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العالم

حسان العيادي
أجراها ّ

ستتركه للحكومة املقبلة؟
هـ ـن ــاك خـ ـط ــوط كـ ـب ــرى ومـ ـ ـب ـ ــادئ تـ ـق ــوم عـلـيـهــا
الدبلوماسية التونسية وهي التواصل وإيجاد
عالقات طيبة مع كل الدول الصديقة والشقيقة،
ون ـح ــن نـتـعــامــل م ــع ال ــواق ــع الـ ــذي اس ـتــوجــب أن
تكون لنا عالقات مع الشقيقة ســوريــا ،وفتحنا
مكتبًا .والفريق القادم ّ
يحدد املستقبل.
¶ البعض يرى ّأن تونس غابت عن األزمة السورية؟
ما نعتبره نحن صحيحًا قمنا به ،وهو استعادة
ال ـع ــاق ــات م ــع س ــوري ــا ،وفـتـحـنــا مـكـتـبــا لــرعــايــة
ّ
فالتونسيون مــن حقهم أن
ش ــؤون التونسيني،
ترعاهم الدولة ،وفي سوريا هناك معطى أمني،
فوجود بعض التونسيني في جبهات القتال ٌ
أمر
نرفضه وال نريده.
ّ
¶تـســلـمــت الـحـكــم ف ــي ظ ــل ت ــردي ال ـعــاقــات الـتــونـسـيــة
الخارجية ،فهل نجحتم في تجاوز ذلك؟
التحديات االقـتـصــاديــة ،األمـنـيــة ،اإلقليمية هي
مــن ضمن الـتـحــديــات املـطــروحــة ،تعاملنا معها
جميعًا ،والـيــوم لنا عــاقــات طيبة فــي محيطنا
الجغرافي القريب ،وأيضًا مع كل البلدان .نحن
اليوم ليس لنا أعداء ،وإنما أصدقاء.

ن ـج ـح ـت ــم فـ ــي ذلـ ـ ــك مـ ــن دون ض ـ ـغـ ــوط مـ ــن األطـ ـ ـ ــراف
السياسية؟ ّ
ه ـ ــذا ت ـح ــق ــق ب ـف ـض ــل ع ـم ــل الـ ـف ــري ــق ال ـح ـك ــوم ــي،
وبفضل تعاون كل املتدخلني ،حتى وإن مورست
ضغوط .الجميع يعلم أنني ال أمشي بالضغوط
وإنما بالتخطيط واملنهجية.
¶ نـجــاح حـكــومـتــك جـعــل الـبـعــض يـطــالــب بــاسـتـمــرارك
رئيسًا للحكومة املقبلة ،فهل تقبل باملنصب إن عرض
عليك؟
ّ
لــن أقبل بــه ،أتيت مــن أجــل مهمة أنهيها وأسلم
املشعل .لن أقبل أن أستمر ،وأعتبر أن ال أحــد ال
يمكن تعويضه ،وأبلغت الجميع بموقفي تكرارًا
وم ـ ــرارًا ،وه ــو أن ــي لـســت مــرشـحــا لتكليفي مـ ّـرة
ثانية.

نرفض وجود
تونسيين في
الجبهات القتال،
وهو أمر ال نريده

¶ من بني التحديات ما يحصل في ليبيا ومصر ،هل
من تداعيات أمنية؟ وهل أخذتم ذلك بعني االعتبار في
خطتكم؟
نحن نتفاعل مع واقعنا اإلقليمي ،ونحن حينما
ّ
نتحدث عن األمن في تونس فهو مرتبط باألمن
في الشقيقة ليبيا ،واملرتبط بأمن جميع املنطقة،
وحتى النمو االقتصادي مرتبط باملنطقة ،وما
يجرى في أوروبــا ،وهذا من جملة األشياء التي
أخذناها بعني االعتبار ،ووضعنا السيناريوات
الالزمة للتعامل مع الوضع الداخلي الذي نتحكم
به .والوضع الخارجي اإلقليمي ال يفرض علينا،
لكن واجبنا التعامل معه.
ّ
نتحدث عــن املــوضــوع الـســوري ،وأنــت عالجت امللف
¶
بتصور مختلف ،فهل هناك تصور جديد ملعالجة امللف

ّ
¶ تسلمتم الدولة وهي في حالة شبه إفالس ،هل تشرح
الوضع املالي للحكومة التونسية اليوم؟
اإلفــاس كلمة قوية .تونس مـ ّـرت بفترة صعبة،
ك ــان ــت ف ـت ــرة ت ـج ــاذب ــات ،وت ـغ ـي ـيــرات اق ـت ـصــاديــة
ّ
وأم ـن ـي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن ال ـشــريــك
األساسي لتونس ،وهو أوروبــا ،يعاني من أزمة
اق ـت ـصــاديــة مـنــذ  ،2009وم ــا ي ـحــدث ف ــي ال ـجــارة
لـيـبـيــا وف ــي املـنـطـقــة بمجملها لــه تــأثـيــر سلبي
على االقتصاد التونسي ،لكن فــي الــوقــت نفسه
اسـتـمــرار الـنـمـ ّـو االقـتـصــادي ب ــ 2أو  %3هــو غير
كــاف ،لكنه يعطي صــابــة لالقتصاد التونسي.
وفي املجمل ،هناك نقاط ضعف يجب معالجتها،
ل ـكــن ل ـيــس ه ـن ــاك ح ــال ــة إف ـ ــاس .م ــا ي ـعــانــي منه
االقتصاد التونسي هو التوازنات املالية الكبرى،
بسبب الـضـغــط عـلــى املـيــزانـيــة الـتــي تـعــانــي من
عجز .االقتصاد التونسي اقتصاد سالب واعــد
ب ـش ــرط الـ ـع ــودة إل ــى ال ـع ـمــل ال ـج ــاد واالس ـت ـق ــرار
واإلصالح.

ــلى مرحلة جديدة

مرت «حركة النهضة» أمس في يوم التحدي األبرز لها بعد نحو ثالث سنوات في الحكم (أ ف ب)

واج ـه ـتــا أع ـتــى األزم ـ ــات الـسـيــاسـيــة
ال ـتــي عــرفـتـهــا تــونــس فــي تــاريـخـهــا
املعاصر .وكــان زعيم الحركة ،راشد
الـ ـغـ ـن ــوش ــي ،قـ ــد ق ـ ــال ب ـع ـي ــد اإلدالء
بصوته في بن عروس إن «هذا اليوم
تاريخي لتونس تتحقق فيه أحالم
اج ـيــال مــن الـتــونـسـيــن ليصبح لنا
بــرملــان» .وأضــاف إن «مهمتنا اليوم
ان نـحــافــظ عـلــى الـشـمـعــة الــوحـيــدة
ال ـت ــي ت ـض ــيء ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي وأن
نظهر ان الديموقراطية واالســام ال
يتعارضان» .وقال إن الشعب العربي
يستحق الديموقراطية ،وإن االسالم
والديموقراطية ال يتناقضان وإنما
يسيران يدًا بيد.
جــديــر بــالــذكــر أن ــه ف ــي مـطـلــع الـعــام
ال ـح ــال ــي اضـ ـط ــرت «ال ـن ـه ـض ــة» إل ــى
الـتـخـلــي عــن الـسـلـطــة لـحـكــومــة غير
ح ــزبـ ـي ــة بـ ـم ــوج ــب خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق
طــرح ـت ـهــا أطـ ـي ــاف امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي
إلخـ ـ ــراج الـ ـب ــاد م ــن أزم ـ ــة سـيــاسـيــة
حــادة اندلعت إثــر اغتيال اثنني من
قادة املعارضة العلمانية في ،2013
شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

عـ ـل ــى م ـق ـل ــب آخ ـ ـ ــر ،ت ـن ـت ـظ ــر أطـ ـ ــراف
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة
نتائجها ،وســط مخاوف من مآالت
األم ـ ـ ـ ــور ،ب ـع ــد س ـن ــن مـ ــن ال ـت ـمــاهــي
ب ـي ـن ـه ــا وب ـ ـ ــن أي حـ ـ ـ ــراك س ـي ــاس ــي
تـ ـشـ ـه ــده ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد .وك ـ ـ ـ ــان املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم «الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة» املــرشــح
لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الـتــونـسـيــة،
حـمــة الـهـمــامــي ،قــد أع ــرب عــن أسفه
ل ـ ــوج ـ ــود م ـ ـشـ ــاكـ ــل تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة ف ــي
االن ـت ـخــابــات .وق ــال ال ـه ـمــامــي ،وهــو
أحـ ــد ال ــوج ــوه ال ـك ــاري ــزم ــات ـي ــة لـتـلــك
األطـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي دخ ـلــت
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـح ــال ـي ــة م ـش ـت ـتــة ،إن
«هناك الكثير من املشاكل التنظيمية
عرقلت لألسف الشديد سير العملية
االنتخابية في الـخــارج ...وحتى في
الــداخــل» ،مضيفًا «سـنــرى إن كانت
األحزاب التي تحظى بحظوظ عالية
ستحصل على النسب الـتــي تنبأت
بـ ـه ــا اسـ ـتـ ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ـ ــرأي» .إال أن
الهمامي استدرك بالقول« :هذا يوم
مفصلي بالنسبة إلينا ،وتونس هي
أنموذج لكثير من البلدان».
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