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المشهد السياسي في تونس:
الدرب الطويل نحو التوافق

ً
ً
دقيقــة ،كادت تعصف
مرحلــة تاريخ ّي ًة
واجــه المســار االنتقالــي في تونس على امتداد شــهور
ّ
وتقوض العمل ال ّتأسيســي لدولة ما بعد الثورة؛
الديمقراط ّيــة الوليدة،
الدولة ّ
بجهــد إقامة ّ
ِّ
الســلطة ،وصعــود العصب ّيات
ُ
الصراع على ّ
فتزايــد وتيــرة العنــف ،وغالء المعيشــة ،واحتــدام ّ
والدينيــة ،من حين إلى آخر ،وعــودة أعالم ال ّنظام القديــم ،وبروز نُ ُذر
الجهويّــة واأليديولوجيــة
ّ
ّ
َ
الســياديّ ،
العربي
بــأن الرّبيع
كل ذلك أخبــر
ّ
المالحظ ّ
الثــورة المضــا ّدة ،وتراجــع ترتيب تونس ّ
إحساســا بالخوف وشــو ًقا إلى ّ
الطمأنينة
هــدد في مهده األ ّول ،وأورث في نفس المواطن
ُم َّ
ً
ياسي المأزوم القائم على منطق االستقطاب
الس
واالســتقرار .وقد زاد الوضع
ً
ُّ
تعقيدا الواقعُ ّ
وال ّتنافي بين ال ّترويكا الحاكمة والمعارضة .وتناقش هذه الورقة أوضاع أبرز القوى السياسية
الفاعلة في تونس وتعقيدات األزمة السياسية ،كما تناقش احتماالت المرحلة المقبلة.
*

أكادميي وباحث تونيس.
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مدخل
عىل ال ّرغم من أه ّمية مبادرة الحوار الوطني التي أعلنها االتّحاد
التّونيس للشّ غل مبعيّة عدد من املنظّامت النقابيّة والعامليّة
الحيوي يف
والحقوق ّية الفاعلة داخل االجتامع التّونيس ،ودورها
ّ
يايس وإذابة الجليد بني الفرقاء السياسيّني ،فإ ّن
حلحلة املشهد ّ
الس ّ
التح ّول من واقع الرشع ّية االنتخاب ّية إىل واقع الرشع ّية التوافق ّية
املوسعة يبدو أم ًرا صع ًبا ،ومطل ًبا عس ًريا ،كلّام رام ال ّناس الوصول إليه
ّ
ف ّر منهم إىل األقايص.
ما هي أبرز القوى السياسيّة الفاعلة يف تونس بعد انتخابات
 23ترشين األ ّول  /أكتوبر 2011؟
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حزب ّية ومستقلّة ،ض ّمت ما يقارب  10آالف و 500مرشّ ح ميثّلون 100
سيايس ،تنافسوا عىل  217مقع ًدا يف املجلس.
حزب
ٍ
ٍّ
وساهمت االنتخابات يف إنتاج خريطة سياس ّية جديدة تك ّونت من
عدد من القوى البارزة التي تباينت برامجها ومواقفها من كيفيّة إدارة
املرحلة االنتقاليّة .وانتقل املشهد الحزيب تدريجيًّا من التشتّت والكرثة
إىل االنتظام ضمن جبهات سياس ّية وازنة؛ منها ما هو مؤيِّد للرشع ّية
االنتخاب ّية التي أنتجها صندوق االقرتاع يف  23ترشين األ ّول  /أكتوبر
السياق بني
 ،2011ومنها ما هو معارض لها .وميكن أن منيّز يف هذا ِّ
التويكا الحاكمة ،والجبهة اللربالية،
أربع جبهات سياسيّة هي :جبهة ّ
والجبهة اليساريّة  /القومية ،وجبهة اإلنقاذ.

وما هي أسباب األزمة السياس ّية التي شهدتها البالد عىل امتداد
شهور؟
لب بني الفرقاء
وما هي العراقيل التي تواجه مرشوع بناء توافق ُص ٍ
السياسيّني بعد الثّورة؟
وما هي أولويّات املرحلة املقبلة؟
هذه األسئلة وغريها ستكون مدار نظرنا يف هذه الورقة .وعندنا أ ّن
اهني مه ّم يتعلّق
تقليب ال ّنظر يف املشهد ّ
السيايس التّونيس مشغل ر ّ
السيايس ،ومتثُّالته ،وعوائقه ،وإخفاقاته يف
بتبي تشكّالت الفعل ّ
ّ
مرحلة االنتقال ال ّدميقراطي .فالوعي بجذور األزمة السياس ّية وعوائق
التح ّول نحو التّوافق يندرج يف إطار التّحليل التّفكييك وال ّنقد اآلين
ملن َجزات دولة ما بعد الثّورة .وال نروم يف هذه املقاربة إصدار أحكام
نهائ ّية أو قراءات معياريّة ،أو االنحياز إىل طرف من أطراف األزمة
السياس ّية من دون آخر ،بل إ ّن املراد هو ف ْهم املوجود واسترشاف
املنشود.

الترويكا
نعني بالرتويكا االئتالف الحزيب الثّاليث الذي أدار تجربة الحكم بتونس
بداية من  16كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2011وتك َّون من حركة ال ّنهضة
ذات املرجع ّية اإلسالم ّية (فازت بـ  89مقع ًدا من مجموع  217مقع ًدا
يف املجلس التأسييس؛ أي بنسبة  41,47يف املئة) وحزب املؤمتر من
أجل الجمهوريّة (حاصل عىل  29مقع ًدا بنسبة  9,68يف املئة)،
وحزب التكتّل من أجل العمل والح ِّريات (حاصل عىل  20مقع ًدا من
مجموع مقاعد املجلس).

مالمح المشهد السياسي بعد انتخابات
 23تشرين األول  /أكتوبر 2011

وشكّل هذا التّحالف الجامع بني إسالم ّيني وعلامن ّيني ما مجموعه
 138مقع ًدا يف املجلس التأسييس ،وفاز بثقة  154نائبًا إلدارة املرحلة
االنتقال ّية ،مقابل اعرتاض  38عض ًوا ،وتحفُّظ  11آخرين من بني
أعضاء املجلس الـ .217

القوى السياسيّة الفاعلة
السيايس بتونس بعد الثّورة حال ًة من التع ّدد والتن ّوع،
عرف املشهد ّ
خاص أثناء انتخابات املجلس التأسييس
ّ
وتجل ذلك عىل نح ٍو ّ
بتاريخ  23ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2011تنافست خاللها  1500قامئة

ظل ُممسكًا بزمام الحكم عىل
وعىل الرغم من أ ّن هذا التّحالفّ ،
مدى سنتني ون ّيف؛ وذلك بتشكيله حكومة الرتويكا األوىل بقيادة
حمدي الجبايل (حركة ال ّنهضة) ،وحكومة الرتويكا الثانية بزعامة
ّ
الشعبي قد شهد تراج ًعا
عيل العريّض (حركة ال ّنهضة) ،فإ ّن حضوره
ّ
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ملحوظًا((( بسبب بطء وترية اإلصالحات ،وعدم تحقيق الوعود
االنتخاب ّية يف الشّ غل ،والتّنمية ،وضامن االستقرار األمني .كام أ ّن فشل
الرتويكا يف استباق العمل ّيات اإلرهاب ّية ،والتص ّدي لها جعل قطا ًعا
مهم من املواطنني يعتقد أنّها غري قادرة عىل إدارة البالد ،وتأمني
ًّ
االستقرار ،وتحقيق التط ّور االقتصادي املنشود.

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

وهو حزب ذو تو ّجهات لربال ّية رأسامل ّية ،يض ّم إليه عد ًدا من رجال
تحصل عىل تأشرية العمل القانوين
األعامل ،وحزب "نداء تونس" الذي ّ
يف آذار  /مارس  ،2012والذي يقوده رئيس الحكومة االنتقال ّية الثالثة
مهم من أنصار الحزب ال ّدستوري
السبيس ،ويستتبع عد ًدا ًّ
الباجي قائد ّ
املنحل،
ّ
عىل عهد الحبيب بورقيبة ،وعد ًدا من أتباع التج ّمع ال ّدستوري
الحزب الحاكم عىل عهد بن عيل .وقد نجح هذا الحزب يف استقطاب
عدد من رجال األعامل ووجوه ال ّنخبة املثقّفة يف تونس من املنادين
بإحياء التّجربة البورقيب ّية.

يُضاف إىل ذلك أ ّن األحزاب املمثّلة للرتويكا عانت من حاالت انشقاق
خاص،
يل ،وال سيام بالنسبة إىل حز ْيب املؤمتر والتكتّل عىل نح ٍو ّ
داخ ّ
فقد اعرتض عدد كثري من قواعد الحزبني عىل قرار التحالف مع حركة
ال ّنهضة ذات املرجع ّية اإلسالم ّية ،وع ّد االختالف األيديولوجي مان ًعا من واستطاع هذا التّحالف أن يشكّل ق َّو ًة ضاغط ًة عىل الرتويكا ،ونجح يف
السيايس معها ،لذلك اختار االنسحاب عىل مساندة الرتويكا .تعبئة ال ّناس للقيام بتظاهرات احتجاجيّة سلميّة للمطالبة باملحافظة
التّحالف ّ
عىل مكتسبات الحداثة يف تونس (مجلّة األحوال الشخص ّية ،وح ِّرية
كام انسلخ ن ّواب من التكتّل واملؤمتر ،وانض ّموا إىل أحزاب أخرى داخل
املرأة ،وح ِّرية اإلعالم ،)...كام كان يف صدارة القوى السياسية ال ّداعية
املجلس التّأسييس أو خارجه ،وعمد ن ّواب آخرون من حزب املؤمتر
إىل استقالة الرتويكا.
إىل تأسيس أحزاب جديدة؛ العتقادهم أ ّن الرتويكا مل تُفلح يف تحقيق
أهداف الثّورة ،ومل تتق ّدم يف تكريس العدالة االنتقال ّية ،ومل تكن الجبهة اليسارية  /القومية
السابق .ويف هذا
حازم ًة يف مكافحة الفساد ومحاسبة رموز ال ّنظام َّ
السيايس املعارض من عدد من األحزاب اليساريّة
القطب
هذا
ن
و
يتك
ّ
ّ
وأسس محمد
اإلطار ّأسس عبد ال ّرؤوف العيّادي حزب حركة وفاءّ ،
منشق عن حزب املؤمتر من والقوم ّية ال ّراديكال ّية التي ال تحظى بتمثيل ّية واسعة داخل املجلس
عبّو حزب التيّار ال ّدميقراطي ،وكالهام
ّ
شعبي كبري ،غري أنّها ذات نفوذ داخل
التأسييس ،وال تحظى بعمق
ّ
أجل الجمهوريّة.
العملية.
املنظّامت النقاب ّية والجمع ّيات الحقوق ّية والهياكل التمثيل ّية ّ
وتشكّلت الجبهة القوم ّية اليساريّة ضمن ما يُعرف بالجبهة الشعب ّية،
الجبهة اللبرالية
وهي تج ّمع يض ّم  14حزبًا من القوم ّيني وأقىص اليسار ،ومن أبرز تلك
ات ّخذت عدة أحزاب علامن ّية لربالية موق ًعا معارضً ا من حكومة
النارصي ،وحزب
األحزاب حركة الشّ عب ذات الخلفيّة القوميّة واملَيْل
ّ
مهمتها يف كانون األ ّول  /ديسمرب ،2011
الرتويكا ،مبارش ًة إثر تولّيها ّ
الهممي الذي يُع ّد من بني الشخص ّيات املشهورة
العمل بزعامة ح ّمة ّ
ّ
واعتربت أنّها غري معنيّة بالتّحالف معها ،أو باملشاركة يف حكومة
مبعارضتها لل ّدولة القامعة عىل عهد بورقيبة وبن عيل.
وحدة وطن ّية .ومن أبرز تلك األحزاب الحزب الجمهوري الذي ي ُع ّد
امتدا ًدا للحزب ال ّدميقراطي التق ّدمي بزعامة أحمد نجيب
الشاب ،وقد تب ّنت الجبهة الشعب ّية تو ّج ًها راديكال ًّيا يف معارضة الرتويكا الحاكمة
ّ
وكان يف صدارة األحزاب املعارضة لنظام بن عيل،
خصوصا ،متَّهم ًة إيَّاها بأنّها خانت الثّورة ،وأنها
رئيسا عمو ًما ،وحركة ال ّنهضة
ً
ومنافسا ً
ً
(((
لحركة ال ّنهضة قبل انتخابات  23ترشين األ ّول  /أكتوبر  ، 2011لك ّن بتحالفها مع رجال أعامل فاسدين واستقطابها لألجهزة األمنيّة التّابعة
السيايس .لنظام بن عيل أعادت إنتاج ال ّنظام القديم .كام ح ّملت الثاليث الحاكم
خسارته يف االستحقاق االنتخايب أضعفت حضوره يف املشهد ّ
وخصوصا
غري أنّه تدارك ذلك بدخوله الحقًا يف تحالف سيايس موسع معارض مسؤول ّية تر ّدي األوضاع االقتصاديّة واالجتامع ّية واألمن ّية،
ً
ّ ّ
بتفش البطالة ،وتدهور املقدرة الرشائيّة للمواطن ،وتنامي
للرتويكا الحاكمة تَ ثَّل بـ "االتّحاد من أجل تونس" الذي ضم ،إىل ما تعلّق ّ
ّ
جانب الحزب الجمهوري ،حزب آفاق تونس بزعامة ياسني إبراهيم ،ظاهرة اإلرهاب .ونجحت الجبهة الشعبيّة يف استغالل فشل الحكومة
يف معالجة عديد امللفّات لتُح ِّرك الشّ ارع من حني إىل آخر ،وتدفع نحو
تنظيم عديد االعتصامات واإلرضابات التي شملت ع ّدة محافظات
 1انظر تراجع شعبية الرتويكا ،أفريكان مانجري ،2012/9/26 ،عىل الرابط:
http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=11593
وع ّدة قطاعات مهنيّة؛ وهو ما ساهم يف زيادة الضّ غط عىل الثاليث
السابقة لالنتخابات :تصاعد نفوذ حزب النهضة
 2انظر :جيك ليبينكوت" ،خالل الفرتة َّ
السيايس واالجتامعي
الحاكم من ناحية ،ويف تصعيد درجة االحتقان ّ
اإلسالمي يف تونس" وكالة إنرت بريس سريفس ،عىل الرابط:
 http://ipsinternational.org/arabic/print.asp?idnews=2284من ناحية أخرى.
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املؤسسة العسكريّة التي
ومل تجد الجبهة االستجابة املنتظرة من ّ
حافظت عىل الحياد ،والتزمت الوقوف عىل مسافة واحــدة من
الصاع عىل
مختلف الفرقاء السياس ّيني ،رافض ًة ال ّدخول يف معرتك ّ
السلطة .ويف املقابل وجدت جبهة اإلنقاذ يف ات ّحاد الشّ غل نص ًريا لها
ّ
يف جانب من مطالبها ،إذ ساندت املركزيّة النقاب ّية الحراك االحتجاجي
ألحزاب املعارضة ومك ّونات املجتمع املدين ،وأيّدت املطالبة برحيل
وتفصيل؛
ً
بنسف املسار االنتقايل جمل ًة
الحكومة ،غري أنّها مل تقبل ْ
لذلك دعا اتّحاد الشّ غل إىل استبقاء املجلس التّأسييس إىل حني إمتام
كتابة ال ّدستور وتحديد مواعيد االنتخابات املقبلة.

جبهة اإلنقاذ الوطني
أُعلن عن تأسيس جبهة اإلنقاذ الوطني يوم  26متوز  /يوليو ،2013
وذلك إثر اغتيال عضو املجلس التأسييس وزعيم التيّار الشّ عبي محمد
إبراهمي ( 25متوز  /يوليو  .)2013وتك ّونت الجبهة من عدد من
األحزاب السياسيّة املعارضة ويف صدارتها حركة نداء تونس ،والجبهة
الشعبيّة ،وعدد من األحزاب االشرتاكيّة واللربالية ،والتحق بها االت ّحاد
وست عرشة
من أجل تونس ،وض ّمت إليها حركة مت ّرد السياسيّة
ّ
منظّم ًة مدنيّ ًة وحقوقيّةً.
وعبت الجبهة يف بيانها التّأسييس عن سعيها لتحقيق ع ّدة أهداف من
ّ
السيايس يف تونس عقب انتخابات  23ترشين
نتبي أ ّن املشهد ّ
بينها تشكيل الهيئة الوطنيّة لإلنقاذ الوطني املمثّلة لألحزاب السياسيّة وبذلك ّ
ومك ّونات املجتمع املدين التي ّ
لعل أه ّمها:
متغيات ّ
تتول ،باالستعانة بخرباء القانون األ ّول  /أكتوبر  2011شهد ع ّدة ّ
ال ّدستوري ،استكامل َص ْوغ ال ّدستور وعرضه عىل االستفتاء الشّ عبي،
•انتقال األحزاب من التشتّت والتن ّوع والتع ّدد إىل االنتظام ضمن
وتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد ال ترتشّ ح يف االنتخابات
أقطاب سياس ّية بارزة هي :الرتويكا من ناحية ،وأحزاب املعرضة
محل وفاق ،وتتّخذ ضمن
املقبلة ،ترأسها شخصيّة وطنيّة مستقلّة تكون ّ
اللربال ّية (االتّحاد من أجل تونس) ،وأحزاب املعارضة اليساريّة
برنامجها جمل ًة من اإلجراءات االستعجال ّية (االقتصاديّة ،واالجتامع ّية،
والسياس ّية ،واألمن ّية) ،وت ُع ّد النتخابات دميقراط ّية نزيهة وشفّافة(((.
(الجبهة الشعب ّية) من ناحية أخرى.
ودعت جبهة اإلنقاذ الوطني إىل تنظيم التّظاهرات واالعتصامات
•تراجع شعب ّية الرتويكا بسبب ما اعرتاها من تفكُّك داخيل
حل املجلس التأسييس
السلطة املحلّية والجهويّة لفرض ّ
(بخاصة حزب املؤمتر وحزب التكتّل) وبسبب تر ّددها يف اإلصالح
السلميّة يف مقا ّر ّ
ّ
(((
ومؤسسة ال ّرئاسة .
ومكافحة الفساد وفشلها يف مواجهة التّهديدات اإلرهاب ّية.
السلط املنبثقة عنه ،من ذلك الحكومة ّ
وجميع ّ
املحل واإلقليمي لتكسب
واستغلّت جبهة اإلنقاذ الوطني الوضع ّ
•تجاوز األحـزاب السياسيّة ُمعطى تباينِ خلفيّاتها املرجعيّة
مزي ًدا من األنصار ،بعد أن وجدت يف ع ْجز الحكومة عن مواجهة
واأليديولوجية وتن ّوع برامجها لتندمج ضمن تحالفات سياسيّة
التّهديدات اإلرهاب ّية ح ّج ًة أساس ّي ًة للمطالبة بإزاحة الرتويكا عن
موسعة تجتمع عىل معارضة الحكومة واملطالبة باستقالتها.
َّ
الحكم بتعلّة أنّها غري قادرة عىل أن تتكفَّل باألمن للمواطنني .ويف
•صعود أح ـزاب جديدة يف صدارتها حركة نــداء تونس التي
السياق نفسه اغتنمت الجبهة حدث إطاحة اإلسالم ّيني يف مرص يف
ّ
مهم من ال ّدساترة الذين ه ّمشتهم الثّورة،
استقطبت عد ًدا ًّ
 3متوز  /يوليو  ،2013تحت وطأة االحتجاج الشّ عبي وتدخّل العسكر
وصعود الجبهة الشعبيّة التي استغلّت واقع التّدهور االقتصادي
لتؤلّب ال ّناس عىل حركة ال ّنهضة واالئتالف الحاكم معها ،ساعي ًة إىل
واالجتامعي واالنفالت األمني لتزيد من أنصارها وتقوم بحشْ د
استاملة الجيش ورجال األمن بدعوتهم إىل مساندة الحراك االحتجاجي
الشّ ارع ض ّد الرتويكا.
السلطة.
والتدخّل لإلمساك بزمام ّ
•انتقال األحزاب التونس ّية املعارضة من ق َّوة اقرتاح داخل املجلس
وقد نجحت الجبهة يف حشْ د الشّ ارع طَوال صيف  2013يف إطار ما
التأسييس وخارجه إىل ق َّوة احتجاج وطاقة تغيري.
يُس ّمى "اعتصام ال ّرحيل" الذي ض ّم آالف املعتصمني املؤيّدين للن ّواب
الستّني الذين انسحبوا من املجلس التأسييس ،املحت ّجني عىل مقتل
املؤسسة العسكريّة عىل الحياد؛ ما ساهم يف استبعاد
•محافظة ّ
محمد الرباهمي ،واملطالبني الحكوم َة االئتالف ّية باستقالة فوريَّة .وقد
فكرة االنقالب عىل الرشع ّية القامئة ،وسمح بانتقا ٍل ٍ
للسلطة.
سلس ّ
أ َّدى ذلك إىل تعليق أعامل املجلس مل ّدة شهرين؛ ما ساهم يف تعطيل
•انحياز اتّحاد الشّ غل إىل الحراك االحتجاجي املدين والحزيب املعارض
مسارات استكامل صوغ ال ّدستور والتّهيئة لالنتخابات.
للرتويكا ،إال أنه تب َّنى مبدأ الحوار يف معالجة امللفّات االقتصاديّة
واالجتامع ّية والسياس ّية.
 3انظر" :اإلعالن عن تأسيس جبهة لإلنقاذ الوطني يف تونس" ،تورس ،2013/7/26 ،عىل
الرابط:
السيايس يف تونس بعد انتخابات  23ترشين
•انقسام املجتمع ّ
http://www.turess.com/binaa/22204
األ ّول  /أكتوبر  2011قسمني :فريق مؤيّد للرتويكا ،وآخر معارض
 4املرجع نفسه.
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لها؛ ما ساهم يف تكريس االستقطاب الثّنايئ ّ
والصاع الحا ّد عىل تجاوز المدى الزمني للمرحلة التأسيسية
السلطة ،وهو رصاع أنتجته ع ّدة عوامل نُب ِّينها يف القسم التّايل
ّ
نهي املجلس التأسييس مه ّمته الرئيسة املتمثّلة
كان يُفرتض أن يُ َ
من هذه الورقة.
بصوغ الـ ّدســتــور خــال سنة مــن تــاريــخ انتخاب أعضائه يف
 23ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2011ما ات ّفق عليه  11حزبًا من بينهم
حركة ال ّنهضة ،والتكتّل من أجل العمل والح ِّريات ،والحزب الجمهوري،
وحزب املسار االجتامعي ال ّدميقراطي ،وغري ذلك من األحزاب التي
(((
وقّعت وثيقة إعالن املسار االنتقايل يوم  15أيلول  /سبتمرب 2011
التي تح ّدد املرحلة االنتقاليّة بعام واحد ال يقبل التّجديد.
لك ّن ذلك امليثاق مل يُط َّبق ،وذلك الوعد مل يتحقّق؛ إذ جرى متديد
املرحلة االنتقال ّية ،ومل ي ْج ِر االنتهاء من صوغ ال ّدستور إىل ح ّد
اللّحظة .وهذا األمر أثار حفيظة قطاع واسع من املعارضة التونس ّية
(الجبهة الشعب ّية ،واالت ّحاد من أجل تونس ،وجبهة اإلنقاذ ،وحركة
مت ّرد .)...وقد رأت هذه املعارضة يف ذلك محاول ًة من الرتويكا للبقاء
في أسباب األزمة السياسية
يف الحكم والهيمنة عىل مفاصل ال ّدولة .وع ّد حزب نداء تونس،
العمل ،الرشع ّي َة االنتخاب ّية منتهي ًة بحلول
مل تكن األزمة السياس ّية املشهودة يف تونس نتاج مستج ّدات اللّحظة والحزب الجمهوري ،وحزب ّ
ال ّراهنة فحسب ،بل وليدة تراكامت ال ّزمن االنتقايل ّ
الصعب الذي  23ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2012وطالبت هذه األحزاب ،بنا ًء عىل
(((
ميكن أن تعيشه ّ
بحل املجلس التأسييس ،وتشكيل حكومة كفاءات تستم ّد
أي جامعة برشيّة يف انتقالها من حال الثّورة ذلكّ ،
إىل حال بناء ال ّدولة .فتأسيس ال ّدولة العادلة ً
بديل من ال ّدولة سلطتها من الرشع ّية التوافق ّية.
بديل من ال ّنظام األحادي
السيايس التع ُّددي ً
القامعة ،وإقامة ال ّنظام ّ
ويف املقابل رفَض أنصار الرتويكا هذا التو ّجه ،ورأوا أنه محاولة
بدل
ال ّدكتاتوري ،ومتدين املجتمع بدل تنميطه ،ودمقرطة الفكر ً
لالنقضاض عىل الحكم ،وتش ّبثوا بالرشع ّية االنتخاب ّية ،عا ِّدين التّفويض
من توجيهه ،مطالب تقتيض املراس الطّويل مع الفكر التّنويري
مهمته التأسيس ّية
الشّ عبي للمجلس التّأسييس باق ًيا ما مل يُت َّم ّ
والتعلّم ّية ال ّدميقراط ّية؛ ذلك أنّنا "أمام دولة مازالت تتصارع فيها وال ّدستوريّة .وأورث هذا الجدل املتعلق مب ّدة املرحلة االنتقال ّية
السيايس ،وع ّمق
قيم الثّقافة ال ّدميقراط ّية واألصول ّية ال ّدين ّية [ واالنغالق الحز ّيب] ،وحدودها ومه َّمتها حال ًة من االنقسام داخل املشهد ّ
وثقافتا الخنوع والكرامة اإلنسانيّة وثقافتا الح ِّريات وقمع الح ِّريات ،األزمة بني الرتويكا الحاكمة وعدد من أحزاب املعارضة.
وغريها"(((.
السيايس يف تونس بعد الثّورة بحرك ّية متسارعة وبظهور التّنازع في صالحيّات المجلس التّأسيسي
وتَ َّيز املشهد ّ
تح ّديات متع ّددة تباين الفاعلون السياسيّون يف التعامل معها .وال
بكل األسباب التي أ ّدت إىل إنتاج
ن ّدعي يف هذه الورقة أنّنا سنحيط ّ
األزمة السياس ّية يف تونس م ّدة ُحكم الرتويكا ،ولك ّننا سنسعى للوقوف
عند أه ّم مدارات التّنازع بني الفرقاء السياس ّيني التي ساهمت يف
السلطة واملعارضة .ومن بني أه ّم
تغذية مشهد االستقطاب الثّنايئ بني ّ
مس ّببات األزمة السياس ّية نذكر:

 5يف يوميّات ثورة تونس ودواعيها وآثارها ،انظر :عزمي بشارة ،الثورة التونسية
املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يومياتها (بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.)2012 ،
ّ
 6انظر :عزمي بشارة" ،الثّورة ض ّد الثّورة والشّ ارع ض ّد الشّ عب ،والثّورة املضادّة" ،مجلّة
سياسات عرب ّية ،العدد  ،4أيلول  /سبتمرب  ،2013ص .9

مثّل الجدل املتعلق بصالح ّيات املجلس التأسييس املنتخب ومجاالت
مهمته مسأل ًة خالف ّي ًة حا ّد ًة بني االئتالف الثّاليث الحاكم
نفوذه وطبيعة ّ
وأحزاب املعارضة اللربالية واليساريّة؛ فقد جرى تصديق القانون
للسلط العموميّة يف  02كانون األ ّول  /ديسمرب  ،(((2011وقد
املنظّم ُّ
نص عىل أ ّن املجلس التّأسييس س ّيد نفسه ،و َمنحه صالح ّي ٍ
ات واسعةً،
ّ
انتقل مبقتضاها من مجلس مه ّمته األساس ّية صوغ ال ّدستور وتأسيس
مرحلة االنتقال ال ّدميقراطي إىل مجلس برملاين من صالح ّياته مراقبة
7
8

انظر" :فحوى وثيقة إعالن املسار االنتقايل" ،تورس ،2011/9/15 ،عىل الرابط:
http://www.turess.com/tap/109067
للسلط العموم ّية ،بابنات ،2011/12/4 ،عىل الرابط:
انظر ّ
نص القانون املنظّم ّ
http://www.babnet.net/rttdetail-42029.asp
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أداء الحكومة ،وتحديد صالح ّياتها ،ومنحها الرشع ّية أو حجبها عنها ،ودعاة ُحكم مختلط تتوازن فيه صالح ّيات ال ّرئاسة مع صالح ّيات
مؤسسة ال ّرئاسة ومتعلّقاتها ،وس ّن الربملان (املؤمتر من أجل الجمهوريّة).
وأ ّن من صالحيّاته أيضً ا مراقبة ّ
والسلطة
السلطة التّأسيس ّية ّ
التّرشيعات؛ وبذلك جمع املجلس بني ّ
الصاع املتعلق بالتّسليم مببدأ
وأ ّما يف مستوى حقوق املرأة ،فقد احت ّد ّ
والسلطة التنفيذيّة يف ربقة واحدة.
الترشيع ّية ّ
مساواة املرأة بال ّرجل مطلقًا؛ ذلك أ ّن اللرباليّني ذهبوا إىل املطالبة
بالتَّنصيص عىل املساواة التا ّمة بني الجنسني يف الحقوق والواجبات
يف ال ّدستور .يف حني ذهبت حركة ال ّنهضة إىل القول إ ّن العالقة بني
الطّرفني عالقة تكامل ال مساواة تا ّمة؛ بالنظر إىل استحالة نقْض أحكام
اإلرث يف مجتمع مسلم.

ولقد اعرتضت الكتلة ال ّدميقراط ّية والكتلة اليساريّة داخل املجلس
وخارجه عىل هذا األمر ،ووجدتا فيه انزيا ًحا عن ال ّدور األسايس
توافقي يحظى بقبول معظم
املوكول للمجلس املتمثّل بكتابة دستور
ّ
التونسيّني يف غضون سنة .وع ّدت أحزاب املعارضة استئثار املجلس
بسلطة القرار ،وج ْمعه بني صالح ّيات شتَّى
ً
تكريسا ملنطق((( ال ّدكتاتوريّة كام أ ّن دعوة حركة وفاء واملؤمتر من أجل الجمهوريّة وعدد من
املجلس َّية القامئة عىل فرض هيمنة األغلب ّية عىل األقلّية  ،والحال أ ّن أنصار حركة ال ّنهضة إىل طرح قانون تحصني الثّورة( ((1عىل التّصويت،
املرحلة االنتقال ّية تقتيض تغليب التّوافق عىل منطق املغالبة.
الص ْوغ ال ّنها ّيئ لل ّدستور قد مثّل سببًا من أسباب التّنازع
وإدماجه يف َ
وقد ساهم هذا التّباين يف تقويم أدوار املجلس التّأسييس ويف تشتّت بني القوى السياس ّية؛ إذ رفضت مك ّونات ات ّحاد تونس وغريها من
املشهد السيايس ،وتأجيل التّوافق نتيجة إحساس أحزاب املعارضة أحزاب املعارضة اللربالية هذا املقرتح ،ورأت أنه يستهدف إقصاء أتباع
بأنّها مه َّمشة ،وأ ّن املجلس بات خاد ًما لسياسة الرتويكا ذات ال ّنصيب الحركة الدستوريّة والتّضييق عىل الح ِّريات بح ّجة حامية مكتسبات
األكرب من املقاعد .وأ َّدى ذلك إىل مقاطعة أحزاب املعارضة أكرث من الثّورة .وقد ساهم الجدل الحا ّد بشأن هذه املسائل ال ّدستوريّة وغريها
توافقي
الص ْوغ يف إطالة املدى ال ّزمني للفرتة االنتقال ّية ،ويف تأخّر بلورة َص ْو ٍغ
م ّرة فعال ّيات املجلس التأسييس؛ ما ساهم يف تعطيل مسار َّ
ٍّ
ملحتوى ال ّدستور.
التوافقي لل ّدستور ،وتوتري األجواء بني الفرقاء السياس ِّيني.
ّ

روابط حماية الثورة
تشكّلت الـــ ّروابـــط الــوطــنـ ّيــة لــحــايــة الــثّ ــورة إبّــــان ثــورة
 17ديسمرب  14 - 2010جانفي  .2011وتك ّونت يف البداية عىل نح ٍو
عفوي ،من مواطنني تط ّوعوا لحامية األحياء والحفاظ عىل املمتلكات
ٍّ
كل ألجهزة ال ّدولة األمنيّة
والخاصة يف فرتة شهدت غيابًا ِشبه ّ
العامة
ّ
واملؤسسات ّية.
واإلداريّة
ّ

التنازع في صوغ الدستور
استغرق الجدل املتعلق بفصول ال ّدستور الجديد الذي كُلِّف أعضاء
املجلس التّأسييس بصوغه كث ًريا من الوقت والجهد .وتواصل الخالف
يف مشاريع متع ّددة ملحامل املد ّونة الدستوريّة عىل امتداد عامني
أساسا ،بني العلامنيّني واإلسالميّني عىل مسائل
كاملني.
وانصب ال ّنزاعً ،
ّ
والخاصة،
تتعلّق بهويّة ال ّدولة ،ونظام الحكم ،والح ِّريات العامة
ّ
وحقوق املرأة.
وتحصلت عىل ترخيص العمل
وقد جرت رشعنة هذه ال ّروابط الحقًا،
ّ
ففي مستوى هويّة ال ّدولة ،افرتق أعضاء اللّجان بني ُمطالب بالتّنصيص القانوين ،وأصبحت لها تنسيق ّيات منترشة يف محافظات الجمهوريّة
مهمت من بينها مواجهة الثّورة
عىل ّ
الشيعة اإلسالم ّية بوصفها املصدر ال ّرئيس لل ّدستور ،وبني دا ٍع كلّها ،وأوكلت إىل نفسها ع ّدة ّ
إىل االكتفاء مبنطوق الفصل األ ّول من دستور  1959يف هذا الشّ أن ،املضا ّدة ،واملحافظة عىل الرشعيّة االنتخابيّة التي أنتجتها منظومة
والقائل إ ّن "تونس دولة مستقلّة ذات سيادة ،اإلسالم دينها ،والعربية  23ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2011والعمل عىل تحقيق أهداف الث ّوار.
لغتها ،والجمهوريّة نظامها".
وهذه ال ّروابط مدار تنازع بني الرتويكا وعدد من أحزاب املعارضة؛
أ ّما يف مستوى طبيعة نظام الحكم ،فتباينوا بني دعاة نظام برملاين إذ رأت فيها الجبهة الشعبيّة وحركة نداء تونس والحزب الجمهوري
سيادي
سيايس
رئايس (حزب نداء تونس والحزب الجمهوري) ،خط ًرا عىل ال ّدميقراط ّية ،ودعت إىل رضورة ات ّخاذ قرار
ّ
ّ
(ال ّنهضة) ،ودعاة نظام ّ
رضوري ...ومكمن األزمة يف القصبة ال يف قرطاج"،
الشاب" ،التوافق
 - 9انظر :أحمد نجيب ّ
ّ
صحيفة السفري ،2013/12/25 ،عىل الرابط:
http://www.assafir.com/article.aspx?EditionId=2656&ChannelId=64329&Art
icleId=2541

ينص عىل استبعاد قيادات حزب
 10املراد بتحصني الثورة :قانون العزل السيايس الذي ّ
السابق من الحياة السياس ّية ملدّة زمن ّية
ّ
التج ّمع الدّستوري الدّميقراطي
املنحل ،ورموز ال ّنظام َّ
تقل عن خمس سنوات؛ حتّى ال تساهم يف تعطيل املسار نحو الدميقراط ّية ،أو تعيد إنتاج
ال ّ
منظومة الدّولة الدّكتاتوريّة عىل عهد بن عيل.
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فوري بحلّها ،عا َّد ًة أ ّن حامية الثّورة ومكتسباتها ليست من مسؤول ّيتها،
ّ
املؤسسات األمنيّة ،والحقوقيّة ،والقضائيّة يف ال ّدولة.
بل من مسؤوليّة ّ
متسكت حركة ال ّنهضة ،وحزب املؤمتر من أجل الجمهوريّة،
ويف املقابل ّ
حل هذه ال ّروابط ،عا َّد ًة هذا األمر
وحركة وفاء ،وأنصار الرتويكا برفض ّ
من اختصاص القضاء.

الدور الملتبس التحاد الشغل
أُ ِّسس اتّحاد الشّ غل عام  1944عىل يد ال ّزعيم فرحات حشّ اد الذي
اغتيل سنة  .1952واالت ّحاد منظّمة نقابيّة مهنيّة عريقة تولّت ال ّدفاع
العمل ،وعملت عىل تحسني أوضاعهم االجتامع ّية واملا ّدية،
عن حقوق ّ
وقد كان االتّحاد يف صدارة القوى املدن ّية املكافحة لالستعامر ،وأ َّدى
دو ًرا كب ًريا خالل دولة االستقالل يف ال ّدفاع عن الطّبقة الشّ غيلة ،ويف
مواجهة تف ّرد الحبيب بورقيبة بالحكم ( ،)1987 - 1956وشكَّل ق َّو ًة
السبعين ّيات
ضاغط ًة ساهمت يف تحريك االحتجاجات الشعب ّية يف نهاية ّ
ومطلع الثّامنين ّيات (أحداث  1978وأحداث  ،)1984فكان يف صدارة
القوى ال ّداعية إىل التع ّدديّة السياس ّية وال ّنظام ال ّدميقراطي.
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الهممي
السيايس .فطالب ّ
السبيس( ((1وح ّمة ّ
كل من الباجي قائد ّ
ّ
يكتفي االتّحاد بدور الوسيط بني الفرقاء السياسيّني ،وأن يكون
بأل
َّ
َ
فاعل يف إدارة الحوار ،وف ْرض أجندة سياس ّية مع ّينة .بل بلغ
طرفًا ً
الهممي ح َّد ترشيح حسني الع ّبايس رئيس املركزيّة النقاب ّية
األمر بح ّمة ّ
التّحاد الشّ غل لريأس الحكومة املقبلة .وبنا ًء عىل ذلك فإ ّن تلبيس
ساهم،
بالسيايس ومحاولة بعض األطراف تحزيب االت ّحاد،
َ
ال ّنقايب ّ
السيايس ،عىل ال ّرغم من ترصيح املركزيّة
عىل نح ٍو ما يف تأزيم الوضع ّ
السلطة ،وأنّها تقف عىل مسافة
النقاب ّية بأنّها غري معن ّية بالوصول إىل ّ
كل الفرقاء السياس ّيني.
واحدة من ّ
(((1

تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي

السياحة يف تونس إىل
عىل ال ّرغم من االنتعاشة التي شهدها قطاع ّ
مؤشاته س ّجلت ارتفا ًعا
حدود نهاية حزيران  /يونيو 2013؛ ذلك أ ّن ّ
بنسبة  3.4يف املئة ،مقارن ًة بسنة  - 2012وهو قطاع يشغّل  15يف املئة
من اليد العاملة ،ويؤ ِّمن  7يف املئة من مجمل الناتج ال ّداخيل( - ((1فإ ّن
سيايس ساهم يف
ما شهدته البالد من حوادث ُعنف وعدم استقرار
ّ
السيايس آل إىل االنحسار عىل عهد ال ّرئيس تراجع إقبال الس َّياح عىل تونس يف ال ّنصف الثّاين من سنة 2013؛
غري أ ّن دوره يف املشهد ّ
املخلوع زين العابدين بن عيل ( ،)2011 - 1987فجرى تدجينه وذلك بحسب بيان صادر عن صندوق ال ّنقد ال ّدويل بتاريخ  2كانون
وتوظيفه لتزكية الخيارات السياسيّة والتنمويّة واالقتصاديّة لل ّنظام األ ّول  /ديسمرب .((1(2013
عبي ،وحافظ عىل
القائم .وعىل ال ّرغم من ذلك مل يفقد ثقله الشّ ّ
السياق نفسه ،شهد االقتصاد التّونيس ع ّدة مشاكل مر ّدها
السيايس ويف ّ
استقطابه آلالف املنخرطني ،واستعاد حضوره يف املشهد ّ
إبّان الثّورة؛ فقاد ع ّدة تحركات احتجاجية سلمية ملطالبة الحكومات تراجع احتياطي البالد من العملة األجنب ّية( ((1وارتفاع قيمة ال ّدين
ّ
ّ
ّ
الخارجي ( 2.5مليار يورو سنة  ،)2013وتفاقم عجز امليزان التّجاري
ّ
والفلحني واملوظّفني يف
االنتقاليّة املتعاقبة بتسوية وضعيّات األجراء َّ
تجل ذلك
والخاصة ،وللمطالبة بتحسني املقدرة الرشائ ّية ( 8.8يف املئة)(((1؛ ما أث ّر سلب ًّيا يف الوضع االجتامعي .وقد ّ
املؤسسات العموم ّية
ّ
ّ
الضائب واستنزاف الطّبقة
للمواطن ،ووضْ ع ح ّد الرتفاع األسعار وكرثة ّ
 11انظر :الباجي قائد السبيس" :مطلوب أن يكون الرباعي طرفًا يف الحوار ال وسيطًا"،
الوسطى.
التونسية ،2013/12/9 ،عىل الرابط:

وقد تباينت مواقف األحزاب السياس ّية من دور االت ّحاد داخل املشهد
االجتامعي بعد الثّورة ،فذهبت الرتويكا إىل تحميله مسؤوليّة تزايد
اإلرضابات واالعتصامات املطلبيَّة ،عىل نح ٍو ساهم يف إثقال كاهل
ميزان ّية ال ّدولة وتعطيل حركة االقتصاد وإطالة املرحلة االنتقال ّية.
وع ّدته الواجهة الخلف ّية ال ّداعمة لعدد من األح ـزاب السياس ّية
اليساريّة واللربالية التي مل تح َظ بتمثيليّة عالية يف املجلس التّأسييس؛
فوجدت فيه املنظّمة النقابيّة القادرة عىل تحريك الشّ ارع وتوظيفه
للضّ غط عىل الحكومة وال ّدفع نحو استقالتها.
بدا ،يف أكرث من مناسبة ،سعي عدد من األحزاب  -ويف صدارتها نداء
الصاع
تونس والجبهة الشعب ّية  -لل ّدفع بات ّحاد الشّ غل إىل معرتك ّ

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=41&a=107745
 12انظر :حمة الهاممي" :االتحاد غدر بنا ونحن نعارض حكومة مهدي جمعة ورمبا
سنواصل تعطيل املسار التأسييس واالنتخايب" ،الشاهد ،عىل الرابط:
http://www.achahed.com/2013-12/article-69100.htm
 13انظر" :وزير السياحة :السياحة يف نسق تصاعدي 1200 ...مليار مداخيل هذه السنة...
 7مليون سائح سيزورون تونس" ،تورس ،2013/6/28 ،عىل الرابط:
http://www.turess.com/almasdar/17211
14 International Monetary Fund, Statement by the IMF Mission at the End
of a Visit to Tunisia,2/12/2013, at:
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13482.htm
الصعبة" ،الرقمية،
تدن مستوى
 15انظر" :الشاذيل العيّاري يحذّر من ّ
احتياطي العملة ّ
ّ
 ،2013/6/27عىل الرابط:
http://goo.gl/nDK1ed
16 Statement by the IMF, Ibid.
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من خالل ارتفاع أسعار املوا ّد الغذائ ّية ،وال ّزيادة يف سعر املحروقات تنامي ظاهرة العنف السياسي
م ّرتني متتاليتني سنة  2013بنسبة  7يف املئة؛ فزادت أوضاع الطّبقة
السيايس يف تونس فرتة حكم الرتويكا ،فشهدت
تنامت حوادث العنف ّ
تفاقم ،وأ ّدى ذلك إىل ات ّساع دائرة الفقر لتشمل  24.7يف
الوسطى
ً
املنسق الجهوي لحركة نداء تونس يف تطاوين لطفي
البالد مقتل ّ
املئة من مجموع السكّان .كام أ ّن مناطق ّ
الظل؛ أي الجهات امله ّمشة نقّض يف  18ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2012واستخدمت ق ّوات األمن
التي مل ْ
السلطة مبدينة سليانة يف شهر ترشين
تنل حظّها من التنمية طَوال دولة االستقالل ،مل يتجاوز عدد "ال ّرش" لص ّد املحت ّجني عىل ّ
املشاريع املنجزة فيها خالل سنة  2013نسبة  11يف املئة؛ ما زاد الثاين  /نوفمرب  ،2012كام جرى االعتداء عىل املق ّر املركزي لالت ّحاد
األعامل االحتجاج ّية تصاع ًدا ،وأ ّدى إىل ات ّساع التظاهرات املطلب ّية العا ّم التونيس للشّ غل يوم  04كانون األ ّول  /ديسمرب 2012؛ ما زاد يف
السيايس بالبالد.
التي د ّعمتها املعارضة لتساهم يف توسيع دائرة شعب ّيتها من ناحية ،توتري الوضع
ّ
ولتوظّف الغضب الشّ عبي يف املناطق املحرومة للضّ غط عىل حكومة
غري أ ّن االحتقان بلغ أوجه بني الحكومة واملعارضة إث ْر مقتل
وكل ذلك ضاعف ح ّدة توتّر املشهد
الرتويكا من ناحية أخرىّ .
املعارض اليساري شكري بلعيد زعيم تيّار الوطنيّني ال ّدميقراطيّني
والسيايس ،وأث ّر سلب ًّيا يف االقتصاد.
ال ّراهن؛ االجتامعي ّ
( 6شـــبـــاط  /فـــرايـــر  ،)2013وإث ْـــر مــرع محمد براهمي
( 25متوز  /يوليو  )2013أحد ن ّواب املجلس التّأسييس وزعيم التيّار
الخطاب اإلعالمي التحريضي
السلفي الجهادي
اإلعالمي ،فتع َّددت الشّ عبي ،عىل يد إرهاب ّيني منسوبني إىل الت ّيار ّ
شهدت تونس عقب الثّورة حال ًة من االنفالت
ّ
الشيعة) ،وذلك بعد فشل حركة ال ّنهضة يف سياسة م ّد
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة ،واتّسع مجال حرية (أنصار ّ
ِّ
ّ
(((1
التفكري والتعبري اتّساعا غري مسبوق .غري أ ّن عدم وجود قانون منظّم اليد للسلف ّيني  ،وعجزها عن إقناع عدد منهم باإلقالع عن التم ّرد
ً
ّ
للقطاع اإلعالمي ساهم يف نشأة كتابات موغلة يف التعصب مروجة املسلّح عىل ال ّدولة ،واالنخراط يف ال ّنسيج املجتمعي ،والتّنافس
ّ
ّ
ّ
السلمي.
يايس
الس
ّ
ّ
ملنطق اإلقصاء والتّخوين .وجاء يف تقرير أع َّدته املجموعة العربية
لرصد اإلعالم وجمعيتان تونسيتان ،هام :املجلس الوطني للح ِّريات وقد مثّل االغتيال حدث ًا صاد ًما لعموم التونسيّني ،وترتَّب عليه استياء
السجال إىل
بتونس وشبكة تحالف من أجل نساء تونس ،أ ّن اإلعالم التونيس بات واسع عندهم؛ وذلك النتقال ّ
السيايس من ح ّيز ّ
الصاع ّ
يضطلع بدور التحريض وتنمية مشاعر الحقد والكراهية بني مختلف حيّز قتْل الخصم عىل خلفيّة هويّته السياسيّة .وبادر بعض أعالم
أطياف الشعب التونيس .وورد يف التقرير أيضً ا أ ّن القنوات التلفزيّة املعارضة بعد سويعات معدودة من حدوث عمل ّية االغتيال األوىل
ً
واإلذاع ّية تح ّولت إىل أبواق حزبية تر ّوج خطابًا
مشتمل عىل التخوين ،والثّانية إىل توجيه االت ِّهام إىل حركة ال ّنهضة ،قبل أن يُد َيل التّحقيق
والتكفري ،والقذف.
بنتائجه النهائ ّية يف الجرميتني؛ فزاد ذلك االتِّهام الق ْبيل املضاعف
السيايس توت ًريا ،وأ َّدى إىل ز ْرع بذور الفتنة ،وه ّدد بانزالق
وأخرب التّقرير بأ ّن الصحف الناطقة باللغة العربية نرشت نحو  90يف الوضع ّ
املئة من خطابات الكراهية يف حني اكتفت مثيلتها الناطقة بالفرنسية البالد يف مهواة الحرب األهل ّية.
بالنسبة املتبقية .واشتمل عىل نحو  13يف املئة من هذه الخطابات وقد متكّنت املجموعة الوطن ّية من تجاوز أزمة االغتيال األ ّول
ٍ
دعوات ضمنيةً ،أو رصيحةً ،إىل العنف .وأشار التقرير إىل أ ّن أكرث من
حمدي الجبايل ،وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة،
باستقالة حكومة ّ
 58يف املئة من املادة التي تضمنت خطابات الكراهية تعلَّقت عىل
السيادة فيها من التّكنوقراط (وزارة العدل ،ووزارة الخارج ّية،
وزراء ّ
(((1
نح ٍو مبارش ،أو غري مبارش ،مبحوري األحزاب والدين  .وبذلك ساهم ووزارة الداخليّة ،ووزارة ال ّدفاع) .أ َّما بقيَّة الوزراء ف ُهم من املستقلّني،
حرييض يف تغذية أسباب االحتقان
الخطاب
اإلعالمي التّ
ّ
ّ
ّ
االجتامعي أو من أتباع الرتويكا.
السيايس.
والعنف
ّ

 17املجموعة العربية لرصد اإلعالم ،تقرير حول رصد خطاباتت الحقد والكراهية يف
وسائل اإلعالم التونسية ،كانون الثاين  /يناير – آذار  /مارس  ،2013عىل الرابط:
http://goo.gl/VHyK67

18
انظر:

السيايس املدين وفشلها يف ذلك،
يف محاوالت ال ّنهضة إدماج السلف ّيني يف دورة التّنافس ّ

Kevin Casey "A Crumbling Salafi Strategy", 21/8/2013, at:
http://carnegieendowment.org/sada/2013/08/21/crumbling-salafi-strategy/gjkq
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وأ ّما االغتيال الثاين فامزالت انعكاساته مستم ّرةً ،ومازالت آثاره تُلقي عىل الشّ اكلة املرصيّة وذلك بتاريخ  26متوز  /يوليو  .2013وكان املراد
السلطة،
السيايس ال ّراهن؛ فمنذ شهور من ّ
الصاع عىل من جانب املعارضة تهيئة الشّ ارع للقبول بتح ّو ٍل يف هرم ّ
بظاللها عىل الوضع ّ
املؤسسة العسكريّة.
السلطة واملعارضة ،مل يحسم يكون مصدره ضغط االحتجاج الشّ عبي وتدخّل ّ
الشّ ارع ،والتّجييش والتّجييش املضا ّد بني ّ
أي فريق من الفريقني األمر ملصلحته.
ّ
ويف املقابل تفاعلت الرتويكا والحزب الجمهوري بطريقة مخالفة مع

مستج ّدات املشهد السيايس املرصي ،فالتقت عند التّنديد مبا حصل،
تداعيات الوضع في مصر
عمل انقالبيًّا بامتياز .وقد ذهبت حركة
و َع ِّد إطاحة ُحكم اإلسالميّني ً
كان ملا شهدته مرص من حراك احتجاجي
ّ
شعبي يف  30حزيران  /يونيو النهضة إىل أ ّن "االنقالب ك ّرس تقسيم املرصيّني وأبرز مطالب جزء
 2013أ َّدى إىل إزاحة أ ّول رئيس مرصي منتخب عن ّ
السلطة ،وأفىض منهم عىل حساب جزء آخر د َعم ال ّرئيس املنتخب؛ ما أ َّدى إىل التّيئيس
إىل صعود العسكر إىل الحكم ( 3متّوز  /يوليو  )2013األثر ّ
البي يف من الدميقراطية(.((2
السيايس التّونيس الذي عرف حال ًة من االنقسام الشّ ديد إزاء
املشهد ّ
ٍ
سعي طيف من أحزاب املعارضة السترياد التّجربة
متغيات الوضع املرصي .فذهب عدد من السياسيّني إىل تأييد التح ّول وعىل ال ّرغم من ِ
ّ
املشهود يف مرص ،عا ًّدا ما حصل تصحي ًحا ملسار الثّورة ،وإيذانًا بنهاية املرصيّة بعد  3متوز  /يوليو  2013وإجرائها داخل االجتامع التّونيس،
السيايس احتقانًا.
فإ ّن تلك املساعي مل ت ُ ْؤ ِت أكلها ،بل زادت املشهد ّ
اإلسالم ّيني وفشلهم يف إدارة املرحلة االنتقال ّية.
السيناريو
استنساخ
يف
ة
ي
التونس
املعارضة
فشل
نفس
أن
وميكن
ّ
ّ
ّ
يف هذا اإلطار تن ّزل موقف حركة نداء تونس والجبهة الشعب ّية؛ إذ باركتا املرصي بع ّدة معطيات:
سيايس يهدف
ع ْزل ال ّرئيس محمد مريس ،وعمدتا إىل ترويج خطاب
ّ
•أ ّولها :اختالف املسار االنتقايل بني البلدين ،وتباين متوقع
ويتقصد إطاحة الرتويكا،
إىل حشْ د الشّ ارع وتقويض املسار االنتقايل،
ّ
اإلسالميّني فيهام؛ فلنئ استأثر اإلخوان املسلمون يف مرص بال ّرئاسة
وإقامة منظومة ُحكم بديلة .فدعت حركة نداء تونس بزعامة الباجي
ومقاليد الحكم ،فإ ّن حركة النهضة يف تونس بدت ميّال ًة إىل
حل الحكومة ،وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يرشف
قائد السبيس إىل ّ
الحكم االئتاليف الجامع بني اإلسالم ّيني والعلامن ّيني .فرئيس
عليها تكنوقراط ،وطالبت بوضع خريطة طريق لالنتخابات ،وتكوين
الجمهوريّة من حزب املؤمتر ،ورئيس املجلس التأسييس من
حل روابط الثّورة،
لجنة ف ّنية إلصالح مرشوع ال ّدستور واإلعالن عن ّ
حزب التكتّل ،أ ّما رئيس الحكومة فمن ال ّنهضة .ونتيج ًة لذلك مل
داعي ًة إىل رضورة اإلصالح الفوري للمسار االنتقايل(.((1
بالسلطة صدقيّ ًة
يجد قول املعارضة إ ّن الحزب الحاكم مستأثر ّ
حل املجلس الوطني
السياق نفسه دعت الجبهة الشعب ّية إىل ّ
ويف ّ
واسع ًة لدى ال ّرأي العا ّم بسبب م ْيل حركة ال ّنهضة إىل البحث
تتول استكامل صوغ ال ّدستور ،عا َّد ًة
التأسييس ،وتشكيل هيئة ّ
عن صيغ تآلف ممكنة مع منافسيها ،عىل ال ّرغم من اختالف
املجلس التأسييس فاق ًدا لرشع ّيته بعد أن "استب ّدت به حركة ال ّنهضة
الخلفيّات األيديولوجية بينها وبينهم.
مهمته األصليّة ،وح ّولته إىل وكْر للتآمر عىل
وحلفاؤها ،وحادت به عن ّ
(((2
مكاسب الشّ عب" ،عىل ح ّد قولها  .كام طالبت بـ "تشكيل حكومة
•ثانيها :عدم نجاح املعارضة يف عزل الرتويكاّ ،
وفك االرتباط
لحل األزمة ترشف عىل االنتخابات
إنقاذ وطني ذات برنامج مستعجل ّ
بينها وبني مك ّونات املجتمع املدين؛ من قبيل ال ّنقابات العامليّة
القامئة"( .((2وجرت محاوالت حثيثة الستنساخ املشهد املرصي ،فجرى
ظل الثاليث الحاكم محافظًا
والحقوق ّية واملحامني والقضاة .فقد ّ
اإلعالن عن إحداث حركة مت ّرد التونسيّة بتاريخ  3متوز  /يوليو ،2013
عىل عالقات التّشاور والتّواصل مع املنظّامت املدنيّة ،ومل يدخل
املشابهة لحركة مت ّرد املرصيّة ،وجرى أيضً ا تأسيس جبهة إنقاذ تونس ّية
يف مواجهة معها .بل إنه كفل لها هامشً ا كب ًريا من االستقالل ّية
حتى أ ّن الرتويكا أعربت لتلك امل ّنظامت عن استعدادها للتّنازل
بحل الحكومة الحاليّة" ،الصباح ،2013/7/5 ،عىل
 19انظر" :حركة نداء تونس تطالب ّ
السلمي التوافقي للحكم؛
الرابط:
السلطة يف إطا ٍر من االنتقال ّ
عن ّ
http://www.turess.com/assabah/92045
 20انظر" :الجبهة الشعبيّة عىل خطى نداء تونس تدعو إىل إسقاط التأسييس ،وتشكيل
حكومة إنقاذ وطني" ،تونس ،أفريكان مانجر ،2013/7/5 ،عىل الرابط:
http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=18856
 21املرجع نفسه.

 22انظر :راشد الغ ّنويش" ،بعض الشّ باب ميكن أن يحلم بأن ينقل ما يقع يف مرص لتونس
الشق األوسط ،2013/8/4 ،عىل الرابط:
ولك ّن هذا إضاعة للجهود"ّ ،
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=734910&issue
no=12637
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وهو ما جعل استتباع املعارضة وحركة مت ّرد للمنظّامت النقاب ّية مواصلة الحوار الوطني برعاية املنظامت األربع إطا ًرا للتفاوض لحل
والحقوق ّية ،وإقناعها برضورة العصيان املدين ،وتقويض ال ّنظام بق َّية املشكالت الخالفية(.((2
مؤسساته (املجلس التأسييس ،والحكومة،
القائم مبختلف ّ
الوطني ( 5ترشين
الحوار
انطالق
من
ونصف
شهرين
زهاء
وبعد
ّ
وال ّرئاسة) أم ًرا غري ممكن.
األ ّول  /أكتوبر  )2013وما اعرتاه من ثغرات وتجاذبات سياس ّية،
•ثالثها :مراهنة حركة مت ّرد وعدد من أحزاب املعارضة عىل إمكانية
السبت  14كانون
ّ أعلنت املركزيّة النقاب ّية بزعامة حسني الع ّبايس ،يوم ّ
استاملة الجيش التونيس ورجال األمن ليلتحقوا بركب املطالبني األ ّول  /ديسمرب  ،2013عن ات ّفاق ال ّرباعي ال ّراعي للحوار وعدد من
املؤسسة العسكرية
بإسقاط الرتويكا مل يسلم لهم؛ ذلك أ ّن ّ
ّ األحزاب السياس ّية ( 9أحزاب من مجموع  18حزبًا حرضت االجتامع)
يف تونس لزمت الحياد ،ونأتْ بنفسها عن التدخّل يف الشّ أن
رئيسا للحكومة االنتقاليّة املقبلة.
عىل اختيار مهدي جمعة ( 51سنةً) ً
املؤسسة العسكريّة
السيايس منذ العهد البورقيبي ،عىل خالف ّ
ّ
الصناعة يف
ويُذكر أ ّن ال ّرجل من التّكنوقراط ،وقد شغل خطّة وزير ّ
يف مرص التي ظلَّت ق َّو ًة فاعل ًة يف املشهد السيايس.
حكومة الرتويكا الثانية بزعامة عيل العريّض.
ٍ
سفك
•رابعها :ما أ َّدى إليه االنقالب العسكري يف مرص من
لل ّدماء وقمعٍ للح ِّريات العامة
ّ
والخاصة ،وإقصاء لآلخر ،وتقسيمٍ عراقيل في وجه التوافق
للمجتمع ،وإذكا ٍء ألسباب االستقطاب الثّنايئ بني داعني إىل ُحكم
الجيش ومعارضني له ،زاد التونس ّيني ارتيابًا يف عواقب التّغيري مع أه ّمية الخطوة التي قام بها ال ّرباعي ال ّراعي للحوار يف ال ّدفع
السيايس بالبالد والتق ّدم شوطا كب ًريا يف حلحلة املسار
بالق ّوة ،ودفَع بالفرقاء السياس ّيني نحو طاولة الحوار.
نحو االنفراج ّ
الحكومي وااللتفات إىل تشكيل فريق جديد يرشف عىل إدارة شؤون
البالد يف املرحلة املقبلة ،فإ ّن التو ّجه نحو الحكم الوفاقي يواجه ع ّدة
من التنازع إلى التوافق:
لعل أه ّمها:
عراقيلّ ،

التوجه نحو الحوار

متكّن ال ّرباعي ال ّراعي للحوار  -نعني االت ّحاد العا ّم التونيس للشّ غل،
للصناعة والتّجارة ،وعامدة املحامني ،وال ّرابطة
واالتّحاد العا ّم التونيس ّ
التونس ّية لل ّدفاع عن حقوق اإلنسان  -من تجميع الفاعلني السياس ّيني
حول طاولة تفاوض واحدة ،وانخرط ال ّرباعي يف إدارة مشاورات
ماراطون ّية عسرية بني واحد وعرشين حزبًا تتوزّع بني منتمني إىل
الرتويكا الحاكمة ومنتمني إىل املعارضة.

أجواء التشكيك وانعدام الثقة

الليقني ،أو اإلحساس بالخوف من الحارض
من املعلوم أ ّن انتشار حالة َّ
(((2
واملستقبل ،حالة طبيع ّية مشهودة يف دول االنتقال ال ّدميقراطي ،
وذلك بسبب ما يعرتي أغلب املواطنني من خشية تدهور الوضع
السلم االجتامعي .لكن أن يتح ّول التّشكيك إىل
االقتصادي وانفراط ّ
سلوك يومي مالزم لعدد من أعالم الطبقة السياسيّة ،فإ ّن ذلك يشكّل
الساسة يف
خط ًرا عىل مسارات الحكم التّوافقيً .
فبدل من أن يكون ّ
وتنص خريطة الطّريق التي اقرتحها ال ّرباعي ال ّراعي للحوار
ّ
ّ
الوطني موقع َمن يبعث برسائل طأمنة إىل عموم املواطنني ،نجدهم يف بعض
كل يشء ،وهذا األمر يورث
يوم  17كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2013والتي جرى توقيعها من جانب األحيان م ّيالني إىل التّخويف والتّشكيك يف ّ
األطراف السياس ّية املشاركة يف الحوار يوم  5ترشين األ ّول  /أكتوبر  2يف نفس املواطن حال ًة من القلق وعدم االستقرار نفس ًّيا وذهن ًّيا؛
 ،013عىل استكامل أعامل املجلس التأسييس ،واختيار أعضاء الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات وتركيزها يف م َّدة ال تتجاوز أسبو ًعا واح ًدا 23 ،انظر" :نص خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار" ،وكالة تورس لألنباء ،2013/10/5،
عىل الرابط:
وإصدار القانون االنتخايب يف م َّدة أقصاها أسبوعان ،وتحديد املواعيد
http://www.turess.com/binaa/26361
االنتخابية مب َّدة ال تتجاوز أسبوعني ،وتصديق الدستور خالل م َّدة  24انظر :برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ" ،مسارات التح ّول الدّ ميقراطي؛ تقرير موجز حول
التّجارب الدول ّية والدّ روس املستفادة ،والطريق قد ًما" ،عام  ،2011عىل الرابط:
ال تتجاوز أربعة أسابيع باالستعانة بلجنة خرباء ،وتشكيل حكومة
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/DemGov/1110_Cairo%20
جديدة من الكفاءات املستقلّة ،عىل أن تلتزم األطراف السياسية
Report%20WEB_Arabic.pdf
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يتمسك بها املعرتضون عىل رئيس الحكومة
والواقع أ ّن الحجج التي ّ
مستقل ،شغل
ّ
اطي،
الجديدة ال تسلم ألصحابها؛ أل ّن ال ّرجل تكنوقر ّ
بأي يافطة
ّ
خطّته يف حكومة الرتويكا الثانية من دون أن
يستظل ّ
حزب ّية .كام أ ّن اال ّدعاء بعدم متثيل ّية الحكومة املقبلة وعدم حصولها
عىل اإلجامع قول متهافت؛ أل ّن اإلجامع ،يف ال ّدميقراط ّيات الحديثة،
قريب إىل املحال أكرث منه إىل اإلمكان ،وفوز الحكومة الجديدة بتزكية
املركزيّة النقاب ّية واملنظّامت ال ّراعية للحوار يعطيها سن ًدا شعب ًّيا ومدن ًّيا
ال يستهان به.

الوطني يالحظ يف غري عناء استحكام
وإ ّن من يتابع ردهات الحوار
ّ
اإلحساس املتبادل بعدم الثّقة بني الفرقاء السياسيّني؛ فقد دخلت
ال ّنهضة الحوار وهي مسكونة بهاجس الخوف( ((2من أن تتح ّول
املعارضة من ق َّوة احتجاج إىل ق َّوة انقالب عىل الرشع ّية االنتخاب ّية
تأس ًيا بالتّجربة املرصيّة ،ودخل خصوم الرتويكا الحوار ويف
القامئةِّ ،
نفوسهم خوف من أن تطول الفرتة االنتقال ّية وتستويل ال ّنهضة عىل
لك ّن الثّابت أ ّن استمرار أجواء عدم الثّقة بني الفرقاء السياس ّيني
مفاصل ال ّدولة ،وتؤسلم املجتمع عىل ح ّد تعبريهم.
لن يخدم مطلب التّوافق املأمول؛ وذلك راجع إىل تغليب بعضهم
وعىل ال ّرغم من أه ّمية هذه املخاوف ومرشوع ّيتها النسب ّية ،فإ ّن املصلحة الحزبيّة عىل املصلحة العا ّمة.
استمرارها والعمل عىل تغذيتها ،بعد االت ّفاق عىل تشكيل حكومة
توافقيّة بزعامة شخصيّة وطنيّة مستقلّة ،يبقى أم ًرا غري
صحي وغري العصبية الحزبية
ٍّ
خادمٍ ملطلب التّوافق؛ ذلك أ ّن املرحلة تقتيض التّنازل بدل التنابز،
لكل مواطن يف تونس بعد الثّورة ،وهو
حق مرشوع ّ
االنتامء الحزيب ّ
والتّعاون بدل التنافر.
شكل من أشكال االنتقال من األحاديّة إىل التع ّدديّة ،ومظهر من
وقد بدا جليًّا أ ّن حمالت التّشكيك يف الحكومة التوافقيّة الوليدة مظاهر ترشيك املواطن يف الشّ أن العا ّم ،لك ّن اإلشكال متمثّل بتحويل
عب تقويض اآلخر،
بدأت مب ّك ًرا( ،((2فجرى الحكم عليها بالفشل قبل أن ترى ال ّنور ،ون َعتها االنتامء الحزيب إىل دوغام منغلقة ّ
تؤسس الذّات ْ
يتبي أ ّن حالة
آخرون بأنّها نسخة ثالثة من الرتويكا ،بالنظر إىل أ ّن مهدي جمعة واملتابع للمشهد ّ
السيايس يف تونس يف ال ّزمن االنتقايل َّ
قد كان وزي ًرا يف حكومة عيل العريّض .وبلغ األمر ببعض املغالني ح َّد االستقطاب الثّنايئ بني أنصار الرتويكا ومعارضيها قد بلغ أوجه يف
تجييش ال ّناس ودعوتهم إىل ال ّنزول إىل الشّ ارع لي ُحولوا دون مامرسة الفرتة األخرية؛ إذ توزّع ال ّناس قسمني :قسم منارص لالئتالف الحاكم
شق آخر إىل الطّعن يف مطلقًا ،وقسم يدعو إىل تقويض ما أنتجته انتخابات  23ترشين
الحكومة الجديدة مه ّمتها( .((2يف حني انرصف ّ
مؤسسات سياديّة (الحكومة ،وال ّرئاسة،
مجسدة لإلجامع الوطني.
األول  /أكتوبر  2011من ّ
متثيل ّيتها ،عا ًّدا إيَّاها غري ّ
واملجلس التّأسييس) .فبدا االنتقال من الرشعيّة االنتخابيّة إىل الرشعيّة
السياسة ،ورد يف در
 25يف عزوف قطاع كبري من التونس ّيني ،ويف صدارتهم الشّ باب عن ّ
اسة التوافقيّة أم ًرا عس ًريا؛ ذلك أ ّن التح ّول من التح ّزب إىل البناء املشرتك أمر
ميدانية قام بها املرصد الوطني للشباب ومنتدى العلوم االجتامعية شملت  2438مستجي ًبا أ ّن
والتعصب الحزيب انعكس عىل تفاعالت
حال ًة نسبي ًة من اليأس تعرتي تونس بسبب املناخ السيايس السائد .وكشفت الدراسة عزوف مل تتع َّو ْده الطّبقة السياس ّية،
ّ
اصطف خلْف مرشّ ح يراه ضام ًنا
كل حزب
الشباب عن املشاركة يف الحياة السياسية؛ إذ مل تتجاوز نسبة انخراط الشّ باب يف األحزاب الحوار الوطني حتى أ ّن ّ
ّ
السياسية  ،% 2.7يف حني ذهب  % 65.1من الشباب إىل أ ّن الثورة مل تحقّق أهدافها ،رغم أنّها
ملصلحته ،مواليًا له يف الفرتة االنتقاليّة ،وتبادلت األطراف السياسيّة
ُسميت ثورة الشباب ،انظر عىل الرابط:
(((2
http://goo.gl/ZufVNM
االتِّهامات لتعطيل الحوار الوطني .

السيايس ،انظر:
 26يف مخاوف ال ّنهضة عىل مستقبلها ّ
Naim Ameur, “Tunisia: Ennahda’s Uncertain Future”, Atlantic Council,
18/9/2013, at:
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/tunisia-ennahda-suncertain-future
 27يف ردود املعارضة التونسيّة عىل ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة االنتقاليّة
رئيسا للحكومة"،
الخامسة ،انظر" :أحزاب تونسية معارضة تنتقد اختيار مهدي جمعة ً
راديوسوا ،2013/12/16 ،عىل الرابط:
http://www.radiosawa.com/content/Tunisia-national-talk-politics-/239198.html
 28انظر :املنذر بالحاج عيل" :اآلن مل يبق لنا سوى اللجوء للشارع إلسقاط الحكومة أل ّن
النهضة مل تفهم باملعقول" ،بابنات ،2013/12/15 ،عىل الرابط:
http://www.babnet.net/rttdetail-76461.asp

وبلغ األمر بنداء تونس والحزب الجمهوري ح ّد االنسحاب من الحوار
مل ّا تبيَّ أ ّن نتيجة التّسابق عىل رئاسة الحكومة ستؤول إىل اختيار غري
املؤسس عىل
الشخص ّية التي يريد .وكاد منطق "ال أريكم ّإل ما أرى"ّ ،
مقولة "أنا ،ومن بعدي الطّوفان" ،يعصف بالحوار الوطني لوال قيام
لتول
شبه توافق بني عدد من األحزاب بشأن ترشيح مهدي جمعة ّ
 29انظر :خميس بن بريك" ،التجاذبات تعرقل الحوار بتونس" ،الجزيرة .نت،2013/12/6 ،
عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/pages/476a2071-d9be-4be1-acd4-f26a1cffb8e4

دراسات وأوراق تحليليّة
المشهد السياسي في تونس :الدرب الطويل نحو التوافق
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رئاسة الحكومة وتزكية ال ّرباعي لذلك .وكان أحرى باملتح ّزبني خالل القرار التو ّجه إىل تحويلها من ح ّيز ال ُحلم إىل ح ّيز الواقع املعيش،
هذه املرحلة ال ّدقيقة من تاريخ تونس التّفكري يف مصلحة املجموعة وأه ّمها ما ييل:
بدل من التمرتس خلْف املسلّامت األيديولوجية والعوامل
الوطن ّيةً ،
استكمال المسار التأسيسي والتحضير لالنتخابات
التعصب ومقتضيات الحكم التّوافقي يتعارضان.
الحزب ّية؛ أل ّن ّ
الثورة المضادة

نعني بها مجموع القوى التي تسعى لتعطيل مسرية التح ّول نحو
االجتامع ال ّدميقراطي وال ّدولة الجمهوريّة العادلة ،وتحاول الش ّد إىل
الوراء ،واسرتجاع حقبة ما قبل الثّورة عىل نح ٍو أو آخر؛ ألنّها ترى
يف التو ّجه نحو اإلصالح تهدي ًدا ملصلحتها ،وإيذانًا بإمكان مساءلتها
ومحاسبتها ،ولذلك فهي تَ ِج ُّد يف تغذية األزمات والهروب إىل األمام.
ومن أه ّم قوى الثّورة املضا ّدة التي ميكن أن تعطِّل الحكم الوفاقي
يف املرحلة املقبلة:
الساعني إلرباك املسار االنتقايل.
السابق ّ
أتباع ال ّنظام َّ
مافيات الفساد اإلداري املنترشة يف مفاصل الوزارات الحيويّة وهياكل
واملؤسسات السياديّة.
املحافظات
ّ
عدد من األحزاب التي فشلت يف االستحقاق االنتخايب يف  23ترشين
األ ّول  /أكتوبر  ،2011ومل ِ
الوطني بقيادة ال ّرباعي يف
يأت الحوار
ّ
لتول منصب
كانون األ ّول  /ديسمرب  2013بالشخص ّية التي رشّ حتها ّ
رئاسة الحكومة ،وبدت محكوم ًة بالسلبيّة ،ميّال ًة إىل تأبيد األزمة
السياس ّية يف تونس.

•يتطلّع التونسيّون يف املرحلة املقبلة إىل أن تتجاوز الكتل
السياس ّية املمثّلة يف املجلس التأسييس خالفاتها بخصوص
تنتهي من َص ْوغ بنوده بطريقة توافق ّية
محتوى ال ّدستور ،وأن
َ
تضمن تصديق مد ّونة دستوريّة دميقراطيّة ت ُويل االعتبار األ ّول
لحقوق اإلنسان وسلطة القانون ،وت ُريس دعائم ال ّدولة املدن ّية
السلط التنفيذيّة والترشيعيّة والقضائيّة،
العادلة ،وتضبط حدود ّ
مؤسسايت،
وتح ّدد صالح ّياتها عىل نح ٍو يساهم يف بناء مجتمع ّ
فاعل يف الشّ أن العا ّم،
وإقامة دولة مواطن ّية يكون املواطن فيها ً
مساهم يف اختيار ممثّليه وحكّامه؛ ذلك أ ّن التّأسيس ال ّدستوري
ً
مرحلة فارقة يف االنتقال نحو ال ّدميقراط ّية ،واالنقطاع عن عرص
ال ّدولة القامعة و ُحكم الحزب الواحد.
السياق نفسه التّعجيل يف صوغ قانون االنتخابات
•ويُفرتض يف ّ
وتشكيل الهيئة املستقلّة التي سترشف عليها ،وتحديد مواعيد
االنتخابات ال ّرئاس ّية والترشيع ّية تحدي ًدا دقيقًا؛ من أجل
املساهمة يف بثّ رسائل طأمنة إىل ال ّرأي العا ّم ،والسامح بالتق ّدم
ٍ
خطوات مه ّم ًة يف مسار تجاوز املرحلة االنتقاليّة وبناء دولة
واملؤسسات.
القانون
ّ

للزج باتّحاد الشّ غل
عدد من األطراف التي تبذل جهدها يف ّ
السعي ّ
معي
السيايس ،وتضغط لتجعله خاد ًما لطرف
يف حأمة ّ
الصاع ّ
سيايس ّ
ّ
فتخرج به من رعاية الحوار إىل الوصاية عليه ،وهو ما يتناىف ودوره تشكيل حكومة كفاءات
الوفاقي.
ّ
من أوكد الخطوات يف املرحلة املقبلة تكوين حكومة كفاءات مستقلّة
الساعية لتحويل
العصب ّيات الجهويّة والقبل ّية والدين ّية واأليديولوجية ّ
تكون عىل مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياس ّيني ،وت ُق ّدم
معركة البناء يف املرحلة االنتقاليّة إىل معركة رصاع هويّايت وتناحر
وتنكب عىل
رسائل طأمنة إىل جموع التونسيّني ،وإىل املستثمرين،
ّ
تقض أسباب التّوافق ،وته ّدد الوحدة الوطن ّية.
يلّ ،
داخ ّ
يايس واألمني بتعقيداته
معالجة الوضع االقتصادي
واالجتامعي ّ
والس ّ
ّ
الحيادي يف إزالة أسباب االحتقان بني
املختلفة ،وتساهم بسلوكها
ّ
أولويات المرحلة المقبلة
تقل
السلطة ،وتسمح بدخول البالد يف هدنة اجتامعيّة ّ
السادسة يف املتنازعني يف ّ
تواجه الطّبقة السياس ّية عمو ًما ،والحكومة االنتقال ّية ّ
خصوصا ،ع ّدة صعوبات يف مختلف املجاالت معها وترية اإلرضابات واالعتصامات والفوىض االحتجاج ّية املطلب ّية،
تونس ما بعد الثّورة
ً
السياسيّة واالقتصاديّة واالجتامعيّة ال ميكن أن نأيتَ عىل تفصيلها كلّها ليت ّجه الجميع إىل ترتيب أوراق البيت ال ّداخيل ،واالت ّحاد يف مواجهة
والسعي لتجاوز تح ّديات األزمة االقتصاديّة ،واالستعداد
يف هذه الورقة ،ولك ّننا نلفت االنتباه إىل عدد من االستحقاقات التي اإلرهابّ ،
جل التونس ّيني ،وإىل أنه أحرى بالفاعلني السياس ّيني وص ّناع إلجراء االنتخابات املقبلة يف كنف ال ّنزاهة والشفاف ّية.
ينتظرها ّ
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تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي

لقد ات َّضح أ ّن تونس ال ميكن أن تحكم خالل املرحلة االنتقاليّة
مبنطق األغلب ّية واألقلّية ،وأ ّن التو ّجه نحو الحكم الوفاقي ميكن أن
يكون قاطرة ال ّنجاة الضّ امنة اللتفاف معظم التونسيني حول حكومة
ال ترتهن بأجندة حزب ّية مع ّينة ،بل تتو ّجه نحو املصلحة العا ّمة
وخدمة املجموعة الوطنيّة.

ورثت تونس عن عرص ال ّدكتاتورية اقتصا ًدا هشًّ ا ،ومل تخرج من ُعنق
تحسن نِ َسب النم ّو،
ال ّزجاجة يف املرحلة االنتقال ّية .وعىل ال ّرغم من ّ
يتحسن عىل
الس ّ
يادي مل ّ
فإ ّن الوضع املايل للبالد مل يستق ّر ،وترتيبها ّ
ال ّنحو املأمول ،إضاف ًة إىل أ ّن الكثري من انتظارات املواطن يف الشّ غل،
والتّنمية الجهويّة ،والعدالة االجتامع ّية ،مل تتحقّق بع ُد .وعىل ال ّرغم
من انخفاض نسبة البطالة من  17,6يف املئة سنة  2012إىل 15,7
يف املئة مع ّ
السنة الحالية ،فإ ّن عدد العاطلني عن العمل من
موف ّ
أصحاب الشّ هادات العليا يف تزايد.

ولقد ك ّرست تجربة الحوار الوطني سلوكًا سياس ًّيا تفاعل ًّيا ميكن أن يكون
قاعد ًة لبناء أركان ال ّدولة املقبلة .وقد أبدت حركة ال ّنهضة واملتحالفون
معها قد ًرا من املرونة واالستعداد للتّنازل عن رئاسة الحكومة بطريقة
وحظي رئيس الوزراء الجديد مبقبول ّية مبدئ ّية من جانب
سلسة،
َ
وبرشي داخل االجتامع
رمزي
ّ
ال ّرباعي ال ّراعي للحوار مبا ميثّله من ثقل ّ
ٍ
بتأييد من تسعة أحزاب من مجموع  18حزبًا
حظي
التّونيس ،كام
َ
شهدت الحوار التّاريخي يوم  14كانون األ ّول  /ديسمرب .2013

يُضاف إىل ذلك تدهور املقدرة الرشائ ّية للمواطن ،وانحسار الطّبقة
االقتصادي
فس هذا الوضع
ّ
الوسطى ،والغالء املش ّط لألسعار .وقد يُ َّ
الصعب مبحدوديّة املوارد الذات ّية الوطن ّية ،وعدم استقرار األوضاع
ّ
وخصوصا يف ليبيا
واإلقليمي،
املحل
الصعيدين ّ
ً
السياسيّة واألمنيّة عىل ّ
ّ
االقتصادي العر ّيب األ ّول لتونس .كام أ ّن تصاعد وترية
الشيك
ومن امله ّم يف املرحلة املقبلة توسيع دائرة التّوافق لتشمل األحزاب التي ت ُ َع ُّد ّ
ّ
املعرتضة عىل مهدي جمعة ،والعمل عىل ترشيكها هي وبق َّية الفرقاء العنف واألعامل اإلرهاب ّية ،وكرثة اإلرضابات االحتجاج ّية ،وتزايد نسق
االقتصادي للبالد.
السياس ّيني ،وبق َّية مك ّونات املجتمع املدين ،يف إقامة دعائم ال ّدولة املطلب ّية املجحفة ،قد أث ّر سلب ًّيا يف الواقع
ّ
ال ّدميقراط ّية الجديدة عىل أساس
ّ
توافقي .وأوىل الخطوات عىل ذلك لقد أشار تقرير البنك الدويل الصادر يوم  2كانون األ ّول  /ديسمرب
ال ّدرب استكامل َص ْوغ املسار الحكومي واملسار التأسييس االنتقايل  2013إىل أ ّن نسبة النمو االقتصادي يف تونس ستستقر عند  2.6يف
عىل أساس التّشاور واالحتكام إىل ال ّرأي وال ّرأي اآلخر ،وبلورة دستور املئة خالل سنة  ،2013بعد أن توقعت الحكومة تحقيق  4.5باملئة
وفاقي يحظى برضا أكرب عدد من املواطنني.
ّ
وبي التقرير أ ّن النمو االقتصادي يف تونس بدأ يفقد نسقه
سابقًاَّ .
رضت
بسبب انعدام الرؤية السياسية ،واألحــداث األمنية التي أ َّ
استعادة هيبة الدولة ومكافحة اإلرهاب
بالسياحة التونسية وانعكست سلبيًّا عىل االستثامر األجنبي ،إضاف ًة
(((3
من امله ّم يف املرحلة املقبلة إعادة االعتبار إىل ال ّدولة مبا هي إىل استمرار النمو ضعيفًا ببلدان االتحاد األورويب.
جهاز ضامن للحقوق وحارس للح ِّريات والواجبات ،فهي صامم
السلم األهيل .وقيام الثّورة واملطلوب من الفريق الحاكم ،يف األيّــام املقبلة ،ات ّخاذ إجراءات
األمان يف بناء املجتمع املدين ،وإقرار ّ
ال يعني تفكُّك ال ّدولة وتراجع نفوذها يف املجال العا ّم ،فذلك مؤذن استعجال ّية إلعادة االعتبار إىل ال ّدينار التّونيس وتحريك عجلة االقتصاد،
لعل أه ّمها:
الفوري بع ّدة ملفّاتّ ،
الشعي بحسب ويفرتض يف هذا اإلطار االشتغال
ّ
حق ال ّدولة مامرسة ال ّردع ّ
بخراب العمران؛ أل ّن من ّ
ما يقتضيه القانون لفرض األمــن ،ومكافحة اإلرهــاب ،وحامية إعادة الثّقة إىل املتدخّلني واملستثمرين من ال ّداخل والخارج ،وتقليص
والخاصة.
املمتلكات العامة
ّ
الضّ غوط عىل ميزان ّية ال ّدولة ،واعتامد الحوكمة التجاريّة ال ّرشيدة

الشاكات االقتصاديّة وتنويعها ،وتحسني
املؤسسة األمنيّة وتأهيلها ومكافحة الفساد ،وتوسيع ّ
ومن امله ّم يف هذا اإلطار "إعادة بناء ّ
للتّعامل مع املواطنني بطريقة حضاريّة من ناحية ،وإعادة بناء ال ّدخل الفردي ،وإحداث مواطن شُ غل تستوعب آالف العاطلني من
الذهن ّية املواطن ّية الجامع ّية من ناحية أخرى؛ لتتعامل مع رجل ذوي الشّ هادات العليا.
األمن بوصفه ً
الوطني،
فاعل مدن ًّيا ،يضطلع بدور خدما ّيت ،ويسهر عىل ومعلوم أ ّن تحقيق هذه املطالب وغريها رهني تفعيل الوفاق
ّ
ضامن االستقرار األمني ومكافحة غَول اإلرهاب ال ّداهم الذي يه ّدد وتظافر الجهد لكسب معركة الت ّنمية ،ورهني دخول املنظّامت النقاب ّية
االجتامعي والوحدة الوطنيّة ،ويحول دون تحقيق ال ّنهضة
السلم
ّ
ّ
االقتصاديّة املرج َّوة.
30 Statement by the IMF, Ibid.
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يف هدنة اجتامع ّية تساعد الحكومة الوفاق ّية عىل رفع التح ّديات سابق ًة يف تاريخ اإلسالم ّ
السيايس( ،((3وبرزت يف موقع أ ّول حزب ّ
االقتصاديّة واالجتامعيّة.
بديل من
السلطة ،ويقبل بالرشع ّية الوفاق ّية ً
يك ّرس مبدأ التّداول عىل ّ
الرشع ّية االنتخاب ّية.

استنتاجات
ميكن أن نخلص من خالل ما سبق إىل إثبات ال ّنتائج التّالية:

املؤسسة العسكريّة يف تونس عىل لزوم الحياد إزاء الفرقاء
حافظت ّ
السلمي نحو
السياس ّيني ،وهو ما مثَّل ضامن ًة أساس ّي ًة ملرشوع التح ّول
ّ
بناء ال ّدولة ال ّدميقراطيّة املأمولة والجمهوريّة الثانية املنشودة.

بدا بعد ثالث سنوات من الثّورة أ ّن الحكومات الخمس املتعاقبة عىل من امله ّم أن تتجاوز األحزاب يف تونس هاجس االنحياز إىل ال ّدوغام
تونس بعد ثورة  17ديسمرب  14 - 2010جانفي  ،2011ونعني بها واالنغالق داخل األيديولوجيا ،وتتّجه صوب األفق ال ّرحب للتع ّدديّة
السبيس ،وحكومة والوفاق.
حكومتي محمد الغ ّنويش ،وحكومة الباجي قائد ّ
ْ
الرتويكا األوىل بقيادة ّ
حمدي الجبايل ،والثّانية بقيادة عيل العريّض ،مل من امله ّم اإلشارة إىل أنّنا داخل املشهد التونيس بصدد متابعة تشكّلٍ
تنجح عىل اختالفها ،وأ ّن الوضع االنتقا ّيل موسوم بعدم االستقرار،
ؤسس عىل الفاعليّة
تدريجي لنموذج عر ّيب يف ال ّدميقراطيّة( ((3يُ َّ
ّ
وبعدم متكّن الحكومات املتتالية من تحقيق تطلّعات قطاع كبري من
السلطة ،ومن
لمي عىل ّ
املواطن ّية ،والتع ّدديّة الحزب ّية ،والتّداول ّ
الس ّ
التونسيّني إىل التّنمية والشّ غل والعدالة االجتامعيّة؛ وهو ما ساهم يف
وصنع القرار.
امله ّم يف هذا اإلطار ترشيك الشّ باب يف التّغيري ،والقيادةُ ،
السيايس وتصاعد االحتجاجات املطلب ّية.
توتري الواقع ّ
اتَّضح من خالل التّجربة ال ّدميقراطيّة يف تونس أ ّن التعلّمية
كان لقوى املجتمع املد ّين من جمعيّات حقوقيّة ونقابيّة وأحزاب ال ّدميقراط ّية مسار طويل تكتسبه الشّ عوب بطول املامرسة ،وبتحويل
سياس ّية ونُخب مثقّفة ال ّدور الفاعل يف ف ْرض ال ّرقابة عىل حكومة
خلق؛ ذلك أ ّن
يل َّ
الوعي ّ
السيايس من متص َّور ذهني إىل ُم ْن َجز عم ّ
الرتويكا وتكثيف العمل
االحتجاجي ّ
الس ّ
ّ
لمي؛ ما ساهم يف تأمني "املواطنة تُ ارس وال ميكن التثقّف بها نظريًّا دون مامرستها []...
السلطة.
السلس عن ّ
تنازلها ّ
فتحقيق ال ّدميقراطيّة وبناؤها ونرشها يف املجتمع بعد حقبة االستبداد
ظهر جل ًّيا أ ّن إدارة تونس يف املرحلة االنتقال ّية ال تلني بتحكيم منطق مه ّمة نضال ّية تبقى مركزيّ ًة حتّى بعد إطاحة ُحكم االستبداد وهي
تسويد األغلب ّية عىل األقلّية ،بل تكون بتحكيم التّوافق
تأسيسا لشكلٍ تت ّم عرب املشاركة وليس اإلقصاء"(.((3
ً
من أشكال ال ّدميقراطيّة التشاركيّة الب َّناءة.
السيايس وسعيه إلحداث الوفاق
إ ّن انخراط ات ّحاد الشّ غل يف املعرتك ّ
السياق
السلطة ّ
يظل ،عىل ال ّرغم من خروجه عن ّ
بني املتناز ِعني يف ّ
ال ّنقايب ،ذا دو ٍر إيجا ٍّيب ملساهمته يف نزع فتيل االحتقان االجتامعي
وال ّدفع إىل الوفاق .لك ّن إيجاب ّية هذا الـ ّدور تبقى رهينة التزام
ال ّنقاب ّيني الحياد ،وعدم انزالقهم يف مهواة التح ّزب واالنتصار لفريق
عىل حساب آخر.
أقدمت حركة ال ّنهضة ذات املرجع ّية اإلسالم ّية عىل التّنازل عن
مم تحظى به من حضور
الحكم بطريقة سلسة ،وذلك عىل ال ّرغم َّ
السلطة إىل حكومة
مه ّم يف املجلس التّأسييس( ،((3وقبلت بتسليم ّ
كفاءات ،مستجيب ًة للحراك االحتجاجي املعارض لها .فدشّ نت بذلك
31 "Trois ans après la révolution, où en est la Tunisie?", lemonde.fr,
17/12/2013 , at:
http://goo.gl/sL2CJa

32 David Pollock, First Islamist Party to Voluntarily Give Up Power: A
New Tunisian Model?, washingtoninstitute, 17/12/2013, at:
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/first-islamist-partyto-voluntarily-give-up-power-a-new-tunisian-model
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