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أنور الجمعاوي

*

تونس :العبور إلى الديمقراطية

توصلــت القــوى السياســ ّية والنقاب ّيــة
اســتعاد الرّبيــع العربــي أنفاســه فــي تونــس بعدمــا
ّ
ّ
والحقوق ّيــة الوازنــة فــي البــاد إلــى بلــورة جملــ ٍة مــن التوافقات أســهمت في إرســاء معالم
الديمقراطي
الجمهوريــة الثانيــة ،فخطــا التونســ ّيون خطــوات
مهمــة علــى درب ال ّتأســيس ّ
ّ
الســلطة ،وانتقالهم
ّ
الســلمي على ّ
للدولة .وتج ّلى ذلك من خالل ممارســتهم مبدأ التداول ّ
مــن الحكــم على أســاس الشــرع ّية االنتخاب ّيــة إلى الحكــم على أســاس الشــرع ّية التوافق ّية،
ّ
المتقدمــة مــن ال ّناحيــة ال ّتقنين ّية
مصــاف الــدول
وصوغهــم دســتورًا جديــدً ا وضــع البــاد في
ّ
ّ
ّ
تحديات اقتصاديّة
األقل.
الدســتوريّة علــى
عــدة ّ
الديمقراط ّية الناشــئة تواجهها ّ
لكن ال ّتجربة ّ
ّ
ّ
ّ
واجتماع ّية يتع ّين أخذها بعين االعتبار قصد تالفي مخاطر االرتداد إلى عصر ما قبل الثورة.
نــروم في هذه الورقة رصد هذه المشــاغل على اختالفهــا وتناولها بالوصف وال ّتحليل؛ وذلك
الصعوبــات التي
أهــم خصائص النمــوذج االنتقالــي ال ّتونســي ،وتب ّين
بالوقــوف عنــد
ّ
ّ
أهــم ّ
تواجه هذه ال ّتجربة الوليدة.
*

تونيس.
أكادميي وباحث جامعي
ّ
ّ
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مدخل
شهدت تونس مرحلة انتقال ّية فارقة بعد ثورة  17كانون األ ّول /
ديسمرب  14 - 2010كانون الثاين  /يناير 2011؛ فبعد رحيل
ال ّرئيس املخلوع زين العابدين بن عيل الذي كان منوذ ًجا للحاكم
السلطات ،املهيمن وحزبه "التج ّمع ال ّدستوري
املستب ّد ،املتف ّرد ّ
بكل ّ
كل الصالحيّات ،انفتح املجال وسي ًعا للمواطنني
ال ّدميقراطي" عىل ّ
للمساهمة يف الشّ أن العا ّم؛ فانتقل ال ّناس من عرص ال ّدولة األحاديّة
إىل عرص ال ّدولة التعدديّة ،وجرى بعد الثّورة ،تكوين مئة حزب أو
فضل عن إحداث آالف الجمعيّات األهليّة واملدنيّة والحقوقيّة.
أكرثً ،
وجرى بعث منابر ع ّدة للتّعبري والتّفكري ،واإلعالم عىل نحو أصبحت
معه ح ّرية ال ّرأي والتنظّم حقًّا من الحقوق املسلّم بها يف دولة الثّورة.
والخاصة ،والتخلّص من
لك ّن التو ّجه نحو إقرار الح ّريات العا ّمة
ّ
سطوة ال ّدولة الشموليّة ،واكبه تصاعد موجات االحتجاج املنظّم أو
الفوضوي عىل أساس خلف ّيات مطلب ّية متعلّقة بالتّنمية والتّشغيل
واملطالبة بالعدالة االنتقاليّة ،وواكبه رصاع حا ّد بني القوى الت ّواقة إىل
التّغيري واإلصالح ،والقوى البريوقراطيّة التّقليديّة الحريصة عىل الش ّد
إىل الوراء؛ أي الش ّد إىل مرحلة ما قبل الثّورة.
وبعد انتخابات  23ترشين األول  /أكتوبر  2011التي أفضت إىل
صعود اإلسالم ّيني ممثّلني يف "حركة ال ّنهضة" ،إىل الحكم ،وإدارتهم
حزب "املؤمتر من أجل الجمهوريّة"
شؤون ال ّدولة ّ
بالشاكة مع َ
الصاع بني االئتالف
و"التكتّل من أجل العمل والح ّريات" ،احتدم ّ
الحاكم وأحزاب املعارضة اللّيربال ّية واليساريّة .وتنافس الفريقان يف
مم أنتج حال ًة من االستقطاب الثّنايئ بلغت أوجها
تحشيد الشّ ارع ّ
املعارضي شكري بلعيد ( 6شباط  /فرباير  ،)2013ومح ّمد
مع اغتيال
ْ
الرباهمي ( 25متوز  /يوليو  .)2013وهو ما أث ّر سلب ًّيا يف واقع البالد
السيادي لتونس ،وتدهورت
االقتصادي واالجتامعي؛ فرتاجع الرتتيب ّ
مقدرة املواطن الرشائيّة ،وع ّم شعو ٌر بالخوف من املستقبل ،وساد
ّ
شك يف مخرجات الثّورة لدى معظم املواطنني.
وأمام خطورة الوضع املشهود ومآالته غري املأمونة ،بدت الطّبقة
السياس ّية والحقوق ّية يف تونس يف مستوى آمال قطا ٍع واسع من
ٍ
جوالت طويلة من الحوار الوطني الذي جمع عد ًدا
املواطنني؛ إذ بعد
من األحزاب السياس ّية ،واملنظّامت النقاب ّية ،والحقوق ّية واملدن ّية،
اقتنع الفرقاء برضورة تحكيم منطق املشاركة بدل املغالبة ،وإقرار
حكم توافقي إلدارة املرحلة االنتقاليّة املقبلة .وهو ما أشاع يف ال ّنفوس
شعو ًرا بالطأمنينة .وجعل ال ّناس يستعيدون األمل يف ٍ
غد أفضل .أمل

65
يستم ّد رشع ّيته من ثالثة معطيات :أ ّولها نجاح التونس ّيني يف تكريس
السلطة؛ وثانيها تصديقهم عىل دستور
السلمي عىل ّ
قاعدة التّداول ّ
تق ّدمي توافقي؛ وثالثها تشكيلهم حكومة تكنوقراط تؤ ّمن تسيري
املرحلة املقبلة واإلعداد النتخابات ترشيع ّية ورئاس ّية يف أفق نهاية
.2014

التداول السلمي على السلطة
بعد انقضاء ثالث سنوات عىل الثّورة ،أثبت التونس ّيون قدر ًة عىل
السلطة .ويف ٍ
زمني
السلمي ،والتّنافس الحضاري عىل ّ
التّعايش ّ
ظرف ّ
ست حكومات زمام إدارة الشّ أن العا ّم،
وجيز ،شهدت البالد ّ
تول ّ
السالسة ،والقبول
تعاقبت جميعها عىل االضطالع باملسؤول ّية يف كنف ّ
تول مح ّمد
مبقتضيات املرحلة االنتقاليّة والفرتة التأسيسيّة .فكان ّ
الغ ّنويش زمام الحكومة تفاديًا ملعضلة الفراغ ال ّدستوري بعد رحيل
السبيس زمام الحكم
ال ّدكتاتور بن عيل .وكان تسلّم الباجي قائد ّ
تأمي ًنا لسريورة املرحلة االنتقال ّية ،واستعدا ًدا النتخابات  23ترشين
األول  /أكتوبر  2011التي جرت يف كنف الشفافيّة ،وشهدت الهيئات
الدول ّية بنزاهتها .وأفضت إىل صعود "حركة ال ّنهضة" ذات املرجع ّية
ميل
اإلسالم ّية إىل الحكم أل ّول م ّرة يف تاريخ تونس .وأبدت الحركة ً
واض ًحا إىل إدارة البلد وفقًا ملقاربة ائتالفيّة تشاركيّة؛ وذلك يف إطار
ما ُعرف بحكومة "الرتويكا" األوىل وحكومة "الرتويكا" الثانية اللتني
جمعتا بني علامن ّيني وإسالم ّيني أرشفوا عىل تسيري البالد يف فرت ٍة
دقيقة من تاريخها .فرتة شهدت تزايد وترية العنف السيايس ،ونسق
االحتجاجات املطلبيّة ،وعرفت فيها البالد ه ّزات اجتامعيّة واقتصاديّة
مل ت ُفض ،عىل خطورتها ،إىل زعزعة كيان ال ّدولة ّ
وفك رباط الوحدة
الوطن ّية .بل أ ّدت إىل ال ّدفع بالفرقاء السياس ّيني إىل طاولة الحوار
الذي أرشفت عىل إدارته منظّامت مدنيّة وحقوقيّة ونقابيّة ،مثّلت
الحراك املجتمعي ،وهجست مبطالب املواطنني ورغبتهم يف استبدال
تجربة الحكم االئتاليف املتح ّزب بحكم تكنوقراطي توافقي ال يحتكم
إىل نتائج صندوق االقرتاع قدر احتكامه إىل منطق التوافق ،وتقديم
املصلحة الوطنيّة عىل املصلحة الحزبيّة.
وقد بدا أ ّن األطراف السياسية الحاكمة عىل عهد "الرتويكا" مل تتعامل
مع الحكم عىل أنّه غنيمة ال ينبغي التّفريط فيها ،بل تعاملت معه
عىل أنّه تكليف زمني محدود ،قابل للتّجديد وللتحديد؛ فلم تتجاهل
"الرتويكا" بقيادة "حركة ال ّنهضة" الحراك االحتجاجي الشعبي
املعارض لخيارات السلطة السياسية واالقتصادية واالجتامعية،
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وقبلت بالتنازل عن الحكم وفقًا ملا ضبطته خريطة الطريق التي
صاغها الرباعي الراعي للحوار((( ،ولقيت تأييد مك ّونات املجتمع املدين
وأغلب األحزاب السياسية.

وق ّدمت "حركة النهضة" نفسها يف هذا اإلطار يف موقع أ ّول حزب
تونيس يقبل بالتنازل عن الحكم عىل الرغم من متثيليته العالية يف
املجلس التأسييس ( 89عض ًوا من مجموع  .)217ومثّل ذلك سابقة يف
تاريخ تعاطي اإلسالميني مع الحكم يف املنطقة العربية .هذا الوعي
بأ ّن السلطة تكليف ال ترشيف ،وهذا التعامل مع تجربة الحكم عىل
أنّها مترين سيايس يحتمل النجاح ويحتمل الفشل ،ساهام يف ّ
فك
االرتباط مع تاريخ الدولة الكليانية العربية قدميًا وحديثًا .وساهام يف
إرساخ التداول السلمي عىل السلطة بوصفه سمة من سامت الدولة
الدميقراطية.

دستور توافقي /تق ّدمي
يتبي املتابع للشأن التونيس بعد الثورة أ ّن صوغ الدستور الجديد
ّ
(((
للجمهورية الثانية مل يكن فعلً فرديًّا ،وأم ًرا فوقيًّا أو ُم ْن َج ًزا نخبويًّا،
بل كان إبدا ًعا جامعيًّا بامتياز؛ ذلك أ ّن التأسيس الدستوري للدولة
الدميقراطية املنشودة اقتىض فتح املجال للمواطنني للجدل يف محامل
املد ّونة الدستورية ،واملساهمة يف بناء فصولها ولو بطريقة غري
مبارشة.
وتع ّددت منابر الحوار يف الوسائل اإلعالم ّية والساحات العا ّمة
بخصوص مسائل خالف ّية شتّى تتعلّق بالحقوق والواجبات ،وصلة
الحاكم باملحكوم ،وغري ذلك من املسائل وكيف ّيات متثّلها يف الدستور.
 1يتك ّون ال ّرباعي ال ّراعي الحوار من املنظامت الحقوقية والنقابية التّالية :االت ّحاد العا ّم
التونيس للشّ غل ،واالتحاد العا ّم التونيس للصناعة والتجارة ،وعامدة املحامني ،والرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
 2انظر :النسخة النهائيّة من دستور الجمهوريّة التونس ّية الجديد 26 ،كانون الثاين/يناير
 ،2014عىل الرابط:
http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/constit_proj_26012014.pdf

آذار  /مارس 2014

وكان للحوار صدى تحت ق ّبة املجلس التأسييس؛ فأمىض الن ّواب سنتني
نص الدستور مستحرضين مواقف املنظّامت
ونيف يف الرصاع عىل ّ
الحقوقية والجمع ّيات األهلية واملنظّامت النقابية ،ملا لها من ثقل
شعبي .وأسهمت لجنة التوافقات التي تشكّلت من رؤساء الكتل
السياسية وممثّلني لـ  22حزبًا ،يف رأب الصدع بني الفرقاء وتحويل
االختالف إىل وفــاق؛ فجاءت روح الدستور مستجيب ًة لتطلّعات
جل التونسيني إىل الحرية والكرامة والعدالة ،وإىل دولة القانون
ّ
واملؤسسات .وكان اإلقرار بالثقة عىل الصوغ الختامي للدستور بنسبة
ّ
% 92؛ فقد ص ّوت لفائدة الدستور الجديد  200نائب ،واعرتض عليه
 ،12يف حني امتنع أربعة ن ّواب عن التصويت ،عىل نح ٍو أخرب بإجامع
شعبي والتفاف جامهريي حول هذه اللّبنة امله ّمة من لبنات بناء
رصح الدولة الدميقراطية.

يتبي يف غري عناء شمول ّيته من ناحية ،وطابعه
والناظر يف منت الدستور ّ
فصل توزّعت عىل
التق ّدمي من ناحية أخرى؛ فقد تك ّون من ً 149
بالنص عىل هويّة الدولة ونظامها(((،
أساسا
ّ
عرشة أبواب تعلّقت ً
(((
(((
والتفريق بني السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية ،
والخاصة((( ،وإقرار مبدأ الالمركزية
واإلعالء من قيمة الح ّريات العا ّمة
ّ
اإلدارية والتنموية((( ،وتعداد الهيئات الدستورية املستقلّة من هيئة
االنتخابات وهيئة الحوكمة الرشيدة((( وهيئة االتّصال السمعي
فضل عن إقرار أبواب
البرصي ،وضبط مجاالتها وكيفيّات اشتغالهاً .
(((1
خاصة بتعديل الدستور((( ،وأخرى متعلّقة باألحكام االنتقال ّية .
ّ
حريصا عىل إرساخ دولة
ومن مث ّة جاء الدستور م ّيالً إىل التفصيل،
ً
3
4
5
6
7
8
9
10

انظر :دستور الجمهوريّة التونس ّية :التّوطئة والفصل األ ّول منه.
املرجع نفسه ،الباب الثالث.
املرجع نفسه ،الباب الخامس.
املرجع نفسه ،الباب األ ّول :الفصل  /6الباب الخامس الفصل .102
املرجع نفسه ،الباب ال ّرابع :الفصول.139 -137 -136 -134 -133 -132 -131 :
السادس.
املرجع نفسه ،الباب ّ
املرجع نفسه ،الباب الثامن ،الفصول.144 -143 :
املرجع نفسه ،الباب العارش.
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والحق
النص عىل حرية التفكري والتعبري،
ّ
القانون والحريات؛ فجرى ّ
يف ال ّنفاذ إىل املعلومة ويف اإلعالن والنرش ،وتكوين األحزاب والنقابات
الحق يف االجتامع والتّظاهر السلميّني وحرية
والجمعياتً ،
فضل عن ّ
النص عىل استقالل
اإلبــداع والبحث العلمي واألكادميي .وجرى ّ
نص عليه دستور 1959
القضاء واملساواة بني املرأة والرجل ،وتثمني ما ّ
يف مجال األحوال الشخصية .وتجاوز ذلك إىل الترشيع للتع ّددية
السياسية والثقافية ،وتحديد صالح ّيات الرئاسات الثالث (رئيس
الجمهوريّة ،ورئيس الحكومة ،ورئيس مجلس الن ّواب) عىل نح ٍو أسهم
يف تكريس منطق التوازن بني السلطات ،وتعزيز الرقابة القانونية عىل
الحاكم واملحكوم عىل السواء .وهو ما يدفع نحو الح ّد من سطوة
رشع إلقامة دولة مواطن ّية،
السلطة الفردية أو الحزبية أو الطبقية ،وي ّ
القرار فيها تشاريك ،والسلطة الفعلية فيها بيد الشعب الذي يختار
ممثّليه ،ويرسم مصريه يف كنف الدميقراطية والنزاهة.

حكومة كفاءات شابّة
بعي ًدا عن الخطاب السيايس الواعد ،والشعاراتيّة الفضفاضة ،والتح ّزب
الض ّيق ،جاء خطاب مهدي جمعة ( 51سنة) مبناسبة جلسة منح
محاول
ً
حكومته الثّقة يف املجلس التأسييس( ،((1موسو ًما بالواقع ّية،
وعي حا ّد بدقّة الظرف
معبا عن ٍ
القرب من مشاغل التونسيّنيً ّ ،
التاريخي الذي مت ّر به البالد يف مرحلة االنتقال الدميقراطي .وبدا
واض ًحا أ ّن املعايري التي احتكم إليها الرجل يف اختيار فريقه الحكومي
أساسا يف توفّر ثالثة رشوط ،هي :الكفاءة ،والحياديّة ،والنجاعة؛
تتمثّل ً
فالوزراء الجدد من التكنوقراط الذين يقفون عىل مسافة واحدة من
القوى السياسية الفاعلة ،وهم من أصحاب الشهادات العليا من
ذوي الخربة يف مجال اختصاصهم ،وفيهم الكثري من الوجوه الشابّة
املتحفّزة للعمل ،والت ّواقة إىل تقديم اإلضافة.
واختيار أعضاء الحكومة بهذه الطريقة ،بعث برسائل طأمنة إىل
مك ّونات املجتمع املدين ،وأ ّدى إىل تخفيف وترية االحتقان السيايس،
وتجاوز مرحلة االستقطاب الثنايئ بني السلطة الحاكمة واألحزاب
املعارضة .وهو ما أفىض إىل حالة من االرتياح لدى معظم الناس بعد
ما رافق مرحلة ما بعد الثورة من إحساس بالاليقني والتوتر؛ فأتاح
تكوين حكومة من غري املتح ّزبني الفرصة الستعادة الثقة بني الحاكم
11
الرابط:

انظر :كلمة رئيس الحكومة املكلّف مهدي جمعة أمام ن ّواب املجلس التأسييس ،عىل
http://www.zoomtunisia.tn/article/81335

كل املساعي الوطنية يف البناء الدميقراطي
واملحكوم ،وسمح بتوظيف ّ
ملؤسسات الدولة ،فضمنت الحكومة الجديدة أكرب قد ٍر من االلتفاف
الشعبي حولها ،وفازت بأغلبية مريحة يف املجلس التأسييس (149
صوتًا مؤيّ ًدا ،و 20صوت ًا معرتضً ا ،و 24صوت ًا محتفظًا) .وضمنت تأييد
الرباعي الراعي للحوار الوطني ويف مق ّدمته االتحاد العام التونيس
للشغل الذي مل يعرتض عىل التشكيلة الوزارية الجديدة ،ودفع
نحو الهدنة االجتامعية واملطلبية يف املرحلة املقبلة .وبالتوازي مع
ذلك ،تراجعت ح ّدة الخطاب اإلعالمي ،وجرى االنتقال من خطاب
التحريض إىل خطاب املصالحة الوطنية .وقد كان لهذا التح ّول النوعي
يف املسارين الدستوري والحكومي األثر املبارش يف الحياة االقتصادية؛
ـؤشات البورصة يف تونس رسي ًعا ،وأعربت الهيئات
فتحسنت مـ ّ
ّ
املال ّية الدول ّية ويف مق ّدمتها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
عن استعدادها لتقديم مساعدات لتونس تأيي ًدا للمسار التوافقي
واالنفراج السيايس املشهود .لك ّن ذلك ال مينع من اإلشارة إىل أ ّن
خصوصا ،والطبقة السياسية عمو ًما ،تواجه ع ّدة
الحكومة الجديدة
ً
تح ّديات.

المرحلة المقبلة:
أولويّات وتح ّديات
عىل الرغم من أ ّن حكومة مهدي جمعة هي حكومة انتقاليّة
تكنوقراطية ،مكلّفة مبها ّم تقنيّة محدودة ،فإ ّن ذلك ال مينع من أنّها
حكومة مسؤولة ،تتجاوز مه ّمتها دور ترصيف األعامل لتضطلع بدور
بحل ع ّدة
كل صالح ّياتها ،وهي مطالبة ّ
الحكومة الفاعلة التي متارس ّ
ملفّات ،ورفع ع ّدة تح ّديات يواجهها االجتامع التونيس يف السنة
الرابعة للثورة .ومن أه ّم أولويّات الحكومة الوليدة ،تهيئة الظروف
األمن ّية والسياسية املالمئة إلجراء انتخابات رئاسية وترشيعية ح ّرة
ونزيهة يف أفق شهر كانون األول  /ديسمرب  .2014وهو مطلب عزيز
ال يتحقّق إالّ بتجديد اإلدارة املرشفة عىل االنتخابات يف املحافظات
والهيئات الجهوية ،ومواجهة املال السيايس الفاسد املوظّف لرشاء
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كل أسباب الضغط والرتهيب املفروض عىل
ذمم الناخبني ،ومواجهة ّ
املواطنني من هذا الطرف السيايس أو ذاك.
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لعل
وتواجه الحكومة الجديدة عىل الصعيد االجتامعي ع ّدة تح ّدياتّ ،
أه ّمها معضلة انتشار البطالة بني أصحاب الشهادات العليا (،)%15.7
ومشكلة تزايد نسبة الفقر ( ،)% 25واتّساع البون بني الطبقات
االجتامعية (األغنياء والفقراء) ،وانحسار الطبقة الوسطى ،والتفاوت
بخاصة ما تعانيه املناطق الداخلية
الجهوي والتنموي بني املحافظاتّ ،
من تهميش استم ّر عىل مدى عقو ٍد َ
طوال دولة االستقالل .وهو ما

يجعل الحكومة الجديدة معن ّية برسم خطط واضحة لدعم سياسة
التشغيل وتكريس الالمركزية التنموية والعدالة االجتامعية ،والعمل
عىل تحسني مقدرة املواطن الرشائ ّية ،والح ّد من ارتفاع األسعار.

ويف السياق نفسه ،فإ ّن مكافحة الجرمية املنظّمة عمو ًما ومكافحة
خصوصا تُع ّد من أولويّات حكومة مهدي جمعة؛ ذلك
اإلرهاب
ً
سبب من أسباب تحقيق االستقرار االقتصادي
أ ّن استتباب األمن ٌ
وشكل من أشكال التعبري عن حضور الدولة ،وقدرتها
ٌ
واالجتامعي،
عىل إدارة شؤون الناس ،وعىل املحافظة عىل املمتلكات العا ّمة
والخاصة .من هنا فإ ّن اإلمساك بزمام املبادرة يف مواجهة الت ّيارات
ّ
املتط ّرفة والجامعات التكفريية يقتيض رسم خطط أمن ّية محكمة،
وإسرتاتيجيّات ثقافية عقالنية للتوقّي من اإلرهاب والتط ّرف أيًّا كان
مأتاهام وأيًّا كان شكلهام .وهذا يقتيض بدوره يف مقامٍ أ ّول إعادة
فاعل مدن ًّيا ضام ًنا
ترتيب العالقة بني املواطن ورجل األمن بوصفه ً
ومؤسساته .ويف
وحارسا للسلم األهيل وملك ّونات املجتمع
لألمان،
ّ
ً
املسار نفسه من الرضوري توظيف قنوات تشكيل الوعي (وسائل
اإلعالم ،والربامج التعليمية والرتبوية ،ودور الثقافة) واملنابر العلمية
ومراكز البحث يف نرش ثقافة املواطنة ،وإرساخ روح التسامح واالعرتاف
باآلخر ،وتكريس منطق االعتدال والتع ّدد بدل الغل ّو والتط ّرف.
وتبقى العمليات اإلرهاب ّية ،عىل الرغم من جهود املؤسسة األمن ّية
داهم ،وتح ّديًا كام ًنا يه ّدد السلم
يف تعقّبها ومحارصتها ،خط ًرا
ً
االجتامعي ،وينذر بإرباك املسار االنتقايل يف هذه الفرتة الدقيقة من
تاريخ البالد .ويُفرتض أن تنتهج السلطات سياسة استباقية تكشف
مبقتضاها جيوب الجامعات املتط ّرفة قبل أن تنجح يف إيذاء املواطنني
واإلساءة لهيبة الدولة .لك ّن املعالجة األمن ّية ملعضلة اإلرهاب تبقى
غري مجدية ما مل تعضدها جهود بحثيّة تف ّهمية مع ّمقة ،تسعى إىل
تحليل الظاهرة ،وإدراك كيفيات إنتاجها وسبل مواجهتها بطريقة
علمية تعيد تكوين العقول ،وإصالح األفكار ،وترشيد مناهج الرتبية
بدل االحتكام إىل سلطة الزناد عند الرضورة.

أ ّما عىل الصعيد االقتصادي ،فإ ّن نسبة النم ّو خالل الفرتة االنتقالية
مل تتجاوز  %2.6مع ّ
موف سنة  ،2013وذلك بحسب التقرير الصادر
عن البنك الدويل يوم  2كانون األول  /ديسمرب  ،2013والذي يشري
ويفس ذلك بع ّدة
إىل أ ّن نسق النم ّو بطيء يف تونس بعد الثورةّ .

أسباب ،من بينها انعدام الرؤية السياسية ،واألحداث األمن ّية التي
رضت بالسياحة التونسية ،وانعكست سلب ًّيا عىل االستثامر األجنبي،
أ ّ
فضل عن استمرار النم ّو ضعيفًا يف بلدان االتحاد األورويب( ((1الذي
ً

رئيسا لتونس عىل الضفّة األخرى من املتوسط .هذا إىل
يُع ّد رشيكًا ً

جانب تدهور األوضاع األمنيّة والسياسية يف ليبيا ،وتصاعد عمليّات
العنف ،وهو ما أث ّر يف العالقات االقتصادية بينها وبني تونس التي

مل تخْل بدورها من إرضابات احتجاجية مطلبية ساهمت يف تعطيل
عد ٍد من املشاريع االقتصادية ،ومل تُغْر املستثمرين باإلقبال عىل بعث
مشاريع جديدة يف البالد .هذه التح ّديات تقتيض من الفريق الحاكم
ات ّخاذ إجراءات عاجلة لتحريك عجلة االقتصاد وتشجيع الباعثني
الش ّبان ،واستقطاب املستثمرين من الداخل والخارج .وإعادة الثقة

إىل املتدخّلني ورشكاء تونس التجاريني التقليديني ،والعمل عىل
تقليص الضغوط عىل ميزانية الدولة بسبب تنامي النفقات؛ وذلك
كل أسباب الفساد
باعتامد حوكمة اقتصادية رشيدة ،ومكافحة ّ
 12راجع تقرير صندوق ال ّنقد الدّويل بتاريخ  2كانون األول/ديسمرب  ،2013إثر زيارة
فريق له إىل تونس:
“Statement by the IMF Mission at the End of a visit to Tunis”, Press Release
No. 13/482, IMF (December 2, 2013),
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13482.htm

دراسات وأوراق تحليليّة
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تونس :العبور إلى الديمقراطية

اإلداري وظواهر التهريب( ((1والتجارة املوازية( ،((1مع السعي إىل
رفع مستوى اإلنتاج واإلنتاجية ،وكسب معركة التنافسيّة يف األسواق
العربية واألوروبية .كام أ ّن حكومة مهدي جمعة مطالبة بإعادة
جدولة الديون والتخفيض يف نسبة التضخّم املايل ومراجعة ميزانية
 ،2014وفقًا ملا يقتضيه مرشوع التوازن بني الجهات ،وبعث مشاريع
الظل تساهم يف توطني السكّان ضمن
تنموية واستثامرية يف مناطق ّ
تلك املناطق ،وفتح املجال لخطط تشغيلية جديدة .ومن امله ّم يف
السياق ذاته توسيع الرشاكات االقتصادية وتنويعها ،وتخفيف العبء
املتدن.
ّ
الجبايئ عن الفئات املتوسطة والصغرية من ذوي الدخل
مم أحدثته بادرة التوافق عىل إدارة حكومة غري حزبية
وعىل الرغم ّ
(((1
مؤشات إيجابية ،من قبيل ارتفاع أسهم البورصة
لشؤون البالد من ّ
(((1
وانتعاشة الدينار التونيس وتراجع نسبة التضخّم املايل  ،وتعبري
(((1
الجهات املانحة عن استعدادها لدعم مسرية االنتقال الدميقراطي
السلس يف البالد ،فإ ّن ذلك ال مينع من تأكيد أ ّن مراجعة السياسات
االقتصادية( ((1وتطويرها ،تبقى من أه ّم أولويّات املرحلة القادمة
ومن أبرز تح ّدياتها.
 13انظر :محمد بن رجب" ،التهريب يستنزف االقتصاد التونيس" ،إيالف،2014/2/12 ،
عىل الرابط:
http://www.elaph.com/Web/Economics/2014/2/876481.html?entry=Tunis
 انظر أيضً ا" :يف دراسة للبنك الدويل حول التهريب والتجارة املوازية يف الحدود التونسيةالليبية والجزائرية :مليارات يف السوق السوداء والحديد والبنزين والسجائر واملالبس
واإللكرتونيك تسافر بال رقيب" ،تورس ،2014/1/30 ،عىل الرابط:
http://www.turess.com/attounissia/112165
 14انظر" :البنك العاملي يقدر حجم التجارة املوازية يف تونس بــ  1.8مليار" ،املصدر،
 ،2014/2/1عىل الرابط:
http://shababunity.net/show.php?id=330712
 15انظر" :تونس :املصادقة عىل الدستور ساهمت يف انتعاشة البورصة التونسية" ،تورس،
 ،2014/1/27عىل الرابط:
http://www.turess.com/arrakmia/123147
 16انظر" :تونس :ارتفاع قيمة الدينار التونيس ..تراجع نسبة التضخم املايل" ،املصدر،
 ،2014/2/13عىل الرابط:
http://goo.gl/PYUp7C
تعب عن استعدادها ملواصلة دعم مسار االنتقال
 17انظر:
ّ
"مؤسسات مال ّية دول ّية ّ
الدميقراطي يف تونس" ،ويب رادار ،2014/2/14 ،عىل الرابط:
http://webradar.me/71226760
 انظر أيضً ا" :البنك الدوىل يؤكد استعداده ملساندة تونس بعد إقرار الدستور الجديد" ،اليومالسابع ،2014/1/30 ،عىل الرابط:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1481139
 18لالطّالع عىل تفاصيل الوضع االقتصادي يف تونس ،راجع آخر تقارير صندوق النقد
الدويل يف هذا الخصوص:
-“Tunisia: Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies,
and Technical Memorandum of Understanding”, IMF, (January 28, 2014),
http://www.imf.org/External/NP/LOI/2014/TUN/012814.pdf

يخص املسألة الحقوق ّية ،فإ ّن االلتزام مبحامل املد ّونة الدستورية
ويف ما ّ
الجديدة واملحافظة عىل مكاسب الثورة ويف مق ّدمتها حامية الحريات
حق النفاذ إىل املعلومة ،وتطبيق قانون
الفرديّة والعا ّمة ،وضامن ّ
العدالة االنتقال ّية ،وإعادة االعتبار للمساجني السياسيني وضحايا
االستبداد ،واتّخاذ خطوات عملية جريئة عىل درب املحاسبة
يتعي كسبها يف املرحلة
واملصالحة ،يبقى من أوكد االستحقاقات التي ّ
املقبلة حتّى تُطوى صفحة املايض االستبدادي ،والتو ّجه نحو إقامة
واملؤسسات.
الحق والواجب وجمهورية القانون
دولة ّ
ّ
تلك تح ّديات عىل صعوبتها ،يبقى تجاوزها ممك ًنا؛ إذا وجدت اإلرادة
السياسية ،وتكاتفت جهود مك ّونات املجتمع املدين واملنظّامت
النقابية ،وع ّم اإلحساس بتقديم الصالح العا ّم عىل الصالح الحزيب أو
الفردي أو الفئوي.

استنتاجات
من خالل ما سبق ،ميكن أن نخلص إىل جمل ٍة من االستنتاجات:
•لقد دشّ نت تونس مرحل ًة جديدة من مراحل االنتقال إىل الدولة
الدميقراطية .وكان جرس العبور إىل تلك املرحلة متمثّال يف قبول
االختالف ،وقبول التحاور ،واالرتكان إىل التوافق.
•أصبح الحكم بعد الثورة تجربة سياسية نسبيّة مفتوحة عىل
التداول ،وقابلة للتغيري والتجديد والتحديد؛ بحسب مقتضيات
اللحظة التاريخية (األوضاع االقتصادية واالجتامعية) التي ينتمي
إليها الشعب التونيس.
•مل يكن التأسيس الدستوري للدولة يف التجربة االنتقال ّية
التونسية ،أم ًرا فوقيًّا أو منج ًزا فرديًّا أو حزبيًّا ،بل كان إبدا ًعا
تفاعل ًّيا مواطن ًّيا جمع ًّيا ،ساهمت يف صوغه املنظّامت الحقوقية
والنقابية واألهليّة والسياسية املك ّونة للمجتمع املدين.
-“Tunisia: First and Second Reviews Under the Stand-By Arrangement,
Request for Waiver of Applicability and Nonobservance of Performance
Criteria”, IFM, (February 12, 2014),
https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41331.0
-IMF Executive Board Completes First and Second Reviews Under the StandBy Arrangement for Tunisia and Approves US$ 506.7 Million Disbursement,
Press Release No.14/32/, IFM, (January 30, 2014),
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1432.htm

70
•إ ّن التح ّول نحو الدميقراطية الوفاقية والقبول مبنطق املشاركة
عمل عفويًّا ،بل كان نتيجة
فعل اعتباطيًّا أو ً
ال املغالبة مل يكن ً
وعي مسؤول لدى النخب السياسية والثقافية والنقابية ،ولدى
األط ـراف الحاكمة (الرتويكا) التي قبلت مبنطق التعايش،
والتنافس السلمي عىل السلطة.
•محافظة املؤسسة العسكريّة يف تونس عىل الحياد ،وهو ما أسهم
يف استمراريّة السريورة السلمية نحو الدميقراطية.

•إ ّن تجربة التم ّرد يف مرص ،وما آلت إليه من حكم عسكري ورصاع
دموي عىل السلطة ،واستعادة للدكتاتورية ،مل تُغْر التونسيني
بتغيري النظام الحاكم بالق ّوة ،بل ش ّجعتهم عىل االحتكام إىل
بديل عن العنف ،وهو ما أ ّمن االنتقال السلمي للسلطة،
الحوار ً
وضمن العبور إىل الدميقراطية.

•إ ّن ما رافق اإلعالن عن الدستور التونيس من مشاهد احتفال ّية
جامعية ،يخرب بأ ّن التأسيس الدميقراطي للجمهورية الثانية
يلتف حوله الناس ،وميكن أن يكون
ٌ
فعل جلل ،ومنجز مواطني ّ
سب ًبا من أسباب الوحدة الوطنية .ومن امله ّم يف املرحلة املقبلة
االنتقال بالدستور من ح ّيز التدوين إىل ح ّيز املأسسة ،ومن
طور التنظري إىل طور التطبيق ،ومن مستوى العموم إىل فضاء
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التفصيل والتدقيق اإلجرايئ .ومن امله ّم أن يصبح الدستور مك ّونًا
وأساسا من أسس البناء
حيويًّا من مك ّونات الهويّة الجمعية،
ً
ٍ
الدميقراطي؛ "فاالمتحان الثاين هو تحويل الدستور إىل جزء من
الهويّة الوطنية ،مثل إعالن االستقالل وغريه .وهو ما يضمن نبذ
أي محاولة لالنفالت منه أو عدم تطبيقه"( ،((1عىل ح ّد تعبري
ّ
عزمي بشارة.

•إ ّن التجربة االنتقال ّية يف تونس ف ّندت املصادرة القائلة بأ ّن العرب
غري مؤ ّهلني ملامرسة الدميقراطية والرأي القائل بأ ّن التح ّول من
الدولة الدكتاتورية إىل الدولة املواطنية أمر مؤ ّجل يف السياق
العريب؛ فقد أثبت الحراك االجتامعي والسيايس يف املشهد
التونيس أ ّن االنتقال إىل الدميقراطية أم ٌر عسري ،لك ّنه ممكن.

عىل الرغم من أهمية املنجز الدستوري والتوافق السيايس املشهود يف
تونس اليوم ،فإ ّن ذلك غري ٍ
كاف لضامن نجاح املسار االنتقايل وتحقيق
االستقرار املطلوب؛ فمن امله ّم رفد الجهد الدميقراطي بنقلة نوعيّة
عىل املستوى االقتصادي يجري معها إتاحة الح ّد األدىن من رضورات
مهب اله ّزات
ّ
العيش الكريم لجموع املواطنني ،وإالّ
فستظل تونس يف ّ
أي لحظة
االحتجاجيّة واالنتفاضات الشعبية التي قد تعصف يف ّ
بجملة ما تحقّق من إنجازات عىل درب الدميقراطية؛ فاالعتزاز
بالحكم التوافقي يجب أن ال يحجب النظر عن رضورة كسب رهان
التنمية ،وتحقيق العدالة االجتامعية املنشودة.
قطعت تونس مع التاريخ السيايس للدولة الشمول ّية العربية .فهل
تنسج بقية دول الربيع العريب عىل منوال النموذج التونيس؟

 19انظر" :عزمي بشارة يه ّنئ الشعب التونيس بالدستور" ،تونيسياليكس .نت،
 ،2014/1/27عىل الرابط:
http://www.tunisialeaks.net/?p=2394

صـدر حديـ ًثا

مراد دياني

حرية  -مساواة  -اندماج اجتماعي:
نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام
انطلــق كتــاب الباحــث مــراد دياني بعنــوان "حرية  -مســاواة  -اندمــاج اجتماعــي :نظرية العدالة فــي النموذج
الليبرالي المستدام" ( 272صفحة من القطع الكبير)؛ من فكرة باتت سائدة في العالم العربي هي أن فهم
الحريــة مقصور على البعد السياســي ،في حين أنها ال تزال مســتهجنة في المجــال االقتصادي ولم تصل إلى
حــدود اإلجمــاع عليهــا .ويبدو هذا التنافــر بين المجالين السياســي واالقتصادي أمــ ًرا بداه ً ّيا في غيــاب النموذج
الليبرالي االجتماعي الم ّتســق مع مفاهيم العدالة التي تشــمل الحرية والمساواة واالندماج االجتماعي .وهذا
الكتاب محاولة الستكشــاف شــروط اتساق الحرية والمساواة في العالم العربي في ضوء التحوالت الجديدة
التــي تعصف به ،والستشــراف النمــاذج البديلة من الليبرالية المتوحشــة وفي المقــام األول النظام الليبرالي
االجتماعــي .وفــي هذا المجــال يعرض الكاتب نظريــات العدالة في الفكــر الغربي ال ســيما العدالة كإنصاف
عند جون رولز.

