
نحتاج إلى معارضة تعكس الهواجس الحقيقية للشارع

محمد الساسي

:  العنوان الصلي لمقال محمد الساسي

المسـاءلـة الـشـهريـة

 20الخمي��س,  نش��ر ه��ذا المق��ال عل��ى موق��ع ''لك��م.ك��م''، ف��ي ي��وم
 2013حزيران/يونيو 

 ت*ق(د)'م% الجوبة: "...من الدستور على ما يلي  100ينص الفصل 
 على السئلة المتعلقة بالسياسة العامة م--ن قب--ل رئي--س الحكوم--ة،
 وت*خ(ص)'ص% لهذه السئلة جلسة واحدة كل شهر، وت*ق(د)'م% الجوبة عنها أمام
 المجلس الذي يعنيه المر خلل الثلثين يوما الموالية لحال--ة الس--ئلة

 ".على رئيس الحكومة
 بمقتضى هذا الفصل، يتعين على رئيس الحكومة، أن ي)م>ث*ل; شهري:ا
 أمام كل من مجلسي البرلمان للجواب على أسئلة النواب والمستشارين

 ل شك أن الحفاظ على انتظامية هذا الطق--س. المتعلقة بالسياسة العامة
 والصل أن لحظة المساءلة البرلمانية للحكومة. يبدوا أمر:ا مرهقاD للغاية

 هي لحظة ي%وضع فيها الفاعل الحكومي في موقف ضعف، في الع--ادة،
 وي%وضع فيها الفاعل البرلماني، في موقف قوة؛ وله--ذا ف--إن الفق--رة

 ، قد تكون و%ضL--عت ف--ي100الخاصة بالمساءلة الشهرية، من الفصل 
 الصل لخضاع بنكيران لمسلسل من الهجوم المتوالي وتعريضه لسياط
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 النقد والمتابعة القاسية، وب%ذل كل شيء لكي يصل إلى قب--ة البرلم--ان
 خطباء مفوهون وجنرالت الضربات القاتلة وعباقرة تص--يد الهف--وات

 وكانت النتيج--ة أن بنكي--ران ذب--ح. وأبطال الملكمة من الوزن الثقيل
 خصومه بالسكين ذاته الذي أOPعLد)' لذبحه، وأصبح هو من يمارس الهجوم
 الضاري، فينقض كأسد على فريسته ويحولها إل--ى أش--لء متن--اثرة،
 ويغادر ساحة الوغى مزود:ا بقدر أكبر من الشعبية، وقد حق--ق النق--ل

 .التلفزي لجلسات المساءلة الشهرية نسب مشاهدة عالية
 اضطرت فرق المعارضة مجتمعة إلى مقاطعة الجلسة الخي--رة،
 وفضلت النسحاب من المعركة بحجة رفضها اس--تمرار إخض--اع تل-ك
 الجلسات لنفس المنهجية التي ت(--م)' التواف--ق عليه--ا مؤقت--ا، وظه--ر

.للمعارضة، اليوم، أن هذه المنهجية في حاجة إلى تعديل
 انتقدت المعارضة التقسيم الثلثي للزمن ال--ذي يقض--ي بمن--ح
 الحكومة ثلث الزمن، ومنح الغلبية ثلث الزمن، ومنح المعارضة الثلث
 الباقي، مع تمكين رئيس الحكومة من عشر دقائق ت*ضاف إل--ى الم--دة

 هذا يعني، حسب المعارضة، أنها ل تستفيد إل من. المخصصة للحكومة
 ربع الحيز الزمني المتعلق بالجلسة الشهرية، وأن هذا التقس--يم غي--ر

 ال--تي أفرده--ا الدس--تور" المكان--ة الخاص--ة"منصف ول يتماشى مع 
 للمعارضة من خلل فصله العاشر، ول م--ع أهمي--ة الغاي--ة الرقابي--ة

 ولهذا تمت المطالبة بتجاوز هذا التقسيم التقليدي. المتوخاة من الجلسة
 واعتماد تقسيم قائم على التساوي بين الزمن الممنوح للمعارضة، م--ن

.جهة، والزمن الممنوح للحكومة وأغلبيتها، من جهة ثانية
 وانتقدت المعارضة، أيض:ا، أس--لوب الوص--اية ال--ذي تمارس--ه
 الحكومة، ودعت إلى تمتيعها، كمعارضة، بحري--ة أك--بر ف--ي اختي--ار

.السئلة
                                                  



 ولكن المعارضة اضطرت، كذلك، وربما كان هذا هو بيت القصيد،
 إلى انتقاد مضمون الخطاب الذي ينتج--ه ش--خص رئي--س الحكوم--ة،
 بمناسبة الجلسات الشهرية، واتهمته بتحويل هذا اللي--ة إل--ى وس--يلة
 للدعاية، والفرجة، وتصفية الحسابات الحزبية والسياسوية، واج--ترار
 مواضيع متقادمة، وبعث الرسائل إل--ى خ--ارج البرلم--ان، واس--تمالة
 الناخبين، والدخول مع بعض مكونات الغلبية نفسها في لعب--ة تب--ادل

 وبعبارة أخرى، ات*هم بنكيران بأنه ل يتص--رف، خلل الجلس--ة. الشتائم
 لك--ن. الشهرية، كرجل دولة، بل كزعيم حزب وشيخ قبيل--ة سياس--ية

 أصدقاء الرجل اتهموا، من جانبهم، المعارض--ة بأنه--ا تري--د تعطي--ل
 ، وأن انتظار حصول تواف--ق"انقلب دستوري ناعم"الدستور والقيام ب 

 جديد على مساطر تدبير الجلسة الشهرية ل يبرر مقاطعة الجلسة، وأن
 الفصل العاشر من الدستور يحدد الحيز الزمن--ي الممن--وح للمعارض--ة
 بشكل مطابق لنسبة تمثيليتها، وأن رئيس الحكومة ح--ر ف--ي اختي--ار
 أسلوبه في مخاطبة عموم الناس ومخاطبة البرلمانيين، وأن لكل رج--ل
 سياسة طريقته في القول والتعبير، والتصويت عليه يعني، من بين م--ا
 يعني، استحسان الناخبين لهذا السلوب واستطابتهم له، وأن ل ش--يء
 يمنع المعارضة من العمل على تطوير جاذبية خطابها وتعزي--ز ق--درته
 القناعية وتحسين طريقتها في التواصل، وأن النقل التلف--زي لوق--ائع
 الجلسة الشهرية يعني أن الجمهور العام يكون،بش--كل غي--ر مباش--ر،
 حاضرا، ويتعين أن ي%و)ج)'ه) إليه الخطاب أيض:ا،و أن ت*ت--اح ل--ه فرص--ة
 المتابعة المفيدة لتلك الوقائع وأن ت*عرض أمامه مختلف وجهات النظ--ر

.والرهانات والحجج التي تنطلق منها مختلف مكونات البرلمان
 هناك إحساس عام لدى عموم الطبق--ة السياس--ية ب--أن جلس--ة
 المساءلة الشهرية تحولت إلى جلسة فروس--ية ش--هرية، ت*ت--اح فيه--ا

                                                  



 لبنكيران فرصة مخاطبة الشعب وشرح مواقفه كرئيس حكومة وكق--ائد
 وعندما يختار معارض--وه. سياسي، وأنه يحسن، خللها، تبليغ رسالته

 ماهي الب--دائل ال--تي: المزايدة عليه يفحمهم بترديد سؤالين حاسمين 
تقترحونها اليوم؟ وماذا صنعتم في الماضي؟

 حين يقررون الهجوم على الرجل يرد الصاع صاعين، ويهجم هو
 الشرس، ويعود إلى خط--ب الس--احات" المعارض" الخر، ويلبس جبة 

 العامة واللقاءات الجماهيرية الحاشدة، ويهدد بفتح الملف--ات وتعري--ة
 .الحقائق، ويلتهم خصومه التهاما، وينجح في تميي--ل الكف--ة لص-الحه

 والنتيجة أننا، منذ مدة، نعيش تحولD دالD، فقد ك--انت المعارض--ة ف--ي
 الماضي هي المستفيدة الولى من النقل التلف-زي لجلس-ات البرلم-ان،
 وأصبح رئيس الحكومة، اليوم، هو المستفيد الول من النق-ل التلف-زي

.لتلك الجلسات
 من أي--ن يس--تمد: والسؤال الذي يطرح نفسه، هنا، هو التالي 

 بنكيران كل هذه القوة والسطوة والجبروت، بشكل يرعب الك--ثير م--ن
 الجهات ويدفعها إلى إعادة حساباتها والسعي إلى تغيير قواع--د لعب--ة

وضعتها هي نفسها؟
 والجواب القرب إلى الصواب، في نظرنا، هو أن بنكيران يستمد

 ويتجلى هذا. قوته، أول وقبل كل شيء، من ضعف خصومه ومعارضيه
 الضعف، أساسا، في تجاربهم الماضية، والخصاص المريع الذي يعانونه

.في المصداقية، والتناقضات الصارخة التي يقعون فيها
 خصوم بنكيران في البرلمان، أو أكثر هؤلء الخص--وم، يعيب--ون
 على الرجل عدم خوض معركة الصلح الشامل، ولكنهم، ف--ي ال--وقت
 ذاته، يخشون قيامه بالصلح؛ يخافون من الماض--ي لن الك--ثير م--ن
 ملفاته تحرجهم، ويخافون من الحاضر والمستقبل لنهم غير مطمئني--ن

                                                  



 إلى ما قد يفرزانه من مفاجآت؛ يعارضون بنكيران، ولكنهم ع--اجزون
 عن بناء أساس متين ومنسجم للمعارضة وصهرها في بوتق--ة منط--ق
 متكامل ومتماسك، فهم يؤاخذونه، مثلD، على عدم تفعيل الدستور وعدم
 ممارسة صلحياته، ولكنهم، في الوقت ذاته، يتصرفون، سياسي:ا، بم--ا
 يفيد رفض العتراف بأن تل--ك الص--لحيات ه--ي ص--لحيات رئي--س

.الحكومة
 ، وما أOثير حولها من نقاش، وم--ا)المساءلة الشهرية(إن قضية 

 ترتب عنها من تداعيات، قد تسمح لنا ب--الخروج ببع--ض الخلص--ات
:الولية 

 إننا دخلنا، ربما، زمنا مليئا بالمفاجآت، ولم يعد م--ن الس--هولة
 بمكان، على مختلف الطراف، وخاصة على القوى التقليدية، أن تحتاط
 لكل الطوارئ وأن تتهيأ لكل الحتمالت وأن تتحكم بسهولة في مج--رى
 الحداث، فمجال غير المتوقع يتسع، والسلحة التي قد يتم تحض--يرها

لسحق الخصوم ربما تتحول إلى أسلحة بين أيدي هؤلء الخصوم؛
 دور العلم والصورة يتزايد، يوما عن يوم:ا، وت-أثيره يتع-اظم،
 فلو كانت جلسة المساءلة الشهرية تمر بدون تغطيات إعلمية لما ك--ان

المر سي%طرح بالشكل الذي ط*رح به؛
 الطابع الفريد لشخصية بنكيران له تأثيره الخاص، فلو كان هناك
 قائد آخر من العدالة والتنمية هو الذي يوجد في موقع رئيس الحكوم--ة

لحملت المواجهة طعما آخر؛
 ، ب--دأت"الكم--ال"الدستور الذي تم تقديمه إلى الناس كنص بلغ 

 عيوبه تظهر حتى لدى صناعه، فالجلسة الشهرية، وبغض الطرف عن
 خلفيات مختلف الطراف، هي آلية صعبة التدبير ول بد من التفكير في

مراجعة دستورية بهذا الشأن؛
                                                  



 البيان الذي أصدرته فرق المعرضة لشرح أسباب مقاطعة الجلسة
 ويظهر كما لو" البنكيراني"الشهرية الخيرة يقدم تقييما شاملD للمشروع 

 أن محرريه يشتركون في التوجهات السياسية الكبرى؛ فهل نحن بصدد
ميلد حزب واحد معارض بتسميات مختلفة ؟

 حاجة، اليوم، في قبة البرلمان، إلى قوة سياسية، تعكس(*) هناك
 الهواجس الحقيقية للشارع، من جهة، وتم--ارس المعارض--ة بطريق--ة
 مختلفة، من جهة أخرى؛ قوة ترنو إلى التغيي--ر الهيكل--ي العمي--ق، ل
 تجامل بنكيران، ولكنها ل تجامل، كذلك، المراك--ز الخ--رى للمحافظ--ة
 والنفوذ والسلطوية والمتيازات، ول تنتظر مكافأة، من تل--ك المراك--ز،

.على معارضتها لبنكيران
"المساء"جريدة * 
2013يونيو  13
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