدة،
«ال ـن ـه ـض ــة» ،فـيـمــا س ــاد ق ـلــق بـشــأن
وضعية أحزاب املعارضة التقليدية،
الـتــي لــوالهــا ملــا وصـلــت تــونــس إلــى
«أعراسها الديموقراطية».
وسـبـقــت تفاصيل انـتـظــار النتائج
ع ــدم تـخـلــف الـتــونـسـيــن ي ــوم أمــس
ع ـ ــن امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي أه ـ ـ ــم م ـح ـط ــات
االن ـ ـت ـ ـق ـ ــال ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي الـ ـت ــي
سترسي مؤسسات الـبــاد الدائمة
للسنوات الخمس املقبلة .وقطعت
البالد شوطا عصيبا قبل الوصول
إلـ ــى يـ ــوم االن ـت ـخ ــاب ــات ،كـ ــان أش ـبــه
بسباق الحواجز .إذ رافــق الحديث
عــن االسـتـحـقــاق تـخــوفــات جمة من
امكانية افشال املحطة االنتخابية،
وبرزت تحديات أمنية عدة ،اشتدت
خـصــوصــا بـعــد العملية االرهــابـيــة
في منطقة واد الليل ،يــوم الجمعة
املـ ــاضـ ــي ،الـ ـت ــي أسـ ـف ــرت ع ــن مـقـتــل

ستة ارهابيني وأمني.
وس ـج ـلــت أع ـل ــى ن ـســب م ـش ــارك ــة في
االن ـت ـخــابــات ف ــي دوائ ـ ــر ب ــن ع ــروس
(نـ ـح ــو  70فـ ــي امل ـ ـئـ ــة) ونـ ــابـ ــل  1و2
(بـحــدود  68فــي املـئــة) ،تليها دوائــر
ت ــون ــس ال ـعــاص ـمــة ،فـيـمــا ك ــان الفـتــا
ت ــدن ــي امل ـش ــارك ــة ف ــي س ـي ــدي بــوزيــد
(أق ـ ــل م ــن  50ف ــي املـ ـئ ــة) ،وهـ ــي مهد
الـحــركــة االحتجاجية الـتــي أطاحت
ب ـ ــن ع ـ ـلـ ــي .وق ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــرزت ي ـ ـ ــوم أم ــس
الدعوات إلى «الرحيل» التي القاها
ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـص ــف امل ـ ــرزوق ـ ــي ل ــدى
توجهه لإلدالء بصوته ،وهو حليف
«النهضة» ضمن «ترويكا» الحكم.
ونـ ـ ـجـ ـ ـح ـ ــت تـ ـ ــونـ ـ ــس ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي
االن ـت ـخ ــاب ــي ب ــال ــرغ ــم م ــن أن تـقــويــم
املحطة االنتخابية ال يمكن اإلقــرار
بـ ــه إال بـ ـع ــد االعـ ـ ـ ــان عـ ــن ال ـن ـت ــائ ــج
ال ـن ـه ــائ ـي ــة وال ـت ـح ـق ــق مـ ــن ال ـن ــزاه ــة
الـتــامــة للعملية االنـتـخــابـيــة .وكــان
رئ ـي ــس ح ـكــومــة «الـ ـت ــواف ــق» ،مـهــدي
جمعة ،قد قال في تصريح صحافي
إن «نجاح هــذه العملية االنتخابية
ضمان ملستقبل تونس والنفتاحها

عـلــى الـ ـخ ــارج» ،مـعـبـرًا ع ــن «الــوعــي
بأهمية املوعد االنتخابي باعتباره
م ـح ـطــة ت ــاري ـخ ـي ــة ،وخ ــاص ــة أن مــن
أول ــوي ــات حـكــومـتــه تـهـيـئــة األجـ ــواء
لــانـتـخــابــات» .وفــي محاولة تقويم
أولـ ــي لـلـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،أع ــرب
امل ـن ـســق ال ـع ــام لـشـبـكــة «م ــراق ـب ــون»،
رفـ ـي ــق الـ ـحـ ـل ــوان ــي ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـبــار» ،عــن أنــه «ال يمكن تقويم
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة بـ ـمـ ـجـ ـمـ ـلـ ـه ــا .م ـ ـ ــن ح ـي ــث
الناخية اللوجستية  99في املئة من
مكاتب االقـتــراع فتحت دون تأخير
ووصلتها املواد االنتخابية الالزمة
لعملية االق ـتــراع ،وهــو مــا يعني أن
االستعداد تقنيا ولوجستيا كان في
مستوى محمود وهو شيء يحسب
للهيئة تنظيميا».
وبانتظار النتائج التي ستفتح على
مشهد سياسي جديد من شأنه نقل
تجربة تونسية جــديــدة إلــى العالم
العربي ،فإن «حركة النهضة» كانت
ت ـم ــر ف ــي يـ ــوم ال ـت ـح ــدي األب ـ ـ ــرز لـهــا
بـعــد نـحــو ثــاثــة أعـ ــوام ف ــي الـحـكــم،
تـ ـب ــوأت خ ــال ـه ــا رئ ــاس ــة حـكــومـتــن

