
يف ليبيا دولة اجلوار لتون�س. حيث طلب مئات االآالف من الليبيني 

اللجوء اإىل تون�س، كما اأن احلدود غري املراقبة ب�سورة كبرية ت�سمح 

اأعقاب  ويف  واملتطرفني.  واملخدرات  للأ�سلحة  املقيد  غري  باملرور 

الهجمات التي متت يف مار�س 2015 على متحف باردو يف تون�س 

يف  تدريبات  تلقوا  املهاجمني  اأن  اإىل  التقارير  اأ�سارت  العا�سمة، 

له  لتون�س  املبا�رش  اجلوار  يف  اال�ستقرار  عدم  اأن  يوؤكد  مما  ليبيا، 

تاأثري مبا�رش يف نهاية االأمر على العا�سمة التون�سية. 

 2011 ثورة  منذ  االقت�سادية  البلد  موؤ�رشات  تكن  مل  االقت�صاد. 

وتراجعت  املبا�رشة،  االأجنبية  اال�ستثمارات  انخف�ست  حيث  واعدة، 

يف  االآن  تتم  التي  والبناء  التنمية  م�رشوعات  وتعطي  ال�سياحة. 

واملحلت  املقاهي  اإىل  باالإ�سافة  املختلفة،  وال�سواحي  تون�س 

يعد  ال  ذلك  اأن  اإال  البلد.  يف  الطبيعية  باحلركة  انطباعًا  املزدحمة 

املناطق  يف  خا�سة  البلد،  اأنحاء  غالبية  يف  يجري  ملا  موؤ�رشاً 

ال�سوق  جتارة  على  كبرية  ب�سورة  تعتمد  والتي  املهملة،  الداخلية 

مع  احلدود  اإغلق  اجتاه  يف  املتوا�سلة  غري  اجلهود  اإن  ال�سوداء. 

ليبيا، لت�سديد االإجراءات االأمنية ومنع العنا�رش اخلطرة من اخرتاق 

اأن  حيث  اال�ستقرار،  عدم  عوامل  من  حفزت  قد  التون�سية  الدولة 

من  وغريه  الوقود  تهريب  عمليات  على  تعتمد  التي  املجموعات 

اأن  البقاء على قيد احلياة ترى  الب�سائع عرب احلدود لل�ستمرار يف 

التهديد.  م�سدر معي�ستها حتت 

مقدمة
بلد ثورة اليا�سمني وما يعرف بالربيع العربي – تون�س متر بعملية 

انتقال على مدار االأربعة اأعوام ون�سف االأخرية، اأقل ما تو�سف به 

اأنها عملية �سديدة التقلب. �سهدت تون�س يف 2013 اغتيال اأثنني من 

اإن احلوار  ال�سيا�سي احلاد.  الة، وعملية من اال�ستقطاب  ال�سخ�سيات 

لل�سلطة،  �سلمي  بانتقال  قد توج   ،2013 �ستاء  بداأ يف  الذي  الوطني 

االنتخابات  التون�سيون  اأجرى   2014 ويف  تقدمي.  د�ستور  وتبني 

حكومة  اأول  ت�سكيل  بذلك  ُمعلنني  بنجاح،  والرئا�سية  الربملانية 

منتخبة بالكامل مع بداية 2015.

متت   ،2014 خريف  يف  والرئا�سية  الربملانية  االنتخابات  بعد 

املوافقة على ت�سكيل حكومة ائتلفية يف فرباير 2015، ت�سم احلزب 

�سغريين  وحزبني  االإ�سلمي،  النه�سة  وحزب  تون�س،  نداء  العلماين 

اأعقاب هذه  – اآفاق تون�س وحزب االحتاد الوطني احلر. يف  اآخرين 

االإجنازات العظيمة، يواجه التون�سيون حتديات احلكم. اإن التنوع يف 

م�سهد اأ�سحاب امل�سلحة يف ال�ساحة ال�سيا�سية التون�سية، واأولويات 

االقت�سادية  واالإ�سلحات  االأمن  جماالت  يف  املتناف�سة  ال�سيا�سة 

اال�سرتاتيجي،  التخطيط  معه  �سيتطلب  ما  وهو  ثقيلة،  اأعباء  تعد 

وبناء التوافق، وامل�ساعدة من املجتمع الدويل. اإن املوقف ال�سيا�سي 

ال�سوؤال التايل: ما هو املطلوب من الدولة  الدقيق يف تون�س يفر�س 

نظام  اإىل  احلكومة  ت�سكيل  وعملية  االنتخابات  لتحويل  التون�سية 

حكم فعال ومثمر؟ 

التحديات المتداخلة 
االإقليمي امل�سطربة لتون�س قد �ساهمت  اإن حالة دول اجلوار  االأمن. 

منخف�سة  ا�ستباكات  هناك  البلد.  يف  االأمن  عدم  حالة  زيادة  يف 

احلدود  امتداد  على  واجلهادين  اجلي�س  بني  م�ستمرة  ولكن  الكثافة 

مع اجلزائر يف اإقليم جبل �سامبي. وقد زادت حدة املوقف املخاوف 

ال�رشاع  حدة  وت�ساعد  املتزايدة،  القانون  انعدام  حالة  انتقال  من 

تونس: من حكومة منتخبة إلى حكم فّعال
يونيو 2015 

إعداد: كريم مزران والرا تالفرديان  آراء وتحليـــالت

مركز رفيق الحريرى للشرق األوسط

مركز رفيق الحريري للشرق األوسط
باملجل�س  الأو�سط  لل�رشق  احلريري  رفيق  مركز  يدر�س 

يف  القت�سادية  والأو�ساع  ال�سيا�سية،  التحولت  الأطلنطي 

الأمريكية  ال�سيا�سات  ب�ساأن  تو�سيات  ويقدم  العربية،  البلدان 

والأوروبية لت�سجيع التغيري البناء. 

كريم مزران كبير باحثين في مركز رفيق الحريري للشرق األوسط التابع للمجلس األطلنطي.
الرا تالفرديان مساعد مدير مركز رفيق الحريري الشرق األوسط.  
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حزبه  ال�سب�سي  اأ�س�س  متجان�سة.  دولة  باعتبارها  التون�سية  بالدولة 

العلماين الو�سطي »نداء تون�س« الذي �سم طيفًا وا�سعًا من املجموعات 

رجال  اإىل  االأعمال،  ورجال  الي�ساريني،  الن�سطاء  من   – ال�سكانية 

النظام ال�سابق. وقد كان الهدف هو التل كثقل موازي حلركة النه�سة، 

والتي نتيجة ل�سبكتها املجتمعية ال�سخمة متكنت من تاأمني ثاين اأكرب 

عدد من املقاعد يف الربملان بعد حزب نداء تون�س.

ال�سيا�سات  احتلت  الرئا�سية  االنتخابات  اإىل  االأمر  اأتى  وحينما 

ال�سخ�سية ال�سدارة على ح�ساب الربامج احلزبية والروؤى امل�ستقبلية 

احل�رشية  املناطق  يف  االأ�سوات  ال�سب�سي  ح�سد  حيث   – للبلد 

خلف  بدعمهم  االإ�سلميني  من  العديد  واألقى  العلمانية،  واالأ�سوات 

والرئي�س  االن�سان  حقوق  عن  االأ�سيل  – املدافع  املرزوقي  من�سف 

يف  بدعم  يتمتع  واملرزوقي  الرتويكا،  حكم  فرتة  اأثناء  االنتقايل 

الداخلية املهم�سة واملهملة.  االأقاليم 

ميثلون  التون�سيني  باأن  الكثريون  بها  ي�ست�سهد  التي  احلقيقة  اإن 

وهذه  والعراق،  �سوريا  يف  االأجانب  املقاتلني  من  االأكرب  الن�سبة 

احلقيقة ب�سورة خا�سة تو�سح الروابط املحتملة بني نق�س الفر�س 

التي ت�سهدها تون�س، وتفتخر تون�س  التطرف  االقت�سادية وعمليات 

جداً  قليلة  احتماالت  هناك  ولكن  املتعلمة.  املتو�سطة  بطبقتها 

جمموعة  يخلق  الذي  االأمر  منتج،  عمل  اإىل  املعرفة  هذه  لتحويل 

من املجندين املحتملني الذين توفر لهم ت�ساري�س دولة اجلوار يف 

ليبيا �سهلة االخرتاق نقطة للعبور. ولكن ال يزال الوقت قائم ليو�سح 

التخاذ  قواها  جتميع  على  قادرة  التون�سية  احلكومة  كانت  اإذا  ما 

االإجراءات ال�رشورية يف اجتاه مواجهة هذه التحديدات. 

من الحوار الوطني إلى الحكومة االئتالفية 
اأبرز  2013 اهتزت الدولة التون�سية على وقع اغتيال اثنني من  يف 

القيادات العلمانية املعار�سة، �سكري بلعيد يف �سهر فرباير وحممد 

براهمي يف �سهر يونيو. هذه االهتزازة العنيفة حدثت يف فرتة حكم 

احلكومة االنتقالية، حيث كانت حكومة الرتويكا تدير �سئون احلكم 

الذي  ال،  الراأي  اإىل تهييج  يف تون�س، واأدت �سيا�سات هذه احلكومة 

تزايد اإحباطه ب�سورة كبرية ب�سبب قيادة حزب النه�سة. كان احلزب 

املزيد  اتخاذ  ف�سله يف  ب�سبب  انتقادات حادة  يواجه  الوقت  يف هذا 

هذه  دفعت  فيه،  اخلارجة  العنا�رش  على  لل�سيطرة  االإجراءات  من 

ال�سوارع، اعرتا�سًا على حكم  اإىل  للخروج  االآالف  االغتياالت مئات 

عملها،  الد�ستور  لو�سع  التاأ�سي�سية  اجلمعية  وعلقت  النه�سة،  حزب 

وزادت حدة اال�ستقطاب، وت�سدر امل�سهد االنق�سامات املجتمعية يف 

البلد. 

والتجارة  ال�سناعة  واحتاد  التون�سي  لل�سغل  العام  االحتاد  األقى 

ولكنهم  ال�سوارع،  يف  املتظاهرين  خلف  بثقلهم  اليدوية  واحلرف 

الوطني.  احلوار  يف  املحكم  مو�سع  اتخذوا  ا�سرتاتيجية  ب�سورة 

وا�ست�سعاراً باخلطر وافق حزب النه�سة على الدخول يف مفاو�سات 

مع املعار�سة. واأدت املفاو�سات اإىل انتقال �سلمي لل�سلطة، وتعيني 

يناير  اأول  جمعة  مهدي  الوزراء  رئي�س  برئا�سة  تكنوقراط  حكومة 

2014.يف ظل هذه القيادة االنتقالية ا�ستكملت اجلمعية التاأ�سي�سية 

االأكرث  يعترب  د�ستوراً  واأقر  الد�ستور،  �سياغة  يف  عملها  للد�ستور 

بامل�ساواة  يتعلق  فيما  العربي، خا�سة  العامل  نوعه يف  تقدمية من 

االنتخابات  البلد  اأجرت  كما  ال�سخ�سية.  واحلريات  اجلن�سني  بني 

الباجي  وانتخب  الربملان،  انتخب  حيث   ،2014 �ستاء  يف  الوطنية 

قائد ال�سب�سي كاأول رئي�س منتخب ب�سورة دميقراطية. 

تون�س  يف  املوجودة  ال�سلطات  بني  الدقيق  التوازن  هذا  فهم  اإن 

اليوم يتطلب نظرة اإىل اخللف على التفاعلت التي متت خلل دورة 

اإجمالها  يف  بالتناف�سية  ات�سمت  التي  االنتخابات  هذه  االنتخابات، 

املتعلقة  االأفكار  ا�ستبعاد  فيها  مت  والتي  متح�رش،  مناخ  يف  ولكن 

وال يزال هناك وقت لمعرفة ما 
إذا كانت الحكومة التونسية قادرة 

على تجميع قواها من أجل اتخاذ 
االجراءات الضرورية في اتجاه 

مواجهة هذه التحديدات. 

يف الوقت الذي ح�سل فيه ال�سب�سي على من�سب الرئا�سة وحزب نداء 

ت�سكيل  مو�سع  يف  نف�سه  احلزب  و�سع  احلكومة،  فرعي  على  تون�س 

احلكومة، ولكن املفاو�سات التالية لهذا االأمر تو�سح اأن الن�رش الذي 

�سيا�سية،  �سيطرة  اإىل  ترجمته  تتم  مل  االنتخابات  يف  احلزب  حققه 

الوزارة  لت�سكيل  ال�سيد  احلبيب  الوزراء  لرئي�س  اقرتاح  اأول  وا�ستمل 

وقد  العلماين.  احلر  الوطني  االحتاد  حزب  هو  اأخر  واحد  حزب  على 

عك�ست هذه اخلطوة اقرتاب »الفائز يح�سد كل �سيء«، ورمبا ب�سورة 

حزب  داخل  املت�سددة  االأ�سوات  ال�سرت�ساء  االأمر  هذا  مت  مق�سودة 

نداء تون�س، هذه االأ�سوات التي كانت ترغب يف ت�سكيل احلكومة من 

جانب احلزب ب�سورة منفرده، وقد ف�سلت هذه اخلطوة الأن احلزبيني 

االأغلبية  للح�سول على  الربملان  الكافية يف  املقاعد  ال ميتلكا عدد 

من  فقط  لي�س  للنتقاد  االقرتاب  هذا  تعر�س  الواقع  يف  املطلوبة، 

القومي  الي�سار  جبهة  جانب  من  اأي�سا  ولكن  النه�سة،  حزب  جانب 

وحزب اآفاق تون�س الليربايل، وقد اأ�سار احلزبني اإىل اأنهما لن ي�سوتا 

احلكومة،  لت�سكيل  بديل  باقرتاح  ال�سيد  عاد  وقد  احلكومة،  ل�سالح 
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يف�سي اإما االنحدار اإىل ال�سلطوية اأو اإىل دولة �سعيفة. اإن التون�سيني 

على وعي مبخاطر كل هاتني امل�سارين املحتملني. 

االنحدار اإىل ال�سلطوية. بع�س ال�سخ�سيات القوية ومن �سمن هوؤالء 

من  جزء  اأي�سا  هم  منهم  وبع�س   – ال�سابق  النظام  من  �سخ�سيات 

حزب نداء تون�س – قد ي�ستخدمون حجة انعدام االأمن لتقييد حقوق 

�سوف  باأنه  االدعاء  يتم  الذي  االأمر  ال�سيا�سية،  واحلقوق  االن�سان 

االأمر  هذا  مثل  والتطرف،  واالحباط  التهمي�س  من  مزيد  اإىل  يقود 

يف  حدث  الذي  التون�سي  امل�سهد  تكرار  اإىل  يوؤدي  اأن  املمكن  من 

حينما  املا�سي،  القرن  من  الت�سعينيات  وبداية  الثمانينيات  اأواخر 

بانتقال  والتهديد  اجلزائر،  يف  االأهلية  احلرب  ال�سلطات  ا�ستخدمت 

املخاطر اإىل االأرا�سي التون�سية حجة لتربير قمع املعار�سة وفر�س 

مزيد املزيد من االجراءات ال�سلطوية. 

دولة �سعيفة. اإن اجلهود الهادفة اإىل حفظ التوازن بني بناء التوافق 

من ناحية واالبقاء على العنا�رش املت�سددة داخل احلزبني – حزب 

نداء تون�س وحزب النه�سة - حتت الرقابة من املمكن اأن تقود اإىل 

تكون  ال  التي  للدرجة  �سعيفة  لتكون  بالدولة  يوؤدي  �سيا�سي  �سلل 

معها قادرة على احلكم، و�سل قدرة احلكومة على تقدمي اال�سلحات 

املتزايد  اخلطر  ومواجهة  العامة  اخلدمات  وتوفري  املطلوبة 

مبميزات  تون�س  حتتفظ  اأن  ميكن  املوقف  هذا  مثل  يف  للجرمية، 

وقنوات  واملنتظمة  النزيهة  احلرة  االنتخابات  مثل  الدميقراطية، 

التوا�سل املفتوحة بني احلكومة واملجتمع املدين وحق الو�سول اإىل 

ميكن  ال  االأمور  هذه  مثل  ولكن  املنا�رشة،  يف  واحلرية  املعلومات 

اأن تتم ترجمتها اإىل اأي تاأثري اأو تقدم ملمو�س، حيث اأن االعتبارات 

ال�سيا�سات  م�سار  يف  حركة  اأي  عنها  ينتج  ال  اأن  ميكن  ال�سيا�سية 

اأ�سا�سية ب�سبب �سعف موؤ�س�سات الدولة.  احلا�سمة، ب�سورة 

تعك�س التطورات والنقا�سات االأخرية يف تون�س التوجه غري امللحوظ 

ال�سعيفة،  الدولة  اأو  ال�سلطوية  اجتاه  يف  �سواء  امل�سارين،  كل  نحو 

على �سبيل املثال م�رشوع القانون الذي يحمي ال�سخ�سيات االأمنية 

حقوق  ومنظمات  ال�سحفيني  جتمعات  جانب  من  احتجاجات  اثار 

ال�سخ�سيات  على  االعتداء  عقوبات  يحدد  امل�رشوع  هذا  االن�سان، 

املنت�سبة للقوات امل�سلحة وعائلتهم، كما ي�سري م�رشوع القانون اإىل 

العقوبات يف حالة تعر�س �سخ�س  اأنهم لن يتعر�سوا الأى نوع من 

هذا  بواجبهم،  امل�سلحة  القوات  اأفراد  قيام  اثناء  املوت  اأو  للإ�سابة 

منذ  للمناق�سة  الربملان  على  واملعرو�س   - للجدل  املثري  امل�رشوع 

تن�س  مواد  ويت�سمن  الغام�سة،  بالعبارات  مليء   –  2015 ربيع 

على �سجن االأ�سخا�س الذين يقومون باإهانة القوات امل�سلحة.

اأو حتى مناق�سة برامج  يلحظ التون�سيون اأن احلكومة تقاوم تنفيذ 

ومثال  االأمن،  حجة  با�ستخدام  املختلفة  واملبادرات  ال�سيا�سات 

وذلك بتو�سيع االأدوار الرمزية - واإن مل يكن ب�سورة بارزة – حلرب 

النه�سة، وبالن�سبة حلزب النه�سة كان ا�ستبدال دور املعار�سة بعدد 

من احلقائب الوزارية ال�سغرية اقرتابا براجماتيًا، وذلك ل�سمان اأنه 

لن يتم تهمي�سه ب�سورة كلية من العملية ال�سيا�سية. 

تحالف رمزي لكنه هّش
تون�س،  نداء  حزب  لربنامج  اجلوهري  ال�سعف  حقيقة  ظل  يف 

عنا�رش  ووجود  البع�س،  بع�سهم  مع  له  املوؤيدين  يجمع  والذي 

القيادية املختلفة داخل  امل�ستويات  ب�سدة بني  للإ�سلميني  معادية 

النه�سة،  حزب  من  التعاون  نحو  التحرك  تعار�س  والتي  احلزب، 

عنا�رش  هناك  فاإن  باملثل  وان�سقاقات،  معار�سة  ي�سهد  احلزب  بداأ 

االنخراط  نحو  احلزب  توجه  ت�سجب  النه�سة  حزب  داخل  قيادية 

احلزب على �رشورة  قيادة  العنا�رش  االئتلف، وحتث هذه  هذا  يف 

املعادية  املوجة  �سياق  ويف  التحرك،  هذا  مثل  وراء  املنطق  �رشح 

التايل   - اخللط  ثم  ومن  املنطقة،  انحاء  خمتلف  يف  للإ�سلميني 

لهذه املوجة - بني االإ�سلميني واالإرهابيني، يحاول حزب النه�سة 

التو�سل اإىل حل و�سط بني رغبته يف االندماج يف املجال ال�سيا�سي 

من جهة، واملحافظة على م�سافة كافية بينه وبني حزب نداء تون�س 

ب العنا�رش املحافظة فيه، وباملثل  من جهة اأخرى، وذلك الأال يُغ�سِ

اأن حزب نداء تون�س يتبع نف�س اال�سرتاتيجية. ويلحظ  ميكن القول 

ب�سورة   – و�سعت  الوطنية  الوحدة  حكومة  اأن  املراقبني  من  عدد 

ال،  الراأي  عيون  يف  املو�سع  نف�س  يف  الكبار  احلزبني   – جوهرية 

واأدت اإىل عدم و�سوح الفوارق بينهم، يف مثل هذه احلالة فاإنه يف 

ظل �سعف االأ�س�س احلزبية فاإن حزب نداء تون�س كان من املمكن اأن 

يخ�رش اأكرث، اإذا مل يثبت حما�سه يف معادلة احلكم.

على  موؤ�رشاً  باعتبارها  االئتلفية  احلكومة  على  املراقبون  اأثنى 

التزام تون�س بعملية بناء التوافق، هذا التوافق بالتاأكيد �ساعد على 

اىل  احلكم  �سغوط  حتول  مع  ولكن  اال�ستقطاب،  حدة  من  التخفيف 

واقع، فاإن التوازن الدقيق بني القوى املختلفة داخل حكومة الوحدة 

من  �سغوطًا  الكبار  احلزبني  يواجه  حيث  اختباره،  يتم  الوطنية 

جانب اأع�سائه، االأمر الذي يجعل املفاو�سات بينهما اأكرث �سعوبة، 

وعلى الرغم من اأن هناك اتفاق على ال�سيا�سة االقت�سادية وجماالت 

اإذا كانت ت�سوية كربى  اأن نرى ما  اأخرى، ولكن ما زلنا يف انتظار 

ميكن اأن تكون جيدة لنظام احلكم مثلما كانت بالن�سبة للأحزاب من 

ال�سيا�سية.  الناحية 

المسارات المحتملة 
االنق�سام  هوة  ج�رش  بعملية  املرتبطة  احل�سا�سيات  اإىل  بالنظر 

التحديات  معاجلة  كيفية  حول  التوافق  اإىل  للو�سول  واال�سطراب، 

بالتداخل  املت�سمة  التحديات  -هذه  واالأمن  االقت�ساد  جماالت  يف 

والتناف�س فيما بينها -فاإن املناخ احلايل يف تون�س من املمكن اأن 
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هذا  تاأثري  اإن مدى  ال�سلطوية،  نحو  والتي متيل  الدولة  املوجودة يف 

االأمر - احلوار - بالن�سبة للم�ستقبل املنظور ميكن اأن يكون قا�رشاً 

االن�سان  حلقوق  املحتمل  الرتاجع  بخ�سو�س  الوعي  تنمية  على 

– الذي ينق�سه القدرة ونادرا ما  واحلقوق ال�سيا�سية، قطاع االعلم 

يقدم تقارير ا�ستق�سائية ب�سب اخلوف من الو�سول للمعلومات – غري 

التغطية  غالبية  اأن  االجتاه، حيث  هذا  داعم يف  دور  لعب  على  قادر 

ال�سحفية  الت�رشيحات  ن�رش  اإعادة  عن  عبارة  تتكون  االإخبارية 

فيما  النقدي  التفكري  لتحفيز  ا�ستق�ساء،  اأي  عمل  دون  احلكومية 

يتعلق بالتطورات التي يتم تناولها يف هذه الت�رشيحات ال�سحفية، 

االأفراد  وانخراط من جانب  نقا�س حيوي  اأن هناك  من  الرغم  وعلى 

واملنظمات، ما تزل اجلهود يف هذا ال�سياق وليدة ومتباينة وينق�سها 

التما�سك الذي ي�سمح لها بتحقيق مزيد من التاأثري.

من  متكنها  التي  للدرجة  �سعيفة  هي  الدولة  اأن  من  خوف  هناك 

حتقيق التغريات التي ينادي بها املواطنون، و لهذا ال�سبب فاإنه من 

املهم اأي�سًا بالن�سبة للحكومة اأن تتغلب على احل�سا�سيات ال�سيا�سية 

التي تعترب نتاج  للبناء على �رشعيتها،  املحيطة باالئتلف احلاكم 

الراأي  مع  قوية  توا�سل  حملت  وتنفيذ  الدميقراطية  العملية  عن 

– وغالبا يتميز  اأن ت�سم طيف متنوع  العام، مثل هذ اجلهود ميكن 

ال�سيا�سات  اأ�سحاب امل�سلحة يف عملية مناق�سة  – من  بالتناف�سية 

بالتبعية  االأمر  وهذا  وال�سفافية،  االندماج  نحو  االجتاه  لتو�سيح 

ال�رشوري  الزخم  وتوفري  م�سداقيتها  تقوية  اإىل  يوؤدي  �سوف 

تنفيذ  فيها  �سيتم  التي  االأوقات  العام يف  الراأي  للح�سول على دعم 

اإجراءات اقت�سادية موؤملة على املدى الق�سري.

يف تلك احلالة اخلا�سة املتعلقة باالحتاد العام لل�سغل، فعلى الرغم 

فاإن  ع�سو  األف  خم�سمائة  بحوايل  تقدر  التي  القوية  قواعده  من 

حتقيق  اإىل  االحتاد  �سعي  ب�سبب  العامة  بني  متزايد  احباط  هناك 

اإىل  االحتاد  �سعى  احلالة حينما  فئوية �سيقة، وهذه كانت  م�سالح 

بدء ا�رشابات للمعلمني للح�سول على رواتب اأعلى ب�سورة اآنية بعد 

العام  االحتاد  جهود  جناح  اإن  باردو،  متحف  على  الكبري  الهجوم 

لتدفع  للغاية  �سعيفة  حكومة  من  مطالبه  على  احل�سول  يف  لل�سغل 

�سد جهود �سغوط االحتاد تعني زيادة يف امل�ساريف العامة، االأمر 

اجلماعي  النمو  نحو  املوجهة  اال�ستثمارات  يف  �رشر  ي�سبب  الذي 

يف  الدقيق  الفرق  بعناية  االخر  البع�س  الحظ  والرفاهية،  للدولة 

مطالبه يف  نحو  الدفع  لل�سغل يف  العام  االحتاد  اأجندة  اإن  املوقف: 

واأجندة  �سمولية  اأكرث  وطني  لعقد حوار  مبادرة حكومية  غياب  ظل 

يكونوا  حتى  املهنية،  االحتادات  ت�سمل  والتي  باالقت�ساد،  متعلقة 

املطاف  نهاية  التعبري عن خماوفهم ومظاملهم، ويف  قادرين على 

فاإن الدولة هي التي عليها اأن حت�سد قواها ملعاجلة ق�سايا احلكم. 

من  فاإنه  البلد،  يف  املعقد  ال�سيا�سي  امل�سهد  من  الرغم  على 

القوى  و�رشاع  واالنق�سامات  اجلداالت  هذه  حتدث  اأن  ال�رشوري 

واحد على هذا االأمر هو نا�سط يدعو اإىل اللمركزية ويريد االنخراط 

االنتخابات  ينظم  �سوف  الذي  القانون  و�سياغة  تطوير  عملية  يف 

امل�سئولني  اإن  قال    -  2015 �ستاء  يف  عقدها  املزمع   – املحلية 

احلكوميني يّدعون باأن املحليات لي�ست جاهزة لتحكم نف�سها، ومن 

ثم فاإن احلكومة املركزية يف حاجة الأن تكون قوية ب�سبب الهواج�س 

االأمنية، اإن هذا امليل ال�ستخدام التحديات االأمنية باعتبارها حجة 

اأن  اأو املدنية ميكن  ال�سيا�سية  اإدارة االأجندة  اأو حتى جتنب  لتاأجيل 

الدميقراطية.  العملية  يقو�س 

تعكس التطورات والنقاشات األخيرة 
في تونس التوجه غير الملحوظ 

نحو كال المسارين، سواء في اتجاه 
السلطوية أو الدولة الضعيفة.

العام  واالحتاد  احلكومة  بني  املفاو�سات  فاإن  منف�سلة  ب�سورة 

االأمر  هذا  العام،  القطاع  يف  املرتبات  يف  زيادة  عنها  نتج  لل�سغل 

التمويل  موؤ�س�سات  اأ�سدرتها  التي  للتو�سيات  مناق�سة  ب�سورة  مت 

هذه  اإن  العام،  االنفاق  تقليل  ب�رشورة  التون�سية  للدولة  الدولية 

اأقل من  الثانية من نوعها يف  – والتي تعترب  الزيادة يف املرتبات 

عامني – ت�سري اإىل اأن احلكومة غري قادرة ب�سورة كبرية على اإبراز 

�رشعيتها يف اجتاه بذل جهود بناءة ملقاومة هذه امل�سالح الفئوية 

ال�سيقة حتى يتم خدمة تون�س ككل والرفاه على املدى الطويل. 

الدروس المستفادة 
هذين املثالني يقدما جمموعة من الدرو�س فيما وراء االإطار الزمني 

احلايل، من هذه الدرو�س هو اأن هناك جمتمع مدين قوي يف تون�س 

ميكن – اإذا مت دعمه – اأن يكون مراقب مهم على اأداء ال�سلطات، اأما 

اأ�سحاب  العديد من  اأن ت�سارك  اأن احلكومة يجب  الثاين فهو  الدر�س 

للإجراءات  التاأييد  لك�سب  عامة  علقات  حملة  اإطلق  يف  امل�سلحة 

ال�سعبة.  االقت�سادية 

اإىل حماية  الذي يهدف  القانون  ويف �سهر يونيو ما تزال خمرجات 

ولكن وجود حوار �سحي  االأمنية غري حمدد م�سريها،  ال�سخ�سيات 

االأمنية  الهواج�س  الفاعلني يف املجتمع املدين حول  يف تون�س بني 

واحلاجة اإىل ا�سلح القطاع االأمني يف و�سط عدد من املو�سوعات 

االأخرى، وعلى الرغم من اأن هذا االأمر هو غري ر�سمي ولكنه �رشوري 

العنا�رش  تلك  �سد  الدفع  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  التي  االآليات  ملراقبة 
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اإطالق حملة للعالقات ال والتوا�سل مع اجلمهور. يجب على احلكومة 

توؤ�س�س  اأن  ميكن  بو�ساطتها  للتوا�سل،  ا�سرتاتيجية  تطور  اأن 

حول  للمواطنني  ر�سالة  واي�سال  امل�سلحة،  اأ�سحاب  مع  توا�سلها 

املتاحة،  الفر�س  اإىل  واال�سارة  لها،  بالن�سبة  ال�سيا�سة  اأولويات 

من  اإنه  القائمة،  للتحديات  �رشيح  تقييم  تقدمي  اإىل  باالإ�سافة 

اكت�سبتها  التي  امل�سداقية  على  حتافظ  اأن  للحكومة  بالن�سبة  املهم 

نتيجة االنتخابات الدميقراطية، وذلك من خلل التقيد باملمار�سات 

على  وُيبقى  ال�سفافية،  على  يوؤكد  اجلهد  هذا  مثل  اإن  الدميقراطية، 

– كلما كان  العامة  تاأييد  العملية، وك�سب  املواطنني منخرطني يف 

�رشوريًا – للإجراءات التي ال تتمتع باأي �سعبية.    

 

بها  تقوم  التي  التوا�سل  جهود  اإن  املفتوح.  الباب  �سيا�سة  تبني 

احلكومة وكذلك اللجان الربملانية التي تقوم مب�سئولياتها الرقابية 

الباب املفتوح مع  �سيا�سة  لتبني  اأن تكون ممار�سات منتظمة  يجب 

ت�ستمع  اأن  �سمان  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  االأمر  هذا  املدين،  املجتمع 

املختلفة،  للت�رشيعات  والدعم  الهواج�س  اإىل  والربملان  احلكومة 

وبذلك لن تتم �سياغة م�ساريع القوانني يف عزلة عن الواقع املحيط، 

وجهات  كل  االعتبار  يف  واالأخذ  االآخرين  خربة  على  بالبناء  وذلك 

تون�س من م�ساركتها يف �رشاكة احلكومة  ت�ستفيد  اأن  النظر، وميكن 

املفتوحة لطلب امل�ساعدة التقنية للم�ساعدة يف تعزيز قدرة الربملان 

على القيام بدوره الرقابي. 

وال�سعي  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  نحو  عن  البحث 

جتاهها بقوة. هناك م�رشوع قانون االآن تتم مناق�سته يف الربملان 

اإن  اخلا�س،  والقطاع  العام  القطاع  بني  ال�رشاكة  مبو�سوع  يتعلق 

نقا�ساتها  من  تكثف  اأن  يجب  القانون  مل�رشوع  املراجعة  جلنة 

حت�سني  ميكن  خللها  من  التي  الطرق  لتحديد  اخلا�س  القطاع  مع 

يف  لل�سناعة  فيها  ميكن  جماالت  واإيجاد  القانون،  م�رشوع  مواد 

لتوفري  جهودهم،  تن�سيق  من  العامة  واملوؤ�س�سات  اخلا�س  القطاع 

طريق  وعن  كفاءة،  اأكرث  ب�سورة  للتون�سيني  واخلدمات  الب�سائع 

املتناف�سة  امل�سالح  جمموعات  اإن  دميقراطية،  عملية  اإطار  يف 

اأن  �سمان  هو  والتحدي  اآرائها،  عن  التعبري  حرية  لديها  اليوم 

وحت�سني  املواطنني  حقوق  ت�سمن  خمرجات  عنها  ينتج  العملية 

تقدم  حتقيق  يتم  مل  اإذا  االأمن،  وا�ستعادة  املعي�سة  م�ستويات 

 – ال�سعيفة  الدولة  اأو  ال�سلطوية  اإىل  العودة  ب�سبب  اإما   – ملمو�س 

ال�سيقة  اأجندتها  حتقيق  اإىل  ت�سعى  �سوف  م�سالح  جمموعات  فاإن 

تزيد،  اأن  ميكن  ال�سيا�سية  اللمباالة  اجلماعي،  الرفاه  ح�ساب  على 

اأن تلجئ  اأن جمموعات �سكانية مهم�سة ميكن  اأن املخاطر من  كما 

ويف  تزيد،  اأن  ميكن  االأخرى  هي  مكا�سب  على  للح�سول  للجرمية 

ي�سهدا  اأن  ميكن  واالأمن  االقت�ساد  فاإن  تلك  مثل  مدمرة  دائرة  ظل 

التدهور. مزيداً من 

المضي قدمًا 
اإن الدميقراطية الوليدة يف تون�س واقعة يف موقع جغرايف-�سيا�سي 

– ال�رشق االأو�سط امل�سطرب والذي يقع على مرمى حجر من اأوروبا، 
القومية،  و�سماتها  التون�سي  ال�سياق  التعددي يلئم  النموذج  اأن  كما 

اأماكن  يف  ب�سهولة  ا�ستن�ساخها  اإعادة  ميكن  ال  تون�س  جتربة  اإن 

اأن تكون  افريقي ميكن  ال�سمال  العربي، ولكن دولة  العامل  اأخرى يف 

�رشيكًا طويل املدى جلريانها، كما اأن الفاعلني الدوليني يتطلعون اإىل 

حتقيق اال�ستقرار يف هذا االإقليم امل�سطرب، كما قال ال�سب�سي موؤخراً 

املتحدة  الواليات  اأن  لو  للإقليم  منوذجًا  تكون  اأن  ميكن  تون�س  اإن 

�ستظل  ذلك  ودون  الدولة،  دعم  يف  بدورهم  قاموا  الدويل  واملجتمع 

فاإنه  الطويل،  املدى  على  االأمر  هذا  اإدراك  مت  ولو  ا�ستثناًء،  تون�س 

يتطلب �رشاكة ا�سرتاتيجية ومتعددة اجلوانب تتحرك فيما وراء جمال 

التعاون االأمني. 

واعداً  و�سعًا  يزال  ما  – ولكنه  ال�سيا�سي  الو�سع  ه�سا�سة  �سوء  يف 

مكا�سب  لدعم  هي  اأدناه  املذكورة  التو�سيات  فاإن  تون�س،  يف   –
اإىل  الهادفة  اجلوهرية  الق�سايا  ومعاجلة  الدميقراطية،  تون�س 

ل�سمان  جوهرية  اأمور  وهي  وال�سفافية،  العامة  امل�ساركة  �سمان 

االإ�سلحات االقت�سادية واالأمنية يف البلد على املدى البعيد. 

توصيات للقيادة التونسية 
خلق قنوات منتظمة للتوا�سل مع اأ�سحاب امل�سلحة.  هذا االأمر يعني 

تعيني نقاط للتوا�سل وامل�سئولية داخل كل من الوزارات ذات ال�سلة، 

لعقد جل�سات ا�ستماع ب�سورة منتظمة لل�ستماع اإىل االحتادات املهنية 

واملجموعات الطلبية ومنظمات املجتمع املدين، هذا االأمر ميكن اأن 

اأداة  وتوفري  بال�سفافية،  املتعلقة  امل�سائل  معاجلة  اجتاه  يف  ي�سري 

اإ�سافية للمراقبة فيما وراء االأدوات الربملانية، وعن طريق ادماج كل 

هذه العنا�رش يف عملية احلوار، فاإن كل �ساحب م�سلحة �سوف ي�سعر 

باأنه اأقل تهمي�سًا، و�سوف يكون لديه ميًل اأقل نحو التم�سك باأجندته 

الفئوية، الأن اإدماج عنا�رش اأخرى ميكن اأن يوفر اداة للمراقبة. 

على الرغم من المشهد السياسي 
المعقد في البالد، فإنه من 

الضروري أن تحدث هذه الجداالت 
واالنقسامات وصراع القوى في 

إطار عملية ديمقراطية.
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دار�سي ال�سحافة التون�سيني اإىل الواليات املتحدة الكت�ساب اخلربة 

بالتاأثري  للو�سول  برامج يجب حت�سينها ب�سورة كبرية  اإىل  – ت�سري 
اإىل اأق�ساه. 

يف  العاملة  والتون�سية  الدولية  املوؤ�س�سات  بني  امل�ساركة  تعزيز 

�سكان  تون�س  لدى  املهني.  والتدريب  العايل  التعليم  جماالت 

ي�سعون  التون�سيني  الطلب  من  كبرية  ن�سبة  هناك  ولكن  متعلمني، 

هناك  ولكن  االن�سانية،  العلوم  يف  علمية  درجات  على  للح�سول 

التقنية والعلمية، ومتتلك تون�س قطاعًا حيويًا  عجز يف تعلم املواد 

7% من الناجت  يف جمال املعلومات واالت�ساالت، هذا القطاع ميثل 

املحلى االجمايل، وميتلك امكانيات كبرية للنمو، خا�سة واأن الدولة 

اأن امل�ستثمرين يرغبون يف  العامة، ولو  اإىل ميكنة اخلدمات  ت�سعى 

املتقدمني،  من  كبري  لعدد  حاجة  هناك  فاإن  تون�س  يف  اال�ستثمار 

اأخرى يف  مما ميتلكون نف�س جودة املهارات املوجودة يف مناطق 

وبناء  دقيقة،  ب�سورة  التفاوت  حتديد  يتم  اأن  املهم  من  اإنه  العامل، 

�رشاكات جلعل قوة العمل اأكرث تناف�سية. 

وتعظيم  اجلهود  ازدواج  احتماالت  لتقليل  امل�ساعدات  التن�سيق بني 

ال�سب�سي  وتوقف  تون�ص،  االأجانب  امل�سئولني  من  العديد  زار  االأثر. 

يف كل من وا�سنطن وباري�س وغريهما من العوا�سم الرئي�سية، هذه 

من  اإنه  خمتلفة،  م�ساعدات  حزم  عن  االعلن  عنها  نتج  الرحلت 

املتحدة  واالأمم  االأوروبية  والدول  املتحدة  للواليات  بالن�سبة  املهم 

على  والعمل  القوة،  مكامن  تقع  اأين  وحتديد  جهودهم،  ين�سقوا  اأن 

تكامل جهودهم يف اجتاه م�سلحة بناء تون�س تعددية ومزدهرة.

الدولية،  التمويل  موؤ�س�سات  جانب  من  التقنية  وامل�ساعدة  اخلربة 

اأن  ميكن  اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع  بني  �رشاكات  توقيع  فاإن 

ي�ساعد يف التغلب على قدرات احلكومة املحدودة، وهذا اأي�سًا �سوف 

العزوف عن  لك�رش احلواجز - مثل  دائم  ا�سرتاتيجي  توا�سل  يتطلب 

املخاطرة وعدم الثقة – بني القطاع العام والقطاع اخلا�س.

الدولي على  المتحدة والمجتمع  للواليات  توصيات 
نطاقه األوسع

درا�سة و�سع �رشوط للم�ساعدات االأمنية. اإن مكافحة التطرف العنيف 

من  ولكن  و�رشكائها،  لتون�س  اأولوية  �سك  بل  يظل  �سوف  واالإرهاب 

املهم اأال ينتج عن هذا االأمر طغيان الطبيعة االأمينة على هذه العلقة 

دون  الهواج�س  هذه  معاجلة  تتم  اأن  ل�سمان  و�رشكائها،  تون�س  بني 

اأن يكون ذلك على ح�ساب االأمور االأخرى فاإن �رشكاء تون�س يجب اأن 

ينظروا يف اأمر و�سع �رشوط على امل�ساعدات االأمنية، هذا االأمر ميكن 

اأن يت�سمن تعزيز جهود ا�سلح القطاع االمني، مثل اتخاذ خطوات 

ال�رشطة  اأجهزة  داخل  يف  االن�سان  حقوق  اعتبارات  ماأ�س�سة  نحو 

واالأمن القومي، اإن االعلن الذي مت يف �سهر اأغ�سط�س 2014 عن اأن 

االأمنية  الوكاالت  حلوكمة  االأمريكية  املبادرة  �سمن  �ستكون  تون�س 

التي ميكن بها م�ساعدة  الكيفية  واملهام اال�ست�سارية اللحقة لبحث 

تون�س لتنفيذ ما وعدت به يف هذا ال�سياق.

 

جماالت  يف  تقنية  م�ساعدات  على  للح�سول  م�ساركات  تاأ�سي�ص 

يف  املحلية  االنتخابات  تكون  �سوف  املحلي.  واحلكم  الالمركزية 

يف  خطوات  الدولة  فيه  تتخذ  الذي  الوقت  يف  كبرياً،  حدثا  تون�س 

ال�سماح  امكانية  على  اخلطوة  هذه  حتتوى  اللمركزية،  اجتاه 

التنموية  �سئونها  تدير  باأن  العا�سمة  تون�س  عن  البعيدة  للأقاليم 

اأن  ميكن  تون�س  �رشكاء  اإن  بنف�سها،  بامليزانية  املتعلقة  واالأمور 

واملحليات  العامل  حول  املحلية  املدن  من  �سبكة  خلق  يف  ي�ساعدوا 

امل�ستفادة  الدرو�س  وم�ساركة  التقنية  اخلربة  لتوفري  تون�س،  يف 

حمدود،  نطاق  على  توجد  املمار�سة  هذه  اإن  اللمركزية،  النظم  يف 

ولكن تعزيزها ميكن اأن يخلق فر�سة كبرية من اأجل انخراط النا�س 

اأف�سل  تعلم  يف  التون�سيني  فر�س  وتعظيم  ال�سيا�سية،  العملية  يف 

املمار�سات ملا بعد االنتخابات. 

دعم مبادرات التدريب على ال�سحافة اال�ستق�سائية. ال متتلك تون�س 

االخبارية  التغطية  غالبية  اال�ستق�سائية،  ال�سحافة  يف  ثقافة 

ويف  الوزارة،  عن  ال�سادرة  ال�سحفية  البيانات  ن�رش  اإعادة  تت�سمن 

والوعي  وتنمية  للمعلومات  الو�سول  على  القدرة  حت�سني  اجتاه 

فاإنه  ال�سفافية،  من  مبزيد  التون�سية  احلكومة  وعود  وحتقيق  العام 

جهود  هناك  اال�ستق�سائيني،  ال�سحفيني  من  كادر  بناء  املهم  من 

ا�ستجلب  على  يعمل  -الذي  لل�سحفيني  الدويل  املركز  بها  يقوم 



رئيس المجلس
  • جون م. هنت�سمان االإبن

رئيس المجلس االستشاري 
الدولي 

 برنت �سكاوكروفت

الرئيس والمدير التنفيذي
  • فريدريك كيمب

نواب الرئيس
 • روبرت ج. اآبرينيثي

 • ريت�سارد اإيديلمان

 • �س. بويدن جريي

 • ريت�سارد ل. الو�سون

 • فرجينيا اأ. مولربجر

 • و. دي فري بري�سون

  • جون �ستودزين�سكي

أمين الصندوق
  • براين �س. مك. هندير�سون

أمين السر
  • والرت ب. �سلوكومب

المديرون
�ستيفاين اأبريال

اأودي اآبردين

بيرت اآكريمان

تيموثي د. اآدامز

جون اآلن

مايكل اأن�ساري

ريت�سارد ل. اأرميتاج

 • اأدريني اأر�ست

ديفيد د. اآوفهاوزر

اإليزابيث ف. باجلي

بيرت با�س

�سيل بلري

 • رفيق بزري

 • توما�س ل. بلري

فرن�سي�س بو�سارد

مايرون بريليانت

 • ر. نيكوال�س برينز

 • ريت�سارد ر. بريت

مايكل كالفي

اآ�ستون ب. كارتر

جيم�س اإ. كارترايت

جون اإ. �سابوتون

اأحمد �ساراي

�ساندرا ت�سارلز

جورج �سوبيف�سكي

وي�سلي ك. كلرك

ديفيد و. كريج

 • رالف د. كرو�سبي، االإبن

نيل�سون كاننينجهام

اآيفو هـ. دالدر

جريجوري ر. داهلربج

 • بوال  ج. دوبريان�سكي

كري�ستوفر ج. دود

كونرادو دورنييه

باتريك ج. ديركني

توما�س ج. اإيديلمان

توما�س ج. اإيجان االإبن

 • �ستيوارت ي. اآيزن�ستات

توما�س ر. ايلدريدج

جويل فينلي

II ،لورن�س ب. في�رش

اآالن ه. فلي�سمان

مي�سال فلورنوي

 • رونالد م. فرميان

لوري فالتون

 • روبرت �س. جيلبارد

 • �سريي و. جودمان

 • �ستيفن ج. هاديل

ميكايل هاك�سرتوم

اإيان هيج

II جون د. هاري�س

فرانك هاون

مايكل ف. هايدن

اأنيت هويزر

يونا�س هييلم

كارل هوبكنز

روبرت هورمات�س

 • ماري ل. هاويل

روبرت ي. هنرت

وولفجاجن اي�سينجر

روبني جيفري، الثالث

روبرت جيفري

 • جيمز ل. جونز، االإبن

جورج اأ. جولوان

لورن�س �س. كاناريك

�ستيفن ر. كاب�س

ماريا بيكا كارب

 فرن�سي�س ج. كيلي، االإبن

 زاملاي م. خليلزاد

روبرت م. كيميت

هرني اأ كي�سنجر

بيرت كوفارجيك

فرانكلني د. كرمير

فيليب الدر

 • يان م. لودال

 • جورج الند

جني هول لوت

وليم ج. لني

 • جون د. ماكومرب

عزت جميد

ويندي و. ماكينز

ميان م. مان�سا

وليم ي. ماير

اأالن ماكاآرتر

ايريك د. ك. ميلبي

فرانكلني �س. ميللر

جيم�س ن. ميللر

 • جوديث اأ. ميللر

 • األك�ساندر ف. مريت�سيف

اأوبي ل. مور

 • جورج ي. مو�س

جورجيت مو�سبات�رش

توما�س ر. نايد�س

فرانكو نا�سيز

جوزيف �س. ناي

�سون اأوكيف

هيلدا اوكوا-بريليمبورج

اأحمد اأورين

 • اآنا باالت�سيو

كارلو�س با�سكوال

توما�س ر. بيكرينج

دانييل م. براي�س

 • اآندرو بروزي�س

اآرنولد ل. بونارو

 • كريك اأ. رادكي

ترييزا م. ري�سيل

ت�سارلز و. رو�سوتي

�ستانلي ر. روث

روبرت روالند

هاري �ساكيني�س

وليم و. �سمايدر

جون ب. �سميتز

برنت �سكوكروفت

اآالن ج. �سبن�س

جيم�س �ستافريدي�س

ريت�سارد ج. اأ. �ستيل

 • بوال �سترين

روبرت ج. �ستيفنز

جون �س. تانر

بيرت ج. طنو�س

 • ايلني و. تاو�رش

كارين ترامونتانو

كليد �س. تاجل

بول توومي

ميلين فريفري

اإنزو في�سكوزي

ت�سارلز ف. والد

جاي واكر

مايكل ف. وال�س

مارك ر. وارنر

ديفيد اأ. ويل�سون

ما�سييج ويتوكي

ماري �س. ييت�س

دوف �س. زخم

المديرون الفخريون
ديفيد �س. اآكي�سون

مادلني  ك. اأولربايت

جيم�س  اأ. بيكر الثالث

هارولد براون

فرانك �س. كارلوت�سي، الثالث

روبريت م. جيت�س

مايكل ج. مولن

ليون اإ. بانيتا

وليم ج. بريي

كولني ل. باول

كوندوليزا راي�س

اإدوارد  ل. راوين

جورج ب. �سولتز

جون و. وارنر

وليم ه. ويب�سرت

المجلس االستشاري لمركز 
الحريري

*بهاء احلريري
حنان ع�رشاوي

*�سوكت عزيز
فريدريك كيمب

*األيكزاندر كوا�سنييف�سكي
خافيري �سوالنا

جيم�س د. وولفن�سون

•اأع�ساء اللجنة التنفيذية
*اأع�ساء املجل�ص االإ�ست�ساري الدويل

القائمة اعتباراً من 28 فرباير 2015

مجلس إدارة المجلس األطلنطي 



اجمللس األطلنطي هو منظمة غير حزبية تعمل لتعزيز القيادة األمريكية واملشاركة البناءة في الشئون الدولية باالعتماد على الدور احملوري 
للمجتمع األطلنطي في مواجهة التحديات العاملية احلالية.

بأي  اإلصدار  هذ  من  جزء  أي  نقل  أو  إنتاج  إعادة  يجوز  محفوظة.  ال  الطبع  املتحدة. حقوق  الواليات  في  األطلنطي  © 2015 اجمللس 
شكل أو وسيلة دون تصريح كتابي من اجمللس األطلنطي، فيما عدا حاالت االقتباسات املوجزة في املقاالت اإلخبارية، أو املقاالت النقدية، 

أو العروض. يرجى توجيه االستفسارات إلى:

1030 15th Street, NW, 
12th Floor; 

Washington, DC 20005
(202) 778-4952

AtlanticCouncil.org


