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عائشة التايب

*

الترويكا الحاكمة في تونس
حصاد العام بين صعوبات الممارسة وجسامة التحديات

ً
تجربة متف ِّر ً
دة بالمقارنة مع ما جرى في غيرها من
ع���د تجرب���ة الترويكا في الحكم في تونس
تُ ّ
دول الربي���ع العرب���ي خالل المرحلة االنتقالي���ة ،إذ إنها قامت على التحال���ف بين أكثر من حزب.
وصلت الق���وى المكونة للترويكا إلى الحكم عبر صناديق االقت���راع ،والحكومة التي انبثقت
عنه���ا كانت تمثل اإلرادة الحرة للش���عب التونس���ي وعبر ممثليه في المجلس التأسيس���ي.
والمجتمع
بين
سجلتيقوم
خاصا
مختلفةا عالئق ً ّي
نظام
بوصفها
الترويكاالطائف ّية
تجربةموضوع
واجهتالبحث
يعالج
ولكنهاا ً
ًً
هذه
السلطةتحاول
النجاحات.
بعض
عثرات
التونسية
ٍ
آثار
وأث ُرأومن
ومس���توى القوة،
لخريطة توزيع
انعكاس
الثالثيوهي
جهة أخرى،
والف���رد من
م���ن
التنافر
التق���ارب
وتركيبته
الحاكم
التحالف
والمجتمع طبيعة
جهة،البحث ف���ي
الدراس���ة
فعله
بممارس���ة
المس���موح
علىوالحدود
المجتمع،
ومكانته
مكوناته،وتحديد
تعريف الفرد
المراحل
لهتحديات
مواجهة
الصمود في
فيوقدرته
التحالف
موقعههذا
ومدى صالبة
بين
ة
ي
الطائف
اإلش���كاليات
لتعدد
الدراس���ة
تتعرض
كدولة.
مهماتها
أداء
في
الدولة
فش���ل
عنها
ّ
والمحط���ات السياس��� ّية القادم���ة .وتخل���ص الدراس���ة إلى أن الترويكا التونس���ية اس���تطاعت
إلى
خصوصيتها
أخذت
بينش���يع ّية
والتنافربين
الكبرى:
طوائفها
بتعدد
العال���م
ف���ي
ّ
الوعرة
تتضخ���م السياسية
والمطبات
مكوناتها،
التفرقة
عناصر
العربيمن
الرغم
على
الصمود
عن
لنفسها
واقعها فأخذت
متوجسة
ومسيح ّي
خارج
درجة
الحكم
تبحثتجربة
المتوقع إعادة
منأنه م���ن
الدراس���ة
بنائها.ةترى
الدولة،في
مجالفعلي
بتصدع
التقوقعتنذر
الت���ي كانت
الس���لطاني -الذي يغ ّلب ثقافةً
الحكم
فكرة
تزال
وس���ن َّية ال
يحميها،
خارجي
داخلي أو
أم���ان
ظروف ُ
ّ
الثالثية مرة ّ
ٍ
أبرزها تش���كيل ّالمعارضة التونس���ية
يكون
ربما
مختلفة،
لكن في
أخرى،
الثالثي.تداعب مخيلة اإلسالم ّيين.
التحالفمطلق-
التسليم بحكم
مقابل
جبهةأخرى
على
لمواجهة هذا
واحدة
*

أستاذة علم االجتامع يف جامعة تونس  -املنار.
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مقدمة
تق ّي��م هذه الدراس��ة تجربة الرتويكا التونس�� ّية يف الحك��م والعرثات
املختلف��ة التي مرت بها .فالتجربة مل تكن تجرب ًة ه ّينة عىل الرغم من
مرشوع ّي��ة وصولها إليه عرب صنادي��ق االقرتاع ،ورمزيّ��ة تلك التجربة
والحكومة املتشكلة عنها بوصفها أ ّول حكوم ٍة تنبثق عن اإلرادة الح ّرة
للشعب التونيس وعرب ممثليه يف املجلس التأسييس ،بقدر ما كانت س ًريا
ملجموعة من املناضلني عدميي التجربة والخربة السياس��يّة يف مس��الك
وعرة وملتوية .تحاول هذه الدراسة البحث يف طبيعة التحالف الثاليث
الحاكم وتركيبته ومنس��وب التقارب أو التناف��ر املفرتض بني مكوناته،
وم��دى صالبة هذا التحالف وقدرته عىل الصمود يف مواجهة تحديات
املراح��ل واملحطات السياس�� ّية القادمة .وتطرح العديد من األس��ئلة
املتصلة أ ّولاً مبستويات الفشل ونجاح الرتويكا الحاكمة يف إدارة امللفات
واملتصلة ثان ًيا مبستقبل
االقتصاديّة واالجتامع ّية واألمن ّية والسياس�� ّية،
ّ
ٍ
تحديات مستقبليّة
ذلك التحالف السيايس الثاليث ،وما يُطرح عليه من
ظل تجربة القيادة التي خاضها يف السنة املنقضية.
يف ّ
شهدت مناسبة إحياء مرور عامٍ عىل أ ّول انتخابات دميقراط ّية وح ّرة يف
تونس بعد الثورة يوم  23ترشين األول  /أكتوبر  2011جدلاً واس ًعا بني
ٍ
أطياف متنافرة من اآلراء ،منها ما ش َّدد عىل رضورة االحتفاء باملناسبة،
ومنها ما رفض ذلك عل ًنا ،مؤك ًدا فشل األطراف الفائزة باالنتخابات يف
تحقيق أهداف الثورة ويف إنجاز استحقاقات املرحلة االنتقاليّة.
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وتش��كيل حكوم��ة الرتويكا قبل س��نة تقري ًبا من ه��ذا التاريخ ،وقد
تقل عن
تح ّدثت بعض األطراف يف التحالف الحاكم حينها عن فرتة ال ّ
ثالث سنوات (حزب املؤمتر من أجل الجمهوريّة) ،وتحدثت أخرى عن
ومتسكت أحزاب
مدة ال ّ
تقل عن سنة ونصف (حزب حركة النهضة)ّ .
املعارض��ة يف معظمها ب�ضرورة أن ال تتجاوز املرحلة االنتقال ّية س��نة
واحدة ،يُكتب فيها الدس��تور الجديد ،واملرور بعدها إىل مرحلة البناء
الفعيل للجمهوريّة الثانية .واستق ّر األمر عقب ذلك النقاش عىل التزام
متس��ك املعارضة والش��ارع  -باإلرساع
األطراف الحاكمة  -خاصة أمام ّ
يف كتابة الدس��تور وااللتزام بإنهاء املرحلة االنتقال ّية عىل أن ال تتجاوز
السنة أو السنة والنصف عىل أكرث تقدير.
ح َملت الرتوي��كا الحاكمة بأحزابها الثالثة مس��ؤوليّة مزدوجة متثلت
يف االلتزام بالتوازي بكتابة دس��تور جديد للبالد ،أُوكلت مه ّمة صوغه
الرئيس��ة للمجلس الوطني التأسييس الذي يرتأسه مصطفى بن جعفر
رئيس ح��زب التكتل من أجل العمل والحري��ات ،وااللتزام يف الوقت
ذاته بتسيري ش��ؤون الدولة واملجتمع ومعالجة املش��اكل االقتصاديّة
واالجتامعيّ��ة واألمنيّ��ة العاجلة عرب التنس��يق وتوزي��ع املهامت بني
الحكوم��ة التي تش��كلت قامئ��ة أعضائها عىل محاصص��ة حزب ّية بني
األح��زاب الفائزة وبعض املقرب�ين منها ورئاس��ة الجمهورية .وجرى
تقاس��م التس��يري يف ضوء توزيع غري متكافئ للصالحيّات واملهام ر ّجح
الكفّة لصالح رئيس الحكومة عىل حساب صالحيّات رئيس الجمهوريّة.

وبعي�� ًدا عن تجاذب��ات األط��راف الحزب ّية ،والحس��ابات السياس�� ّية
املختلف��ة لها ،فإن التّقيي��م املوضوعي لتجربة الرتوي��كا الحاكمة يف
املامرس��ة السياسيّة ويف قيادة البالد يطرح العديد من األسئلة املتصلة
أ ّولاً مبس��تويات فش��ل الرتوي��كا الحاكمة ونجاحه��ا يف إدارة امللفات
واملتصلة ثانيًا مبستقبل
االقتصاديّة واالجتامعيّة واألمنيّة والسياس��يّة،
ّ
ٍ
تحديات مستقبل ّية
ذلك التحالف السيايس الثاليث ،وما يُطرح عليه من
ظل تجربة القيادة التي خاضها يف السنة املنقضية ،كام يدفع باتجاه
يف ّ
البحث الجوهري يف طبيعة ذلك التحالف وتركيبته ومنسوب التقارب وتؤكِّ��د الدالئ��ل الواقعيّ��ة اليوم عىل هشاش��ة الوض��ع االقتصادي
أو التناف��ر املفرتض بني مكوناته ،وم��دى صالبة هذا التحالف وقدرته واالجتامع��ي يف تون��س ،إذ تتواصل الف��وىض االجتامع ّي��ة يف غالب ّية
عىل الصمود يف مواجهة تح ّديات املراحل واملحطات السياسيّة املقبلة .املناط��ق وال س��يّام الداخليّ��ة منه��ا ،ويتواصل نس��ق ارتف��اع عدد
اإلرضابات واالعتصامات وقطع الطرق وغلق املؤسس��ات االقتصاديّة
واالحتجاجات االجتامعيّة املختلفة املتّسمة باملطلبيّة .كام تشري أغلب
الترويكا :جدل انتهاء الشرعيّة
التقارير االقتصاديّة الداخل ّية والخارج ّية إىل صعوبة الظرف االقتصادي
وحصيلة تجربة الحكم
يف تونس وحاجته األكيدة إىل األمن واالس��تقرار ليتمكّن من االنتعاش
لقد برز النقاش بشأن ضبط املرحلة االنتقال ّية وتحديد م ّدتها مبارشة وتج��اوز العقبات املتك ّررة .وال يزال االقتصاد التونيس إىل اليوم  -عىل
بع��د اإلعالن ع��ن نتائ��ج انتخابات ترشي��ن األول  /أكتوب��ر  ،2011الرغ��م من مرور س��نة عىل أ ّول انتخابات ح�� ّرة ودميقراطيّة يف البالد
وبعد مرور سنة عىل هذه التجربة ،تتوجه بعض األطراف من أحزاب
ٍ
باتهامات الذع ٍة
املعارضة وع��د ٌد من املراقبني للوض��ع العا ّم للب�لاد
لحكومة الرتويكا بالفشل الس��يايس واالقتصادي واألمني والعجز عن
الوفاء بالتع ّهد بكتابة الدستور ،إىل جانب اإلخفاق يف االرتقاء بأوضاع
البالد وإدارة مشاكلها االقتصاديّة واالجتامعيّة والسيطرة عىل وضعها
املختل منذ اندالع الثورة.
ّ
األمني
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ووج��ود حكومة رشع ّية منتخبة  -يواص��ل البحث عن بوادر االنفراج
والخ��روج من أزم ٍة اقتصاديّة واجتامعيّة خانقة ،ما إن تنتعش أحوالها
(((
امل��ؤشات االقتصاديّة العا ّمة
جزئ ًّي��ا حتّى تعود لالنتكاس .وتعكس
رّ
تذبذبًا وعدم استقرار كبريين لألوضاع ،إذ بلغ معدل التضخّم ،بحسب
املعه��د الوطن��ي لإلحصاء يف تونس ،يف ش��هر آب  /أغس��طس 2012
نسبة  ،%5.6وبلغ العجز التجاري يف الفرتة نفسها  ،%5.8وس ّجل ال ّناتج
املحليّ اإلجاميل الثاليث باألس��عار القا ّرة انكامشً ��ا نسبته  %2.2-خالل
الثلث األول من  ،2012وبلغ مؤرش أسعار االستهالك العائيل .%5.5
وتراجعت عائدات الس��ياحة واالستثامر بش��كل كبري منذ سنة 2011
بس��بب الفوىض االجتامع ّية .وس ّجلت س��نة  2011مغادرة  200رشكة
أجنب ّية من جملة  3000رشكة ناش��طة يف تونس بس��بب االعتصامات
املتك�� ِّررة واالضطراب��ات واملطالبة بالزيادة يف األج��ر .ويقارب العدد
اإلج�مايل للعاطلني عن العمل اليوم نحو  800ألف عاطل ،وس�� َّجلت
النس��بة العام��ة للبطالة يف الثلث األول من س��نة  2012نحو ،%18.1
وبلغت النسبة لدى الذكور  %14.9و %26.6لدى اإلناث .وتتوزَّع نسب
البطالة بحس��ب األقالي��م الجغراف ّية كالتايل :إقلي��م تونس العاصمة
 ،%19.4الشامل الرشقي  ،%12.6الوسط الرشقي  ،%12.4الوسط الغريب
 ،%23.1الجنوب الرشقي  ،%26.1الجنوب الغريب  .%25.3وبلغت بطالة
حاميل الشهادات العليا  %33.1يف الثلث األول من سنة .(((2012
ولعلّ��ه م��ن امله�� ّم اإلش��ارة إىل أ ّن هذه النس��ب قد ش��هدت بعض
االنخفاض يف الثلث الثاين من الس��نة نفسها ،فبحسب املعهد الوطني
لإلحصاء أش��ارت اإلحصائيات إىل انخفاض ع��دد العاطلني إىل 691.7
ألفًا وهو ما يعادل نس��بة بطالة قدرها  .%17.6وقد س�� ّجلت نس��بة
البطالة يف الثلث األ ّول لس��نة  2011والثلث األ ّول لس��نة  2012عىل
الت��وايل  %18.3و .٪18.1ك�ما أن نس��بة بطالة أصحاب املس��تويات
التعليم ّية العالية انخفض��ت إىل  %26.1مقابل  %29.2يف الثلث الثاين
 1نعتم��د يف هذا املقام إحصاءات املعهد الوطني لإلحصاء عىل الرغم من بعض االتهامات
املو ّجه��ة للمعه��د ولألرقام التي ينتجها فيام تعلّق بنس��بة النم ّو واختالفها عن النس��ب التي
خاصة عىل املس��توى الدويل .ويذكر أ ّن مسألة تضارب األرقام
تصدرها بعض الجهات األخرىّ ،
الرس��م ّية واختالفها ودرجة صدقيتها مس��ألة طرحت نفس��ها بق ّوة منذ اندالع الثورة ،وكنا قد
ناقشنا هذه املسألة بالتفصيل يف بحث عن "سياسات التنمية يف البلدان العربية وتأثريها عىل
ف��رص العمل ،حالة تونس" تقدّمنا به للمؤمتر الس��نوي األ ّول للعلوم االجتامعية واإلنس��انية،
ال��ذي نظّمه املركز العريب لألبحاث ودراس��ة السياس��ات ،يف الدوحة يف الف�ترة  26-24آذار /
مارس .2012
 2املعهد الوطني لإلحصاء" ،نتائج املس��ح الوطني حول الس��كان والتشغيل يف الثلث األ ّول
لسنة ."2012

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

م��ن س��نة  2011و %33.1يف الثل��ث األول من س��نة  .(((2012ولكن،
من امله ّم القول يف النطاق ذاته إنّه عىل الرغم مماّ قد تعكس��ه هذه
نسبي لجهد الحكومة يف التشغيل ومقاومة البطالة،
األرقام من تط ّور ّ
ظل قليل الصدى
املؤشات واألرقام ّ
إالّ أ ّن ذلك
التحس��ن يف مس��توى رِّ
ّ
والظهور يف مس��توى الواقع االجتامعي امللم��وس للمواطن التونيس،
إذ ظلّت املطالبة بالتش��غيل العنوان األبرز الحتجاجات العاطلني عن
العمل واملش��هد الطاغي عليها ،خاص ًة يف املناطق الداخل ّية املحرومة
من التنمية .وربمّ ا يجد االختالل بني األرقام اإلحصائية املتحسنة نسبيًا
م��ن فرتة ثالث ّية إىل أخرى والواقع اليومي امللموس للمواطن تربيره يف
استفحال الوضع وتراكم العوائق عىل مدى العقود املنقضية واستحالة
املواجهة العاجلة له ،أكرث مام ينس��ب إىل عجز الحكومة وفش��لها يف
مجابهة مش��كلة البطالة ،وكذلك الفقر وس��ائر القضاي��ا ذات الصلة
بالتنمية االقتصاديّة واالجتامع ّية.

وعمو ًم��ا ،ميكن القول إ َّن امللفات االقتصاديّ��ة مثّلت التح ّدي الرئيس
للس��لطة الحاكم��ة بع��د  23ترشي��ن األول  /أكتوب��ر  2012وللثورة
التونسيّة بشكلٍ أعم ،وتؤكّد بعض اآلراء عىل أ ّن من تولّوا إدارة الشأن
ظل الرتوي��كا الحاكمة يفتقدون رؤي��ة اقتصاديّة بعيدة
الس��يايس يف ّ
املدى ،ومل يق ّدموا للش��عب التونيس برامج أو بدائل تنمويّة ،وال آمالاً
قادر ًة عىل تحقيق نقل ٍة اقتصاديّة نوع ّية(((.
وإىل جان��ب جمل��ة املصاع��ب االقتصاديّة املتمثّل��ة يف تواصل تر ّدي
الواقع االقتص��ادي واالجتامعي وتراجع املؤرشات االقتصاديّة وتناقص
 3املعهد الوطني لإلحصاء" ،نتائج املس��ح الوطني حول الس��كان والتشغيل يف الثلث الثاين
لسنة ."2012
" 4اإلعالم��ي صالح الدين الج��وريش يف منتدى الثورة :إرصار املؤمت��ر والنهضة عىل إقصاء
التجمعيني س��يحول التجمع إىل ضحية" ،جريدة الصباح (تونس) ،2012 /11/11 ،ش��وهد يف
 ،2012/11/30عىل الرابط:
http://www.assabah.com.tn/article-79042.html
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وقياداته��ا حركة النهض��ة مبارشة بوصفه��ا الواجهة األب��رز للرتويكا
الحاكمة ،ليس فقط بعدم الوفاء بالوعود ،بل أيضً ا مبخالفتها للمبادئ
الت��ي أقامت عليها حملتها االنتخابيّة وهي املناداة بجمهوريّة الدولة
ومدنيتها واحرتام مكاس��ب املرأة ،وتراجعها ع��ن برنامجها االنتخايب
ع�بر رشوعها يف محاولة تغي�ير امللمح املجتمعي والثقايف والس��يايس
للمجتمع التونيس.

االس��تثامر وعدم انتعاش الحركة الس��ياح ّية وعدم تحس��ن األوضاع
االجتامعيّة ،وهو ما تتح ّمل الحكومة  -بحس��ب اتهامات املعارضة -
ٍ
اتهامات
املسؤوليّة األبرز عنه ،تواجه حكومة الرتويكا يف الوقت نفسه
بعجزها عن مواجهة العديد من التحديات السياس�� ّية التي اضطلعت
بها عند تدش�ين مس��ار املرحلة االنتقال ّية .وتواج��ه الرتويكا الحاكمة
ٍ
ٍ
واتهامات للمجلس التأس��ييس بالعجز بس��بب
انتقادات الذعة
اليوم
عدم االنتهاء من كتابة مس�� ّودة الدستور بعد انقضاء املدة املخصصة
وإىل جان��ب هذه املآخ��ذ املختلفة النابعة من داخ��ل بعض أحزاب
لذلك ،وهو قطب الرح��ى ومن أكرث رضوريات املرحلة االنتقال ّية ،إىل
الرتوي��كا من جهة وم��ن أحزاب املعارض��ة من جهة أخ��رى ،تتزايد
جانب التباط��ؤ يف تعيني هيئة عليا مس��تقلة لالنتخابات وهيئة عليا
الضغ��وط يو ًما بعد يوم عىل حكومة الرتويكا من املنظامت الحقوقيّة
للقضاء وأخرى لإلعالم.
والجه��ات الدوليّة للفت نظرها إىل بعض انتهاكات حقوق اإلنس��ان
اندلعت عش�� ّية الذك��رى األوىل لالنتخابات
ٌ
ح��رب كالم ّي ٌة وتهديداتٌ يف تون��س بعد الثورة ،مثل ما صدر من مآخ��ذ للحكومة من منظمة
متتالي ٌة بنس��ف الرشعيّة ،فضلاً عن التشكيك يف صدق النوايا والطعن هيوم��ن رايتس ووتش ومجل��س حقوق اإلنس��ان األورويب ومنظّمة
يف صدق ّي��ة أعضاء املجلس ،والحكومة من خلفهم ،خاص ًة فيام يتعلق العف��و الدوليّة .وقد ن�شرت العفو الدولي��ة مؤخ ًرا تقري�� ًرا يتض ّمن
باإلخ�لال بتع ّهده��م األخالقي أمام الش��عب مبارش ًة بع��د انتخابهم إش��ار ٍ
ات واضح ًة للحكومة بعدم تق ّدمها يف تس��وية عد ٍد من امللفّات
البت يف قضايا الشهداء
باإلرساع يف كتابة الدس��تور وضبط مواعيد االنتخابات املقبلة وهيكلة املس��تعجلة لتحقيق العدالة االنتقال ّية ،وعدم ّ
املش��هد السيايس .وهو ما اضط ّر  -بحسب بعض املراقبني  -الحكومة والجرحى ومحاسبة الفاسدين((( .وأشار تقرير املنظّمة أيضً ا إىل تزايد
واملجلس الوطني التأس��ييس إىل املبادرة بضبط تواريخ قصوى إلنجاز القيود املفروضة عىل حريّة التّعبري ،واس��تهداف الصحفيّني والف ّنانني
االنتخابات املقبلة وعرض توطئة الدستور عىل النقاش ضمن الجلسة والكتّ��اب واملد ّونني ،وغياب الح��زم لدى الحكومة يف حل املش��اكل
العام��ة للمجلس املنعقدة بعد  23ترشي��ن األول  /أكتوبر  2012يف األمن ّي��ة والف��وىض االجتامع ّية الناجمة عن س��طوة بع��ض الفصائل
الس��لفي واعتداءاتها .ويذكر
ش��كل رسالة طأمن ٍة للشعب وإفصاح عن حس��ن النوايا وبيانٍ لتق ّدم الدين ّية املتش�� ِّددة املحسوبة عىل الت ّيار ّ
أشغال كتابة الدستور واإلعداد لالنتخابات.
أ ّن مش��اهد العنف والعنف الس��يايس قد تكررت مؤخ ًرا يف املجتمع
ومل تس��لَم هذه الخطوات الحكوميّة بدورها من االنتقاد ،إذ ُوصفت التون�سي ،وكان أبرزه��ا ح��وادث االعتداء ع�لى الس��فارة األمريكيّة
املواعيد املزمعة لالنتخابات املقبلة بغري املدروس��ة وغري املتالمئة مع والتس ّبب يف تخريب عد ٍد من املباين واملمتلكات التّابعة لها ،وحوادث
املعي��ش اليوم��ي للمواطنني واألحوال املجتمع ّي��ة ،لتزامنها مع نهاية التصادم بني أنصار الحكومة (رابطة حامية الثّورة) مبحافظة "تطاوين"
الس��نة الدراسيّة ومع االمتحانات املدرس��يّة والجامعيّة الوطنيّة التي يف الجن��وب التونيس وعد ٍد من أنصار ح��زب "نداء تونس" الذي قُتل
يوليها املواطن التونيس كل اهتاممه ويضعها يف سلم أولويّاته .وعرفت فيه أح��د املواطنني .وم��ع أ ّن مجريات التّحقي��ق ومتابعة الحكومة
تتمسك بتحميل
مست مضمونها والقضاء لهذين امللفني ال تزال قامئة ،إالّ أ ّن املعارضة ّ
ٍ
مناقشة توطئة الدستور بدورها
مالحظات جوهريّة َّ
بنقد الذ ٍع رأى فيه عد ٌد من القانونيني من داخل املسؤول ّية املبارشة للحكومة ولفشل سياستها األمن ّية وتراخيها يف اتّخاذ
يف العمق ،و ُجوبهت ٍ
أحزاب التحالف نفس��ها محاول ًة لرضب مدنيّة الدولة وتأكي ًدا مسترتًا اإلجراءات القانونيّة الصارمة يف ش��أن املخالفني للقانون واملامرس�ين
الس��لفي من جهة ،ولفصائل ما
نص الدس��تور ،ورأت بعض للعنف الس��يايس من التابعني للتيّار ّ
ل ُعلويّ��ة مقاصد الرشيع��ة وثوابتها عىل ّ
ترصيح��ات املنتمني لحزب املؤمتر من أج��ل الجمهوريّة  -الرشيك يف يس ّمى برابطات حامية الثّورة من جهة أخرى ،وهي هياكل مستج ّدة
التحال��ف مع حزيب حركة النهضة والتكتل الدميقراطي  -أن يف فقرات منحته��ا الحكومة تراخيص العمل القانوين مؤخ�� ًرا ،ورفضت الرتاجع
وتأسيس��ا مبطّ ًنا لسطوة
توطئة الدس��تور تأكي ًدا ظاه ًرا ملدنيّة الدولة
ً
http://www.alchourouk.com.
الدول��ة الدينيّ��ة((( .ويف ضوء ذل��ك ،ات ّهمت ُ
بعض أح��زاب املعارضة 6 Amnesty International, One Step Forward, Two Steps Back? One Year
" 5س��امية عبو لـ «الرشوق»  :توطئة الدس��تور «ملغومة» ولن متر إالّ عىل جثتي" ،جريدة
الرشوق (تونس) ،2012/10/25 ،شوهد يف  ،2012/11/30عىل الرابط:

Since Tunisia's Landmark Elections, Report, 22/10/2012 .
http://www.amnestyusa.org/research/reports/one-step-forward-two-stepsback-one-year-since-tunisia-s-landmark-elections.
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عن ذلك بح ّجة نضال ّية املنتمني إليها ومش��اركتهم الفاعلة يف أحداث يستثني من ذلك س��ائر تداعيات تقاطع املصالح الحزب ّية والشخص ّية
للعديد من األطراف عىل النطاقني املحليّ وال ّدويل ومستويات تطويعها
الثّورة ويوميّاتها.
لألوضاع ومسار توجيه األحداث وتطوراتها.
وعمو ًما ،ميكن القول إ ّن املرحلة الراهنة تس�� ّجل ارتفا ًعا غري مسبوق
بأي حا ٍل من األحوال مس��ؤوليّة
لنسق التجاذبات السياسيّة بني الحكومة واملعارضة من جهة ،وارتفاع ولك�� ّن ذلك بطبيعة الح��ال ال ينفي ّ
نس��ق التش ّنج بني الحكومة والشّ ارع التونيس ممثلاً يف فصائل عديدة حكومة الرتويكا عن املش��هد واالضط��راب يف إدارة مختلف تفاصيله،
م��ن املواطنني من جه��ة ثانية .ورمبا يجد كل ذلك م ّربراته يف مس��ار كام ال ميكن لحجة توتري املعارضة لألوضاع أو عدم التجربة يف مامرسة
استعداد مختلف القوى السياسيّة لالنتخابات املقبلة وتعديل بوصلتها الحكم أو ثقل تركة املشاكل االقتصاديّة واالجتامعيّة أن تقنع املالحظ
برر مبوضوعيّ��ة مآالت األوض��اع .ولكن يبق��ى يف املقابل الحكم
عىل تلك االنتخابات املفرتض تنظيمها بعد االنتهاء من إعداد الدستور ،أو ت� ّ
ومستويات توظيفها للمشاكل والقضايا املجتمع ّية املختلفة .كام يجد بالفش��ل املطلق عىل التجربة السياس ّية للرتويكا سابقًا ألوانه طاملا ما
م ّربرات��ه يف ارتفاع س��قف التوقعات التي كان��ت معلّقة عىل حكومة زال��ت تعتق��د بقدرتها عىل إدارة املرحلة ،وطاملا تجتهد بأس��لوبها يف
الرتويكا ومل ي َر املواطن البس��يط آثا ًرا ملموس��ة تق�� ّرب له عىل أرض مواصلة ما تبقى منها .وال ّ
شك يف أ ّن أصدق اآلراء عن تجربة الرتويكا
السياس��يّة والحكم لها أو عليها س��تصدح به عل ًنا نتائ��ج االنتخابات
الواقع ما كان ينتظره.
املقبلة.
ويبقى التجاذب واالختالف يف الحكم عىل تجربة الرتويكا يف املامرسة
السياس�� ّية قامئًا بني املعارضة التي تجزم بفش��ل التجربة والعجز عن
التعاط��ي الفاعل مع أهم ملفات اس��تحقاقات الثورة من جهة ،وبني
الحكومة التي تعترب أنها كانت عرضة لتعطيل دورها وعرقلة نشاطها الترويكا الحاكمة في تونس:
طبيعة التحالف
والتآمر عليها من أجل إسقاطها من جهة أخرى.
وع�لى الرغم من اعرتاف الحكومة وأنصارها بالصعوبات الفعل ّية التي
آل إليها الوضع اقتصاديًا واجتامع ًيا وسياس�� ًيا وتلميحها لبعض مواطن
القصور وتربيره بقلّة التّجربة وافتقار وزرائها الخربة السياس��يّة حي ًنا،
وبثقل ترك��ة األوضاع املرت ّدية التي ورثتها مع اس��تالمها للس��لطة يف
ترشين األول  /أكتوبر  2011حي ًنا آخر ،إال أنها تش�� ّدد يف املقابل عىل
بيان سلب ّية دور معارضيها وتع ّمدهم عرقلة املسرية بال ّدعوة للتحريض
ونرش العنف والتشجيع عىل الفوىض وبثّ اإلشاعات والفنت ،إىل جانب
والزج بها يف املعرتك السيايس.
تع ّمد توظيف ّ
املؤسسة األمنيّة ّ

حد والفرقة
وعناصر التو ّ

يقود البحث يف تقييم التجربة السياس�� ّية للرتويكا الحاكمة يف تونس
نحو س��ؤا ٍل إس�تراتيجي يفرض نفسه عىل مس��تقبل املشهد السيايس
يف تون��س ويتصل مبدى قدرة الواقع الس��يايس ال��ذي أفرز التحالف
الحاكم قبل أزيد من سنة عىل إعادة إنتاجه يف مستقبل األيام .وت ُطرح
تس��اؤالتٌ يف هذا السياق بشأن طبيعة هذا التحالف ومدى تجسيده
أي مدى ميكن اعتباره تجلّ ًيا
لحقيقة الطيف
الس��يايس يف تونس ،وإىل ّ
ّ
عاكس��ا لتنوع القوى السياس��يّة الفاعل��ة وتعب ًريا فعليًّ��ا عن مجمل
ً
ويبق��ى مل��ف العن��ف يف املجتمع والتباي��ن الواضح ب�ين الحكومة مك ِّونات املشهد السيايس ومستوعبًا مختلف نزعاته وتياراته.
واملعارضة يف تفس�ير دوافعه وأس��بابه وحدود مسؤول ّية الحكومة يف
اب
وتتك ّون الرتويكا الحاكمة يف تونس  -كام هو معلوم  -من ثالثة أحز ٍ
توس��عه وانتش��اره عاملاً مهماًّ أصبح يضغط بق ّوة اليوم عىل مواقف
ّ
سياس�� ّية متفاوتة الحجم واألقدم ّية التاريخ ّي��ة واملرشوع ّية النضال ّية.
ٍ
الحكوم��ة ويدعم يف املقابل إىل حد كبريٍ
مواقف املعارضة والش��ارع
َ
وأول مكون��ات التحالف هي حرك��ة النهضة التي تع ُّد نفس��ها حزبًا
ليمس صورة
التون�سي ،خاصة بعد أن تجاوز هذا امللف املدى املحليّ
ّ
سياس��يًّا ينادي مبدنيّة الدولة ولك ّنه يش�� ّدد عىل خلفيّتها اإلس�لاميّة.
تونس يف الخارج.
يحتكم الحزب ،عىل الرغم من حداثة االعرتاف القانو ّين به والذي كان
وال ب�� ّد من القول إن مختل��ف املآخذ واالتهام��ات املو َّجهة لحكومة بع��د الثورة ،إىل تاريخ طويل يف النض��ال والتع ّرض للتنكيل واملالحقة
الرتوي��كا تجد لها مربر ٍ
ات قويّة ع�لى أرض الواقع ومد ّعامت حقيق ّية والتعذيب الذي مارس��ه النظامان السياس ّيان السابقان يف تونس ضد
يتلمس��ها املواطن العادي الذي تظل هواجس��ه أك�ثر اتصالاً بوضعه قياداته ومناضليه .ويحظى الحزب بقواعد شعبيّة عريضة من األنصار
االقتصادي واالجتامعي واألمني ،إال أن التحليل املوضوعي ال يجب أن مب��ا خ ّوله تب ّوؤ املناص��ب األوىل يف أغلب الدوائ��ر يف تونس والخارج
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ويتجس��د حضوره يف
يف انتخاب��ات  23ترشين األول  /أكتوبر .2011
َّ
حكومة الرتويكا يف شخص رئيس الحكومة وغالبيّة أعضائها ،إىل جانب
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أو إس�تراتيجي يجمع بني األحزاب املتحالف��ة ويو ّحد وجهات نظرها
بشأن املس��ائل املختلفة .وهي حقيقة ما فتئت تعبرّ عنها عل ًنا بعض
تحالف
أطراف الرتوي��كا التي جاهرت بالقول إ ّن التحالف القائم هو
ٌ
يل ،وليس تحالفًا حزب ًّيا دامئً��ا (موقف حزب التكتّل من
س��يايس مرح ّ
ٌّ
أج��ل العمل والحريات) .وما فتئت أصواتٌ عديد ٌة من نواب املجلس
الوطني التأس��ييس لحزيب املؤمتر والتكتّ��ل تؤكِّد يف مداوالت املجلس
ويف جلس��ات التصويت عىل أ ّن تحالفهام ضمن الرتويكا الحاكمة مع
ٍ
حكومي ،وال ميكن أن مييل
تحالف
ح��زب حركة النهضة ليس أكرث من
ّ
أي تحالف برملاين داخل فضاء املجلس الوطني التأسييس.
عليهام ّ

ويتمثَّ��ل الطّرف الثّ��اين يف التحالف الثال ّيث يف ح��زب املؤمتر من أجل
الجمهوريّة ،وهو حزب دميقراطي علامين له نزعة عروب ّية ،وش�� ّدد يف
برنامجه الس��يايس يف انتخابات ع��ام  2011عىل رضورة احرتام ال ُهويَّة
العرب ّية اإلس�لام ّية كر ٍ
حضاري لتونس .وهو حزب حديث النشأة،
افد
ّ
أُ ّسس يف عام  ،2001ومل يرخَّص له قانونيًا إالّ بعد الثورةُ .عرف بنضال
بع��ض أفراده وتصديهم لحكم الرئيس الس��ابق ب��ن عيل ،ويأيت عىل
رأس��هم رئيس الجمهوريّة الحايل محمد املنص��ف املرزوقي .واملؤمتر
تقارب يف
وبه��ذا ميكن أن نخلص إىل الق��ول إ ّن التحالف مل يقم عىل
ٍ
ُممثَّ��ل بكتلة من املناضلني يف صفوفه وبعض املنتس��بني له حديثًا يف
وجهات النظر واملواقف أو حتى يف املرجع ّيات الفكريّة واأليديولوج ّية،
الحكومة ويف املجلس الوطني التأسييس.
كام أنّه مل يقم عىل برامج اقتصاديّة واجتامع ّية وسياس�� ّية متناغمة أو
حزب من أحزاب الرتويكا دخ��ل االنتخابات الفارطة
والطرف الثال��ث يف الرتويكا هو حزب التكت��ل الدميقراطي من أجل متقاربةُّ ،
ف��كل ٍ
ُ
ٍ
مختلف ش��كلاً ومضمونًا عن
وس��يايس
واجتامعي
اقتصادي
العمل والحريات الذي أ ّس��س منذ ع��ام  1994وحصل عىل الرتخيص بربنام ٍج
ّ
ّ
ّ
القانو ّين يف سنة  .2002وهو حزب علامين منفتح عىل املشارب القوم ّية بقيّة األطراف.
اإلس�لام ّية واالش�تراك ّية ،خاض جملة من النض��االت الفعل ّية من أجل
الحريّ��ة والدميقراطيّ��ة يف عهد بن عيل ،منفص�ًل�اً بذلك عن املعارضة يذك��ر أ ّن التحالف الحاكم أُ ّس��س ع�لى قاعدة توزيع املس��ؤوليات
الكرتونيّ��ة املرخَّ��ص لها العمل حينها ،وانخرط م��ع جملة من القوى والحقائب الوزاريّة يف الحكوم��ة املنبثقة عن انتخابات ترشين األول
مصاعب
املعارضة فيام يس�� ّمى "حركة  18أكتوبر" من أجل لفت النظر لرت ّدي  /أكتوب��ر  ،2011ومل تكن انطالقته ميسرَّ ة بقدر ما ش��هدت
َ
أوضاع حقوق اإلنس��ان حينها واملطالبة بتحرير املساجني السياس ّيني .فعل ّي��ة يف عمل ّي��ة توزيع الحقائب والتنافس عىل الس��ياديّة منها بني
ّ
ويتجس��د حضوره يف حكومة الرتويكا برئاس��ة رئيس��ه مصطفى بن األح��زاب الثالثة ،مام أخّر لف�تر ٍة والدة الحكومة .مع العلم أ ّن توزيع
جعفر للمجلس الوطني التأس��ييس وعضويّة بعض أنصاره ضمنه ،إىل الحقائب الوزاريّة وتقاس��مها أح��دث رشوخًا متفاوتة داخل األحزاب
جانب تولّيه لعد ٍد محدو ٍد من الحقائب واملهام الوزاريّة.
ٍ
استقاالت جامع ّية،
ذاتها ويف صفوف مناضليها ،وش��هد بعضها حركة
وقد ال يتس��ع املجال للق��راءة التفصيل ّية لعنارص التق��ارب أو التنافر مثل االس��تقاالت التي حدثت من املكاتب الجهويّة واملكتب الوطني
األيديولوجي القامئة بني هذه األحزاب الثالثة ،وربمّ ا ال يشكّل التقارب يف ح��زب التكتل من أج��ل العمل والحريات ،أو ح��زب املؤمتر الذي
مؤسسيه االنفصال عنه وتكوين حركة مستقلة.
أو التناف��ر األيديولوجي بني أقط��اب الرتويكا الحاكمة اليوم يف تونس اختار عد ٌد من أبرز ِّ
يس��تحق
األقل .ولكن ما
متغ�ّي�رّ ًا مه�ًّم�اًّ يف التحليل يف هذا املقام عىل ّ
ّ
التّأكي��د عليه هو أ ّن هذا التحالف بني ه��ذه األحزاب الثالثة مل يكن لقد طفا اختالف وجهات النظر بني أحزاب الرتويكا والتنافر يف الربامج
خيا ًرا طوعي��ا حتّمه التقارب األيديولوجي ،بقدر ما كان واق ًعا فرضته والرؤى يف أكرث من مناس��بة عىل س��طح األحداث وعىل مركبة تسيري
ًّ
نتائج االنتخابات السابقة ،وأماله السياق السوسيوسيايس الذي رسمت ش��ؤون املجتمع والدولة ،وتوضَّ حت صورة عدم التقارب يف عد ٍد من
مالمح��ه نتائج أ ّول انتخابات ح ّرة عرفته��ا تونس بعد الثورة .وهو ما القضاي��ا الخالفيّة التي تنافرت فيها وجه��ات النظر واملواقف وردود
يدف��ع إىل القول إ ّن تحالف الرتوي��كا الحاكم يف تونس مل يكن تحالفًا األفعال .ومن ذلك ميكن ،عىل سبيل املثال ،ذكر قض ّية تسليم القيادي
إس�تراتيج ًّيا أفرزته توجه��ات األحزاب وخياراتها وقناعاتها واس��توت الس��ابق يف حكومة القذّايف البغدادي املحمودي إىل الحكومة الليبية
صخب بش��أن تس��ليمه أو عدم تسليمه،
تحالف الجديدة ،وما ظهر فيها من
ٍ
يل ،يك ال نقول إنه ٌ
معامله عىل غري عجل ،وإمنا هو ٌ
تحالف مرح ٌّ
س��يايس وحصيل ٌة انتخابيّ��ة ظرفيّة .وقد ال يعكس وتبادل االتهامات بني رئيس الدولة ورئيس الحكومة ،والتنازع بش��أن
فجا ّيئ فرضه واق ٌع
ٌّ
فك��ري أو تقارب أيديولوجي صالحيات اتخاذ القرار يف القضيّة.
بأي ش��كل من األش��كال تحالفًا له بع ٌد
ّ
ّ
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وضع��ت جملة من املواق��ف الخالف ّية املتناقض��ة التحالف الثاليث يف
امليزان يف أكرث من مناس��بة أخرى (إقالة محافظ البنك املركزي وتعيني
خل��ف ل��ه ،الخالف حول ترش��يح عض ٍو ملنص��ب يف اللجن��ة الدوليّة
ملناهضة التعذيب... ،إلخ) ،وأبانت بعض درجات هشاش��ته وس��هولة
تص ّدعه أمام بعض املس��ائل الجوهريّة واملبدئ ّية ،والتي وإن ساعدت
ظ��روف املرحل��ة االنتقاليّة الي��وم التحالف عىل تج��اوز بعضها ،فال
يشء قد يضمن ذلك يف املس��تقبل .وربمّ ��ا يكون التلويح األخري لبعض
القياديّني يف حزب املؤمتر من أجل الجمهوريّة باحتامل ّ
"فك االرتباط"
م��ع النهضة يف حال متاديها يف ارتكاب بعض األخطاء وانفرادها بالرأي
أكرب دليل عىل ذلك.
وم��ن امله ّم التّأكي��د عىل أ ّن حزب املؤمتر من أج��ل الجمهوريّة ،عىل
حرصا عىل املجاهرة أمام وس��ائل
خ�لاف ح��زب التكتّل ،كان األك�ثر ً
اإلع�لام ببعض مواطن الخالف مع النهضة ،كام كان ممثلوه يصدحون
من حني آلخر ببعض النقد لسياسة الحكومة التي ميثِّلون أحد أطرافها،
الصارخ يف توجيه سياسات
واتهامهم لحزب حركة النهضة عل ًنا بالتدخّل ّ
املؤس��س لحزب املؤمتر من أجل
الحكوم��ة .وقد أطلق رئيس الدولةِّ ،
ٍ
ترصيحات ش��ديدة اللهجة يف هذا االتج��اه ،فقد اتّهم
الجمهوريّ��ة،
الحركة بالتغ ّول واالنفراد ببعض ش��ؤون الحك��م ،والتدخّل املبطّن يف
بعض مجرياته ،كتعيني املسؤولني املحليني والجهويني املوالني للنهضة.
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ربمّ ا يكون ملثل هذا التساؤل ع ّدة إجابات متباينة وفقًا لطبيعة قراءة
التجربة السياس��يّة للرتويكا الحاكمة وزواي��ا ال َّنظر إليها .ولكن ،ال ب ّد
أي محاولة للتطلّع للمس��تقبل السيايس لتونس
من اإلقرار كذلك بأ ّن ّ
وموق��ع الرتويكا الحاكم��ة فيه يرتبط بجملة م��ن العوامل املتداخلة
والس��ياقات املتصل��ة التي ال ميك��ن بدونها قراءة ما قد تس��فر عنه
تطورات األوضاع السياس��يّة يف تونس ومجرياته��ا .ورمبا يتعلّق ذلك
بش��كلٍ رئيس بأسئلة أخرى كالسؤال أ ّولاً عن حال األحزاب السياسيّة
املعارض��ة ألحزاب الرتويكا ومدى قدرتها عىل التأثري يف حلبة التنافس
عىل السلطة مستقبلاً  .كام يرتبط ثان ًيا بالتساؤل عن طبيعة ومستويات
التأث�ير يف مجريات الوضع واتجاهات الضغط التي ميكن أن متارس��ه
ق��وى املجتمع املدين املختلفة ،مبا فيها من فاعلني أساس��يني كاالتحاد
العام التونيس للشغل وكربى املنظامت الحقوق ّية .ويرتبط ثالثًا بقياس
اتجاهات املواطنني ومس��تويات رضاهم عن سياس��ة الرتويكا ،ومدى
تس��امحهم مع زالّته��ا وعرثاتها املتتالية ،وم��دى قابليّة تجديد ثقتهم
االنتخابيّ��ة الس��ابقة يف أطرافها الثالث ،أو ع�لى األقل يف حزب حركة
النهضة الطرف األبرز فيها.

ربمّ ا تكشف ترصيحات حزب املؤمتر ونقده الالّذع لسياسات الحكومة
ٍ
مح��اوالت دعائ ّية مبكِّرة
الت��ي هو جز ٌء منها يف بع��ض وجوهها عن
لالنتخابات املقبلة ،وقد تدخل كذلك يف خانة الدفاع املرشوع للحزب
ع��ن كيانه ووج��وده داخل الرتويكا بعد أن اتُّهِم يف أكرث من مناس��بة
بانقي��اده لحركة النهضة وتبع ّيته املطلقة لها منذ قبوله مبنصب ٍ
رئيس
للدول��ة محدود الصالح َّي��ات ،ولك ّن األكي��د أ ّن الترصيحات املختلفة
املنتقدة واملن ِّددة تكش��ف عن مدى هشاش��ة هذا التحالف السيايس ويبقى من البديهي القول إ ّن تجربة الرتويكا يف الحكم مل تكن تجرب ًة
ومرحليته والتناقض الواضح بني مصالح أطرافه عىل املدى البعيد ،عىل هيّن��ة ،فعىل الرغم من مرشوعيّة وصوله��ا إليه عرب صناديق االقرتاع،
الرغم مام تحقَّق مرحل ًيا من تطابقٍ مؤقَّت بينها.
ورمزيّ��ة تلك التجربة والحكومة املتش��كلة عنها بوصفها أ ّول حكوم ٍة
تنبثق عن اإلرادة الح ّرة للش��عب وعرب ممثليه يف املجلس التأسييس،
يرا ملجموعة م��ن املناضلني عدمي��ي التجربة
إال أنّه��ا كانت أيضً ا س� ً
الترويكا الحاكمة
والخربة السياسيّة يف مسالك وعرة وملتوية .وربمّ ا جاز القول إ ّن تجربة
التحال��ف الثاليث الحاكم يف تونس كانت مغامر ًة سياس�� ّية غري مأمونة
والمستقبل السياسي لتونس
العواق��ب .وقد منيل أكرث الف�تراض أن أطراف ه��ذه املغامرة الثالثة
ائب باهظة من انحس��ار مستويات الثقة
إن الس��ؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املس��توى يتمثَّل يف مدى قدرة دفعوا  -مقابل خوضها -رض َ
املش��هد الس��يايس املس��تقبيل لتونس عىل أن يعيد إنت��اج التحالف الس��ابقة للناخبني بهم ،فيام تبدو فرضيّة اتساع تلك الثقة وامتدادها
نحو أنصار جدد أقل احتاملية.
السيايس الحايل مبالمح مشابهة وشكلٍ مامثل.

دراسات
الترويكا الحاكمة في تونس :حصاد العام بين صعوبات الممارسة وجسامة التحديات

ولكن ،عىل الرغم من أ ّن فرض ّية الرتاجع املس��تقبيل لش��عب ّية أحزاب
الرتويكا الثالثة بعد تجربتها السياس��يّة الحاليّة واردة بشكل كبري ،إال
أقل ح ّدة عىل حالة
أنّه يجب التأكيد عىل أنّها قد تنطبق مبس��تويات ّ
ح��زب حركة النهضة .ويُذكر أ ّن ه��ذا الحزب كان الفائز األ َّول مبقاعد
املجلس التأسييس يف مختلف الدوائر االنتخاب ّية يف عموم مناطق البالد
والخ��ارج ،و ُع ّد الحزب األكرث جامهرييّ�� ًة وصاحب القواعد العريضة،
ورمبا تبقى تل��ك الجامهرييّة املمتدة لحرك��ة النهضة صماّ م أمان قد
ٍ
مس��تويات دنيا من
يضمن لها  -عىل خالف بق ّية رشكائها يف الرتويكا-
تج ّدد ثقة عد ٍد مه ٍّم من ناخبيها وأنصارها .ورمبا يبقى من غري املتوقّع
ابتعادها عن صدارة املش��هد ،وذلك العتبار ٍ
لعل أه ّمها هو
ات عديدة َّ
تظل األساس يف جامهرييّتها وتعاطف
رمزيتها الدينيّة والنضاليّة التي ّ
العم��وم معها .ويجوز هذا القول عىل الرغ��م من ظهور بعض بوادر
تراجع شعب ّية الحركة عن مستوياتها السابقة ،وهو ما بدأت توحي به
بعض اس��تطالعات الرأي التي ما انفكت تؤكِّد عىل تراجع مستويات
الثق��ة عىل الرغم من اس��تمرار حيازة الحركة وقيادته��ا عىل املواقع
األوىل ،وتص ّدره��ا قامئة األحزاب التي ق��د تحظى بثقة الناخبني .وقد
أصبح��ت ترصيحات بعض قياديّي الحركة تيش برتاجع ش��عبيتها من
الشعبي ولثقة
منطلق كون تجربة مامرسة الحكم عامل تهرئة للرصيد
ّ
الناخبني فيها ،نظ ًرا للفرق الشاس��ع بني الوعود املبرش بها ومس��توى
التحقي��ق الفعيل لها ،وهذا ما اعرتف به زعيم الحركة الش��يخ راش��د
الغنويش(((.
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م��ن جهة أخرى ،واالتهام��ات املتبادلة بينهام بالوق��وف وراء تأجيج
األح��داث ،ف��إ ّن تلك االحتجاج��ات ،وعنف التح��ركات املنبثقة عنها
والشعارات املرفوعة فيها ،أضحت تلفت االنتباه وتدعو للتم ّعن فيها.
وربمّ ��ا تُعيد املناداة بإس��قاط النظام (برصف النظ��ر عن مرشوعيّتها
وم��دى جديّتها ومن يقف خلفها) الوض��ع إىل نقطة الصفر يف الثورة
التونس�� ّية ،وتُحيل املشهد السيايس اليوم من جديد إىل مالمحه األوىل
قبل الثورة ،وإىل قطب ّيته القدمية بني طريف رصاع يتخندق فيه الطرف
(بكل أطيافه وحساس�� ّيته
األ ّول وراء النظ��ام ويتخندق الطرف الثاين ّ
السياس��يّة املختلفة) وراء إرادة الش��عب املنتفض إلسقاط النظام أو
عىل األقل التذكري بعجزه عن بلوغ استحقاقات املرحلة.
ومن املفي��د التذكري بأ َّن الثورات العربيّة الت��ي انطلقت رشارتها من
دروس��ا مه ّم ًة يف أهم ّية "تعريف أطراف الرصاع"(((،
تونس قد أعطت ً
ومن ث ّم الحس��م رسي ًعا يف مسار الرصاع.فقد بقيت الثورة يف كلٍ من
تونس ومرص ،رمبا بسبب عاميل املفاجأة والرسعة فيهام،مبعز ٍل نسبيًّا
عن األطراف الخارج ّية اإلقليم ّية والدول ّية ،مام س�� ّهل عمل ّية حسمها
رسي ًع��ا بني طرفني متاميزين تش��كّال أثن��اء األحداث ،وه�ما النظام
والش��عب .وقد اختزل ش��عار "ارحل  "Dégageتلك النهاية املختارة
واملحتومة للنظام من الطرف الثاين الذي استقوى عوده.
وقد استنكر أهايل سليانة وعد ٌد من الجمعيّات واملنظّامت الحقوقيّة
ِ
ترصيح��ات بعض أعضاء حكومة الرتوي��كا يف األحداث األخرية الذين
عبرّ وا عن انته��اء صالحيّة كلمة "ديغاج" التي رفعت يف وجه محافظ
جهة س��ليانة .واتجهت أغلب املواقف نحو ش��جب تلك الترصيحات
التونيس
عىل خلفيّة أ ّن تلك الكلمة الس��حريّة التي ابتكرها الش��ارع
ّ
ه��ي التي مه ّدت طريق الس��لطة أمام حكومة الرتوي��كا التي تتنكر
اليوم ملرشوع ّية تلك الكلمة.

ويُذك��ر أ ّن ما اس��تج ّد مؤخ ًرا من أحداث ٍ
عنف يف منطقة س��ليانة(((،
وه��ي من محافظ��ات الوس��ط الغريب الذي يش��كو م��ن التهميش
التنموي ،قد كش��ف عن أبعاد جديدة أصبحت ترتسم بشكل مغاير
يف طبيعة العالقة القامئة بني فصائل من املواطنني وحكومة الرتويكا أو
ٍ
مواجهات
بش��كل أع ّم النظام السيايس القائم .وأسفرت األحداث عن
عنيفة وإرضاب عا ّم يف كامل الوالية ،وحركة احتجاج ّية نادت بإسقاط
وبغض النظر عن مالبسات هذه التح ّركات
الحكومة وإسقاط النظامّ .
يس��تحق الكثري من التحليل ،الذي قد ال
وم��ن املؤكّد أ ّن هذا النقاش
ّ
ٍ
تجاذبات سياس�� ّية بني الحكومة من جهة واملعارضة
وما تحتمله من
يس��مح به هذا املقام ،بشأن مستويات تبلور مفاهيم الرشع ّية وعدم
" 7الغنويش :تراجع شعبية حركة النهضة اإلسالمية يف تونس بسبب السلطة" ،صحيفة باب الرشعيّة يف س��ياق التح ّول الدميقراطي لدول الربيع العريب ،وبشأن ما
نات تونس اإللكرتونية.2012/9/30 ،
ميك��ن مراكمته من دالالت وما اختزلته تلك املفاهيم عىل مدى امل ّدة
http://www.babnet.net/rttdetail-54881.asp
 8وقعت أحداث محافظة س��ليانة يف األس��بوع األخري من ترشي��ن الثاين/نوفمرب املنقيض املنقضية من زمن الثورات العربيّة.

بس��بب تصاعد التوتر الس��يايس واالجتامعي بع��د مطالبة أهايل الجهة بإقال��ة املحافظ الذي
متس��كت الحكومة بعدم إقالته ،وقد أس��فر هذا التجاذب عن أحداث عنف تم فيها التدخل
األمن��ي وإصابة عدد من املتس��اكنني ب��أرضا ٍر مختلفة ،وأدينت املؤسس��ة األمنية باملبالغة يف
املؤسسة بحقّها املرشوع
استخدام العنف ض ّد أهايل سليانة ،يف الوقت الذي متسكت فيها تلك ّ
يف حفظ األمن وحامية املمتلكات العامة والخاصة.

 9أحمد خليل" ،تحويل الرصاع ’اقرتاب غري صفري‘ إلدارة نزاعات ما بعد الثورات العربية"،
السياسة الدولية ،العدد ( 190أكتوبر  ، )2012شوهد يف  ،2012/11/30عىل الرابط:
 http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/134/2769/من-املجلة/ملحق-إتجاهات-
نظرية/تحويل-الرصاع .aspx
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رمبا يحيلنا ما س��بق إىل اس��تحضار أفكار عامل االجتامع األملاين ماكس أكرب وهي رشع ّية الشّ ��ارع الثوري الذي انتفض عىل حكم بن عيل يوم
فيرب عن الرشعيّ��ة بوصفها إحدى املقوالت األساس��يّة لعلم االجتامع  14كانون الثاين  /يناير .2011
السيايس .وما أكّد عليه يف ذلك االتجاه من أ َّن الهيمنة ال ميكن أن ترىض
وعمو ًما ،ميكن القول إ ّن الرتويكا الحاكمة كانت ،كام س��بقت اإلشارة
بالطّاعة املطلقة ،بل تس��عى إىل تحويل االنضباط إىل التزامٍ بالحقيقة
إليه ،تش��كيل ًة سياس ّي ًة أفرزها س��ياق سوسيوسيايس معينّ ات ّسم بفوز
التي متثّلها تلك الهيمنة أو ت ّدعي متثيلها .وكان فيرب قد م ّيز بني "مناذج
أحزاب سياسية ثالثة يف أول انتخابات حرة تنجز يف تونس ما بعد ثورة
مثاليّة" للهيمنة الرشعيّة ،ومنها الهيمنة القانونيّة ذات الطابع العقيل،
يناي��ر  .2011وقد حملت تلك االنتخاب��ات العديد من املفاجآت غري
والهيمن��ة التقليديّة التي تقوم عىل اإلميان بقداس��ة التقاليد ورشعية
ّ املتوقعة التي عكس��ت حقائق غري بارزة للعيان عن املشهد السيايس
الس��لطة اململوكة طبقً��ا للعرف ،والهيمن��ة الكاريزمات ّية ذات الطابع
التونيس ،ومنها التأث ّر الواضح لنتائج االنتخابات بظاهرة تشتت أصوات
(((1
االنفع��ايل وتتطلب الثقة الكاملة برجلٍ اس��تثنا ّيئ  .ومن املعلوم أ ّن الناخبني بني األعداد الكبرية للقوائم االنتخاب ّية الحزب ّية واملستقلّة التي
سوسيولوجيا ماكس فيرب السياس ّية قد أغنت مجمل النظريّات الالّحقة دخلت االنتخابات .وقد تحفّز عدد من األحزاب الخارسة يف االنتخابات
عن مفاهيم الس��لطة والرشع ّية والهيمنة ،إذ وقع التمييز عقب ذلك لتجاوز واقع التش��تت ،وعمل بعضها  -وال يزال  -عىل محاولة التكتّل
بني الس��لطة مبعناها الواسع واملطلق ،والسلطة السياس ّية .وإذا كانت داخل جبهات واالنصهار يف ت ّيارات أكرب تش��كّلت من ائتالفات حزب ّية
السلطة السياسية تتطلَّب االعرتاف العا ّم والقبول والرىض ،فإن كالهام مختلف��ة .ويبدو مش��هد املعارضة اليوم أكرث اتجا ًه��ا نحو املزيد من
(((1
تتطلبان الرشع ّية التي يجب أن تكون املعيار املم ّيز للس��لطة  .ومن التو ّح��د وتفادي الفرقة والتش��تت .ويبقى ظهور ح��زب "حركة نداء
منطلق تحليالت ماكس فيرب للرشعيّة قد يجوز القول إ ّن الجدل بشأن تونس" امللمح األبرز يف مشهد املعارضة السياس ّية اليوم .ولنئ اختلفت
الرشع ّي��ة الي��وم يف تونس وال ّنقاش املس��تفيض بش��أن مداها وحجم املواقف والرؤى بش��أن طبيعة هذا الح��زب ،إذ يعد ّه البعض وريث
املحل ،فإنه يس ّجل عىل الرغم
اطي ّ
تأثريها يف املش��هد الس��يايس والحياة االجتامعيّة بش��كل أع ّم ،يشهد حزب التج ّمع
ّ
الدس��توري الدميقر ّ
والتوسع األفقي يف
تخ ّبطًا عا ًّما يف األذهان ولدى مختلف األطراف ،وينعكس عدم وضوح من ذلك تقد ًما بارزًا يف مستوى استقطاب األنصار
ّ
معاين الرشعيّة وتناقض دالالتها يف مختلف مواقف الفاعلني السياسيني املشهد الس��يايس .وعىل الرغم من حداثة تأسيس هذا الحزب بقيادة
يحتل مكانة
وس��لوكياتهم .وتتب ّدى الرشع ّية حي ًنا يف أذهان البعض مستمد ًة بق ّوة رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبيس ،فإنّه أصبح ّ
من نتائج االنتخابات التي جاءت باألحزاب الحاكمة إىل السلطة ،وبناء ب��ارزة يف املش��هد .ويُع ّد حزب نداء تونس تحالفًا جدي ًدا تش��كّل من
الشق األ ّول يف "الدستوريني"( ((1الذين يع ّدون
عىل ذلك تُرش ِعن مواقف السلطة الحاكمة وت ِّربر ّ
كل تحركاتها ومتنحها ش��قّني أساس ّيني ،يتمثّل ّ
ومؤسس��يها وراف ًدا من روافد حداثتها،
ٍ
صالحيات ال متناهية يف إدارة الشَّ أن االقتصادي واالجتامعي والسيايس أنفس��هم بنا َة ال ّدولة الوطن ّية ّ
مبا قد تراه األصل��ح من منطلق رشع ّية األغلب ّية .ولكن ترتبط مفاهيم وه��م ممثّلون يف عد ٍد من "البورقيبيّني" وقدامى الوزراء والتكنوقراط
الس��ابقني ،وعد ٍد م��ن الوجوه البارزة وقواعد الحزب الحاكم س��ابقًا.
ّ
الرشعيّة يف االس��تعامالت األخرى ،ولدى بع��ض الفئات ،مبفاهيم أكرث
الش��ق الثّاين يف ع��د ٍد من القياديني ووجوه اليس��ار املعتدل
َّل
ث
ويتم
ّ
ش��مولاً تتصل بس��ياق الثورة واالنتقال الدميقراط��ي أكرث مام ترتبط
بنتائج االنتخابات الفارطة ومب��ن أوصلتهم للحكم .وتتح ّمل الرشعيّة وبع��ض رم��وز املجتمع املدين وع��د ٍد من رم��وز التيّ��ارات الحداثيّة
الثوريّة ورشع ّية االنتقال الدميقراطي بهذا املعنى أدوا ًرا أكرب وأش��مل والعلامن ّية .وعىل الرغم من الوصمة التي ينعت بها حزب نداء تونس
بوصفها العني الحارس��ة للمسار الثوري الذي مل يكتمل والويص األكرب بوصفه حزبًا يقوم برس��كلة( ((1رموز النظام الس��ابق بغاية اس�ترجاع
ّ
عىل تط��ور األوضاع وتق ّدمه��ا .وهو ر ا ما أعاد إىل األذهان عش��ية مكانتهم يف املش��هد الس��يايس ،إالّ أنّه يبقى مرش ًحا للتوسع واالمتداد
بمّ
ّ
ّ
اكتامل الس��نة عىل انتخابات  23ترشين األول  /أكتوبر  2011إمكانية وألن يكون له دور املنافس األرشس لحزب حركة النهضة يف االنتخابات
ّ
االنقالب عىل املجلس التأسييس وعىل الحكومة الرشع ّية باسم رشع ّية  12ترتبط هذه التس��مية بالحزب االش�ترايك الدس��توري ،الذي كان الح��زب الحاكم زمن
10 Max Weber, Économie et Société, La Traduction Française
(Paris : Plon, 1971).
11 Balandier J, L'Anthropologie Politique (Paris : PUF, 1967), p. 45.

الرئيس الحبيب بورقيبة ،والذي انحدر منه عقب ذلك حزب التجمع الدس��توري الدميقراطي
بعد تغري نظام الحكم يف تونس يف  7ترشين الثاين  /نوفمرب  .1987وهو الحزب الذي وقع حلّه
بأمر قضايئ بعد ثورة تونس .2011
 13إعادة إنتاج.

دراسات
الترويكا الحاكمة في تونس :حصاد العام بين صعوبات الممارسة وجسامة التحديات

يتأصل يف املش��هد الس��يايس التونيس ،إذ
املقبلة .وقد بدأ هذا الحزب ّ
تص�� ّوره بعض اآلراء بوصفه "املنقذ للمرشوع الحدا ّيث"( ((1الذي تجذّر
يف تونس منذ اس��تقاللها ،والذي ت��رى تلك اآلراء أنّه مه ّدد باالنقراض
اليوم .ويُص�� ّور هذا الحزب كذلك بوصفه حارس الحركة الدس��توريّة
التي يرقى رشفها إىل رشف رمزيّة مس��ار بن��اء الدولة الوطنيّة وتركيز
أسسها منذ استقالل تونس وخروج املستعمر الفرنيس .ويطرح حزب
نداء تونس نفس��ه اليوم بوصفه الطريق الثالث الذي ميكن أن يكون
بديلاً عن الدولة البوليس�� ّية من جهة والدولة الدين ّية من جهة ثانية،
قوي يجعله  -عىل حداثة وصوله
مس��تثم ًرا يف ذلك رأس مال
س��يايس ّ
ّ
للمش��هد السيايس ،ومع اتهامه بشبهة رسكلة بقايا النظام امل ُطاح به-
يتأصل يف تاريخ تونس الس��يايس ويف عم��ق مرشوعها الحدايث .وربمّ ا
ّ
يغيرّ حزب نداء تون��س بوصلة نتائج االنتخابات املقبلة ،مبا يدفع إىل
اس��تبعاد فرضيّة إعادة إنتاج االنتخابات املقبلة لرشوط بقاء الرتويكا
الحاكمة يف صيغتها الحال ّية .وقد تجد حركة النهضة نفس��ها مستقبلاً
مضط�� ّرة للتحال��ف مع حزب ن��داء تونس الذي ال ت��زال تعد ّه حزبًا
هجي ًنا وال مستقبل له يف قلوب التونس ّيني(.((1
اس��تقطاب ثنا ّيئ جديد مل يعد من
وميكن الجزم بأ َّن البالد تس�ير نحو
ٍ
استقطاب ال ميكن
السهل تج ّنبه بني النهضة وحزب نداء تونس .وهو
ٌ
بأي ح��ا ٍل من األحوال أن ينظر إليه كإعادة إنتاج لالس��تقطاب الذي
ّ
جرى الرتويج له عش�� ّية الحملة الدعائ ّي��ة االنتخاب ّية يف انتخابات 23
ترشين األول  /أكتوبر  2011بني اإلسالميّني من ناحية والعلامنيّني من
ناحية ثانية .وعىل الرغم من أ ّن نداء تونس ال يزال بصدد التشكّل ،إال
ٍ
أطياف مختلفة من الفاعلني السياس ّيني
أنّه يبدو مرش�� ًحا الس��تقطاب
م��ن ذوي االنتامءات املتن ّوعة واملرجع ّي��ات املتباينة التي قد تجتمع
مس��تقبلاً عىل مب��دأ املواجهة املو ّح��دة لحكومة الرتويكا ومنافس��ة
فصيلها األكرب (النهضة) يف االنتخابات املقبلة.

الخاتمة
تع ّد تجربة الرتويكا التونس�� ّية يف الحكم تجرب ًة فريد ًة يف إدارة الشأن
الس��يايس يف دول الربيع العريب .وقد واجهت التجربة عرث ٍ
ات مختلف ًة
14 Theirry Bresillon, "Caid Essebsi est- il l'Avenir de la Gauche Tunisienne",
Tunisie libre, 26/06/2012.
" 15راش��د الغنويش :ش��عبية النهضة تراجعت ..ن��داء تونس وريث التجم��ع ولن يخدع
التونسيني مرة ثانية" ،جريدة الساعة اإللكرتونية.2012/9/30 ،
http://assaa.tn.
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بالق��در الذي س�� َّجلت فيه كذل��ك بعض النجاحات ع�لى الرغم من
ك�ثرة الصعوبات والعوائق املتع ِّددة املص��ادر والعوامل .وعىل الرغم
من احت��واء الرتويكا عىل عنارص تنافر وفرقة أك�ثر من احتوائها عىل
عنارص تو ّح��د وتقارب بني مرجعيّات أحزابه��ا الثالثة وبرامجها ،فقد
س�� ّجلت قدرة عىل الصمود أمام الكثري من املط ّبات السياس ّية الوعرة
الت��ي كانت تنذر بتص ّدع بنائها فعليًّا .وكش��فت جملة من املحطّات
السياس�� ّية عن نوع من الصالبة املرحل ّية والقدرة عىل تجاوز املسائل
الخالفيّة والقفز عليها.
ولكن ،م��ع أهميّة التجربة ،وما ميكن أن تق ِّدم��ه عمليّة تحليلها من
زاوي��ا نظ��ر مختلفة من مواط��ن ق ّوة أو مواطن ضع��ف ،فإنّه ميكن
التونيس بتطوراته الحاليّة يشري إىل صعوبة
السيايس
القول إ ّن املشهد
ّ
ّ
إمكان ّية إعادة إنتاج التحالف الس��يايس الحايل مس��تقبلاً  .ومن املهم
التذك�ير بجملة م��ن العوامل املوضوعيّة التي ترف��د مثل هذا الرأي،
كل عىل ح��دة ،من تجربته يف
كاس��تفادة األحزاب الحاكم��ة الثالثةّ ،
ترويكا الحكم ،ومدى تأثري ذلك يف مواقف الناخبني من هذه األحزاب
يف االنتخاب��ات املقبل��ة ،وهناك أيضً ��ا عامل تط ّور مش��هد املعارضة
التونس��يّة من االنقسام والتش��تّت نحو املزيد من االنصهار والتكتّل
وإعادة التش��كّل ضمن جبه��ات انتخاب ّية مرشّ ��حة بجديّة ألن تكون
أطرافًا أقوى يف حلبة املنافسة االنتخابيّة املقبلة.

