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مقدمة
َ
حملــت االنتخابــات التونســية األخيــرة رســائل عديــدة،
أهمهــا اإلحســاس الفاجــع بالفجــوة بيــن متانــة المنجــز
الديمقراطــي الــذي كانــت هــذه االنتخابــات فــي مســارها
ومناخاتها ونتائجهــا أحــدَ تجلياتــه الكبــرى ،وبيــن الضعــف
الفــادح للمنجــز التنمــوي والفشــل الذريع فــي اعتمــاد ثقافــة
الحوكمــة الرشــيدة وقواعدهــا فــي إدارة شــؤون البــاد
.
لقــد صــدح الناخــب التونســي بهــذه الحقيقــة التــي تؤشــر
علــى ضعــف المحتــوى االجتماعــي للديمقراطيــة التونســية
بمــا ِّ
يهددهــا بــأن ُتص َّنــف فــي خانــة الديمقراطيــات الفاشــلة،
حمــل هــذا الناخــب مجمــل الطبقــة السياســية الحاكمــة
كمــا َّ
َ
ِّ
الحــد األدنــى مــن
مســؤولية هذا الفشــل فــي تحقيــق
اســتحقاق الكرامــة.
مضــى شــهر واحــد علــى االنتخابــات التشــريعية فــي
ِّ
برلمانــي جديــد ِســمته التشــتُّ ت والتبايــن،
مشــهد
ظــل
ٍ
ٍّ
ـة مــن الناجيــن مــن تســونامي التغييــر ،وثلـ ً
ـم ثلـ ً
ـة مــن
يضـ ُّ
المنتصريــن الجــدد؛ فهــل يعــي هــؤالء وأولئــك رســائل
الناخبيــن؟ المؤشــرات األولــى غيــر إيجابيــة .تحــاول هــذه
الورقــة الوقـ َ
ـوف عنــد الــدروس الكبــرى لالنتخابــات األخيــرة
لتجيــب عــن ســؤال :هــل تقــدر الكتــل الفائــزة علــى تج ُّنــب
أخطــاء الماضــي؟ ومــا هــي شــروط ذلــك؟
استعادة الصورة
أهــم مــا يُ ســتخلص مــن تاريــخ السياســة التونســية
لعــل
َّ
ً
خــال العشــرين ســنة الماضيــة ،هــو أن األخطــاء الكبــرى
إنمــا هــي نتيجــة خلــل ٍ فــي ترتيــب األولويــات ،وفــي اتجــاه
وفــي
التحالفــات ،وفــي العقليــة اإلقصائيــة االحتكاريــةِ ،
ضعــف ثقافــة النقــد واالعتبــار.
لقــد كانــت الســنوات األقســى علــى التونســيين فــي تاريــخ
دولــة االســتقالل هــي ســنوات التســعينيات مــن القــرن
العشــرين ،حينمــا بســط ظــام االســتبداد هيمنتَ ــه علــى
والعامــة ،وكان ذلــك نتيجــة نجــاح سياســة
الحياة الفرديــة
َّ
تســرعت بعــض القــوى
«فــرِّ ق َت ُســد» المعتــادة ،حينمــا
َّ
ميدانيــا دون
السياســية ومضــت فــي مواجهــة االســتبداد
ًّ
التشــاور مــع بقيــة القــوى السياســية والتنســيق معهــا،

وكذلــك خطــأ البعــض اآلخــر فــي المشــاركة السياســية طمعً ــا
تتعــرض فئــة واســعة مــن
فــي ديمقراطيــة تشــمله فيمــا
َّ
المواطنيــن لالســتئصال.
َّ
تتطلــب األمــر زم ًنــا حتــى يتأكَّــد الجميــع أن الديمقراطية
لقــد
إمــا أن تكــون أو ال تكــون ،وأن القمــع ال يفــرِّ ق بيــن القــوى
السياســية المطالبــة بالحريــة ،وأن مواجهتــه ال تكــون
ناجعـ ً
ـة دون توحيــد الجهــود ،وأن الوحــدة ال تعنــي التماهــي
بيــن القــوى السياســية ،وإنمــا تعنــي االلتقــاء علــى القضايــا
ـم والمدخــل الوحيــد هــو الحــدُّ
المشــتركة ،وأن المشــترك األهـ َّ
األدنــى الديمقراطــي.
سيسـ ِّ
ـجل التاريــخ أن تحالــف 18أكتوبــر للحقــوق والحريــات
ً
َّ
محطــة فارقــة فــي تاريــخ البــاد،
المعلَــن عــام  2005كان
ً
وعقليــة جديــدة ،ومســا ًرا تمهيديًّ ــا
روحــا
حيــث كان
ً
ومنهجــا فــي البنــاء الوطنــي ،وإزالــةً
للتحــوالت مــن بعــده،
ً
للحواجــز النفســية بيــن الفرقــاء السياســيين ،وترســيخاً
لمعنــى التســامح والتعايــش .لقــد أفضــى هــذا المســار إلــى
ترتيــب للخارطــة الذهنيــة للنخبــة التونســية المناضلــة،
ٍ
ويحيــد
يُ بــرز المشــترك السياســي ويجعلــه عنــوان المرحلــة،
ِّ
ٍّ
حــد أدنــى مــن
الصــراع الهوياتــي الثقافــي بعــد ضبط
القضايــا المشــتركة يُ طمئــن الجميــع علــى إمكانيــة التعايــش
ســلمي يأخــذ مــداه .لقــد ث َّبتــت صفقــة القــوى
مــع صــراع
ٍّ
َ
المناضلة أولويــة ال ُبعْ ــد السياســي دون أن تلغــي أهميــة
ال ُبعْ ــد الثقافــي.
لكــن اإلنهــاك أصــاب اإلطــار التنظيمــي للتحالــف حتــى َّ
تحلــل
فــي خضـ ِّ
ـم االســتعداد لالنتخابــات الرئاســية ســنة  .2009ومــع
ـتمر روحــه بعــد الثــورة
ذلــك ،فقــد كان مــن المأمــول أن تسـ َّ
فــي وضــعٍ جديــد .إال أن الفرصــة ُفوِّ تــت ،بســبب أخطــاء
التموقــع السياســي ،ونــوازع االســتقواء بالجمهــور ،وتغذيــة
ـات نخبويَّ ــة.
الفــرز الثقافــي فــي حــرب تموقعـ ٍ
تداولــي،
سياســي
فقــد ســمحت الثــورة بنشــوء فضــاء
ٍّ
ٍّ
وأتاحت تنافسـ ً
ً
ـية علــى الحكــم لــم تكــن موجــودة مــن قبــل،
امتحــان لمــدى قــدرة النخبــة المناضلــة ضــد
والحكــم هــو
ٌ
االســتبداد  -بعالمهــا وأولوياتهــا واهتماماتهــا المختلفــة  -على
ولــوج العالــم الجديــد وقيادتــه ،حيــث األولويــة لإلنجــاز.
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اجتماعي َّ
التهاب
كثفه مشهد
األساسي للثورة هو باعث
الباعث
ِ
ٌّ
ُّ
جسد بائع الخضار في إحدى مدن الدواخل (لحظة  17ديسمبر)،
ِ
َّ
سياسي كثفه مشهد احتالل الشوارع في كل
و ُت ِّوج هذا الباعث بآخر
ٍّ
المدن تحت شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» (لحظة  14يناير)

كمــا فرضــت الثــورة محــو ًرا جديــدً ا فــي اهتمامــات القــوى المناضلــة؛ إذ يلتحــق ال ُبعْ ــد االقتصــادي االجتماعــي التنمــوي بال ُبعْ ديــن
السياســي والثقافــي .والمفــروض أن يكــون ترتيــب األولويــات التــي تعمــل النخبــة علــى تحقيقهــا هــو الترتيــب الموضوعــي نفســه
َ
نخبــة شــعبها ،وليكــون لنتائــج الصنــدوق معنًــى.
عنــد النــاس لتكــون النخبــة
ـد بائــع الخضــار فــي إحــدى مــدن الدواخــل (لحظــة 17
ـاب جسـ ِ
ـي كثَّ فــه مشــهد التهـ ِ
ـي للثــورة هــو باعــث اجتماعـ ٌّ
فالباعــث األساسـ ُّ
ـي كثَّ فــه مشــهد احتــال الشــوارع فــي كل المــدن تحــت شــعار «الشــعب يريــد إســقاط
ديســمبر) ،و ُتــوِّ ج هــذا الباعــث بآخــر سياسـ ٍّ
ً
النظــام (لحظــة  14ينايــر) .لقــد كانــت الثــورة فــي عمقهــا فرصــة إلعــادة بنــاء المشــروع الوطنــي فــي مضامينــه وأبعــاده التنمويــة
وفــي منهجيتــه ،وفــي أوعيتــه.
والسياســية والثقافيــةِ ،
ٌ
متفــق
وعالــم الجماهيــر فــي األولويــات وفــي المضمــون وفــي الوظيفــة ،فالجميــع
عالــم النخبــة
غيــر أن فجــو ًة حصلــت بيــن
ِ
ِ
علــى المدخــل السياســي وعلــى ترســيخ الديمقراطيــة والحريــات ،غيــر أن هــذا المدخــل يمكــن أن يكــون با ًبــا لتحريــر الطاقــات
ِّ
المجتمعيــة للفعــل ،كمــا يمكــن أن يصبــح غايـ ً
ـاء لصــراع التموقعــات وللمناكفــات حــول الحريــات والحقــوق
ـة فــي ذاتــه
ويوفــر فضـ ً
الفرديــة ،فيغيــب التــوازن بيــن طلــب الحقــوق الفرديــة والتركيــز علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتضيــع البوصلــة.
والجميــع متفـ ٌ
ٌ
ـابات أيديولوجيــة فــي
ـق حــول إعــادة بنــاء الثقافــة الوطنيــة ،غيــر أن مشــروع النخبــة مسـ
ـتغرق فــي تصفيــة حسـ ٍ
المعنيــة ببنــاء إنســان الثــورة ،اإلنســان المســؤول الــذي يعلــي مــن قيــم العمــل واإلتقــان والنجــاح
حيــن تضيــع الثقافــة الوظيفيــة
َّ
والتنافــس ،والمتــوازن بيــن طلــب الحقــوق وأداء الواجبــات ،والمتحــرِّ ر مــن التواكل علــى العائلــة أو الدولــة .والجميــع متفـ ٌ
ـق علــى
ً
ـتنزفة وتوشــك علــى
التنميــة واإلصــاح ويتحــدَّ ث عنهمــا ،ولكــن ال شــيء يتقــدَّ م ،وكل المؤشــرات تتراجــع ،والدولــة تصبــح مسـ
اإلفــاس.
إن االضطــراب فــي تحديــد األولويــة فــي الترتيــب بيــن ثالــوث السياســة واالقتصــاد والتنميــة ،وعــدم القــدرة علــى االلتــزام بمنهــجٍ
ـد يؤمــن بالتشــارك والعالقــات األفقيــة ،وعجــز األحــزاب والمنظمــات عــن تجديــد نفســها الكتســاب المؤهــات التــي تحتاجهــا
جديـ ٍ
ِّ
ً
ـزاب جديدة تملــك ســرعة المبــادرة وتكــون متخففــة مــن الماضــي بثقافتــه ومعاركــه؛ كل ذلــك أدى
المرحلــة ،والعجــز عــن بنــاء أحـ ٍ
ِّ
ـات ضــد المنطــق فــي عامــي  2012و ،2013ســمحت للقــوى القديمــة غيــر المتحمِّ ســة للتغييــر أن توظــف أخطــاء بعــض
إلــى تحالفـ ٍ
ـات بيــن األحــزاب علــى
القــوى المناضلــة للعودة إلــى صــدارة المشــهد والحكــم عبــر صناديــق االقتــراع .كمــا أدى ذلــك إلــى صراعـ ٍ
َّ
وتغلــب اليســار األيديولوجــي علــى اليســار االجتماعــي،
محــاور فــرز لــم تكــن هــي األولويــات الموضوعيــة ،فاختلطــت الصــورة،
َّ
وتملكــت التيــار الوطنــي فكـ ُ
ـرة اســتعادة الدولــة المنفلتــة منــه ،ولــم تتحـ َّـرر األحــزاب الجديــدة مــن ثقــل المعــارك القديمــة التــي لــم
تكــن شــريكًا فيهــا ،وارتبــك اإلســاميون بيــن الســعي للتجميــع واالغتــرار بــوزن صنــدوق االنتخابــات ،ولــم يســتطيعوا التمايــز فــي
وروج الليبراليــون لديمقراطيــة غيــر ديمقراطيــة ،وبــدا االئتــاف الحاكــم
الوقــت المناســب وبالوضــوح الكافــي عــن تيــارات التشــدُّ دَّ ،
ُ
(الترويــكا) ً
قلقــا فــي عالقاتــه الداخليــة لشــعور شــريكي الحــزب األول بالغبــن ،وهكــذا ارتســمت صــورة حــرب الــكل ضــد الــكل فــي
وتعمقــت الفجــوة بيــن عالـ ِـم النخبــة وعالـ ِـم النــاس.
عالــم األحــزاب،
َّ
ـم تــدارك اإلحســاس ُ
ـوج ســنوات التأســيس الثــاث خــال الخمــس ســنوات التــي تلتهــا،
لقــد كان باإلمــكان أن يتـ َّ
بالغبــن الــذي تـ َّ
خاصـ ً
ـاء علــى مــا َّ
ـي،
ـة أن عنــوان الحملــة االنتخابيــة التــي مهَّ ــدت لهــا كان تحقيــق االنتقــال االقتصــادي بنـ ً
تحقــق مــن منجــز سياسـ ٍّ
لكــن طغيــان العقليــة التكتيكيــة مــن الجميــع أضــاع الفرصـ َ
ـدف ال إلــى رافعـ ٍـة لإلقــاع التنمــوي.
ـة حيــن تحـ َّ
ـول االســتقرار إلــى هـ ٍ
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إن االضطراب في تحديد األولوية في الترتيب بين ثالوث السياسة
جديد يؤمن
ٍ
واالقتصاد والتنمية ،وعدم القدرة على االلتزام بمنهجٍ
بالتشارك والعالقات األفقية ،وعجز األحزاب والمنظمات عن تجديد
أحزاب
نفسها الكتساب المؤهالت التي تحتاجها المرحلة ،والعجز عن بناء
ٍ
ِّ
متخف ً
فة من الماضي بثقافته ومعاركه
جديدة تملك سرعة المبادرة وتكون

فقــد غــرق الحــزب األول (نــداء تونــس) فــي صراعاتــه،
َّ
يتخلــص الحــزب الثانــي (حركــة النهضــة) مــن
ولــم
المخــاوف التــي تســكنه باعتبــاره أحــد تعبيــرات اإلســام
ــه الكثيــرة
السياســي وال مــن اآلثــار النفســية لمح ِن ِ
والثقيلــة ،ولــم تســتثمر المعارضــة الفرصـ َ
ـة لالنتقــال مــن
موقــع االحتجــاج إلــى موقــع البديــل ،وعجــزت المنظمات
ـتراتيجيات متناســبة
الجماهيريــة الكبــرى علــى بنــاء اسـ
ٍ
مــع مجتمــعٍ يتحـ َّـرر مــن االســتبداد ،ويبنــي ديمقراطيتــه،
َّ
ويتخلــص مــن كل مواريــث المرحلــة الســابقة.
كان ائتــاف المرحلــة األولــى (الترويــكا) غيــر متــوازن،
أمــا شــراكة المرحلــة الثانيــة (توافــق النداء-النهضــة)
أســس واضحــة أو برنامــجٍ دقيــقٍ ،فقــد
ــن علــى
فلــم ُت ْب َ
ٍ
تبعيــة الحــزب الثانــي للحــزب األول،
أعطــت صــورة َّ
وصــورة تغليــب التأميــن المتبــادل للحزبيــن علــى خدمــة
المصالــح الوطنيــة؛ فهــل يســتوعب الفائــزون الجــدد
ـدرس بمــا يعنــي قــراءة ســليمة لمســار مــا بعــد الثــورة،
الـ َ
وقــراءة ســليمة لنتائــج الموســم االنتخابــي لســنة ،2019
بمــا يُ فضــي إلــى بنــاء اســتراتيجية ســليمة للمســتقبل؟
الخالصات الكبرى لمسار الثورة
ِّ
يصعب حصر الدروس األساسية لمسار طويل ٍ ومتقلب؛
ولذلك نقتصر على الخالصات التالية الرتباطها المباشر
بغرضنا.
 .1الرؤية أو المحتوى الديمقراطي
ال يمكــن التحول مــن ديمقراطية انتقاليــة إلى ديمقراطية
مســتقرة دون االشــتغال علــى مســارين متوازييــن ،همــا:
مســار إعــادة توزيــع الســلطة السياســية ،ومســار توزيــع
الســلطة االقتصاديــة .فــا وجــود لديمقراطيــة مســتقرة
دون طبقــة وســطى واســعة ،ودون ردم الفجــوات الكبرى،
ودون فتــح المصاعــد االجتماعيــة بطريقــة شــفافة؛ فــكل
اجتماعــي هــي ديمقراطيــة
ديمقراطيــة دون محتــوى
ٍّ
فاشــلة ومهــدَّ دة باالنهيــار فــي كل لحظــة.

 .2الرافعة
رافعــة المشــروع الوطنــي فــي أوضــاع االنتقــال مــن دولــة
ٌ
كتلــة سياســية
االســتبداد إلــى الدولــة الديمقراطيــة هي
واجتماعيــة واســعة ومتنوِّ عــة تتشــكَّل عبــر التفاهمــات،
القديــم المنــاور،
وتضــم
وحتــى الصدامــات الفاشــلة،
ُّ
َ
والقديــم الــذي أدرك عبــث المراهنــة علــى العــودة إلــى
َ
ـم الــذي وجــد فــي الثــورة فرصـ ً
ـة للتحـ ُّـرر،
الماضــي ،والقديـ َ
تضــم القــوى المناضلــة علــى اختــاف مرجعياتهــا،
كمــا
ُّ
ً
فرصــة
والقــوى الجديــدة التــي فتحــت الثــورة أمامهــا
للمنافســة علــى الحكــم ،باإلضافــة إلــى المنظمــات الفئويــة
الكبــرى.
 .3المنهج
الــروح اإلدماجيــة والعمــل علــى المشــتركات همــا وحدهمــا
الكفيــان بتج ُّنــب عــودة األشــباح فــي تلــك المنطقــة ،حيــث
يرفــض القديــم الـ َ
ـزوال ويُ بطــئ ظهــور الجديــد ،والصيغــة
الســحرية فــي إدارة هــذه المراحــل هــي الديمقراطيــة
ٌ
تفاعل بيــن الحزبــي والمدنــي ،وبيــن
التوافقيــة ،وهــي
نتائــج الصنــدوق واالعتــراف بقــوى التأثيــر النخبويــة .إنهــا
مــزاج بيــن التنافــس والتكامــل.
ٌ
وفــي هــذا الســياق ،ليــس أخطــر مــن التصنيــف والوصــم
الجماعييــن .كمــا َّبينــت التجربــة أن أكبــر المخاطــر تتمثَّ ــل
فــي تفشــي عقليــة احتــكار النطــق باســم المقدَّ ســات أو
القيــم الكبــرى ،مثــل :الديــن أو الثــورة أو الحداثــة أو التقــدُّ م
أو الديمقراطيــة أو الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة أو الهوية
أو غيرهــا .فهــذه كلهــا مــوارد مشــتركة ،واالنتســاب لهــا ال
ِّ
سياســي أو
أي كيــان
يمكــن أن يكــون حصريًّ ــا .فمــن
حــق ِّ
ٍّ
ـي أن يركِّــز فــي مشــروعه علــى قيمـ ٍـة مــن القيــم،
اجتماعـ ٍّ
ُّ
ِّ
وليــس مــن حقــه أن يحتكرهــا .وال يقــل التكفيــر المدنــي
خطــور ًة عــن التكفيــر الدينــي .كمــا َّبينــت الخبــرة أن
الشــراكات التــي ُتبنــى علــى التحايــل واالختــال والغمــوض
وغيــاب البرامــج مآلهــا الفشــل ،ومفاقمــة أزمــات الثقــة،
شــراكات مقبلــة.
وغلــق البــاب أمــام
ٍ
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بياض ألحد ،وال تهمُّ ه هوية
الناخب ال يعطي صكًّا على
ٍ
األحزاب ،بل تهمُّ ه منجزاتها وطريقة أدائها السياسي

 .4سيادة الناخب
تهمه منجزاتها وطريقة أدائها السياسي.
تهمه هوية األحزاب ،بل ُّ
بياض ألحد ،وال ُّ
فالناخب ال يعطي صكًّا على ٍ
 .5تسكين الثورة في الدولة
ً
ً
نقيضــا للدولــة؛ ولكــن الثــورة فــي الدولــة تعنــي اإلصــاح والتغييــر،
نقيضــا للثــورة ،والثــورة ليســت بالضــرورة
الدولــة ليســت
َّ
يتطلــب طريقـ َ
ـر واشــتغال ٍ مختلفــة عــن ثقافــة االحتجــاج ،كمــا أن المعارضــة فــي الوضــع الديمقراطــي تختلــف
وذلــك
ـة تفكيـ ٍ
ومــن ال يــدرك ضــرورة التغييــر فــي الدولــة،
فــي مضمونهــا وفــي طريقــة اشــتغالها عــن المعارضــة فــي أوضــاع االســتبدادَ .
وضــرورة البنــاء فــي المعارضــة ،يدفــع أثما ًنــا باهظــة .فالمعارضــة األبديَّ ــة ُتعاقــب كمــا ُتعاقــب قــوى الجمــود فــي المواقــع.
أهم دروس نتائج االنتخابات البرلمانية األخيرة
ُّ
 األحــزاب التــي تمتهــن المعارضــة للمعارضــة ،وترفــض التجديــد فــي المضمــون والخطــاب وطــرق العمــل واألشــخاصُ ،تعاقــببقســوة (مثــال :الجبهــة الشــعبية) ،وكذلــك األحــزاب التــي تحــاول التالعــب بالناخبيــن وتغــرق فــي حــرب التموقعــات ُتعاقــب
(مثــال :نــداء تونــس ،وإلــى حـ ٍّ
ـد مــا تحيــا تونــس).
ألي مــن األحــزاب .فالنهضــة أ�عطيــت فرصــة أخيــرة،
 ال يوجــد حـ ٌـزب يحظــى بثقــة واســعة ،وال يمكــن أن نتحــدَّ ث عــن تفويـ ٍ
ـض ٍّ
وبقيــة األحــزاب (قلــب تونــس ،والتيــار الديمقراطــي ،وائتــاف الكرامــة ،والحــزب الحــر الدســتوري ،وحركــة الشــعب) أ�عطيــت
فرصــة إلثبــات الجــدارة.
ـد أو قيمــة؛ فحركــة النهضــة
 كل تشــكيلة مــن التشــكيالت األولــى الممثلــة فــي البرلمــان تع ِّبــر فــي مخيــال الناخبيــن عــن بُعْ ـ ًٍ
ِّ
فرصــة للتغييــر العقالنــي وضمانــة اســتقرار ،وقلــب تونــس يع ِّبــر عنــد أغلــب ناخبيــه عــن ال ُبعْ ــد االجتماعــي الغائــب،
تمثــل
والميــزة التفاضليــة للتيــار الديمقراطــي هــي قيــم مقاومــة الفســاد والصرامــة ،وائتــاف الكرامــة ِّ
يمثــل نقــاء مجموعــة القيــم
الثقافيــة والمبدئيــة التــي تعتبــر كتلــة ناخبــة تقليديًّ ــا للنهضــة أن حركتهــم قــد أضاعتهــا ،والدســتوري الحــر ِّ
يمثــل فكــرة قــوة
الدولــة واســتمرارها عنــد ناخبيــن خــاب أملهــم فــي كل محــاوالت إحيــاء الحــزب الحاكــم قبــل الثــورة ،وحركــة الشــعب ِّ
تمثــل
قضيــة فلســطين واألبعــاد القوميــة.
 المشــهد البرلمانــي المتشـ ِّـتت يعنــي أن األحــزاب فــي حالــة مراقبــة لــن تطــول بســبب ضعــف ثقــة الناخبيــن فيهــا ،فلــن ُتعطــىـنوات لالختبــار ،بــل ســيعاجلها ضغــط الشــارع إن تأخــر اإلنجــاز واســتمرت فــي مناكفاتهــا .والخالصــة األساســية
فتــرة خمــس سـ ٍ
َّ
وتغلبــت
ـتمر الســلوك األحمــق،
تتمثَّ ــل فــي اعتبــار كل األحــزاب فــي الســفينة نفســها التــي ســتُ خرق وتغــرق بالجميــع إن اسـ َّ
عقليــة المناكفــات التــي تمــردت عليهــا انتفاضــة الصنــدوق.
 القــوى الصاعــدة الجديــدة  -وخاصـ ًـة ائتــاف الكرامــة والتيــار الديمقراطــي  -ســتكون تحــت الرقابــة الصارمــة؛ إذ يمكــن أن
ـول إلــى فرصــة إضافيــة مهــدورة.
ـارات أساســية للمســتقبل ،كمــا يمكــن أن تتحـ َّ
تكــون  -حســب ســلوكها وأدائهــا  -خيـ ٍ
 حظــي رئيــس الجمهوريــة بتزكيــة شــعبية غيــر مســبوقة ،و ُت ًَّ
وخاصــة مــن الفئــات
علــق عليــه آمــال واســعة مــن الشــعب،
الشــبابية .ولذلــك ســيكون تحــت ضغــط تحقيــق المطالــب مــن جهــة ،أي االنتقــال مــن صــورة األمــل إلــى وضعيــة اإلنجــاز ،ومــن
ـاالت
جهــة أخــرى ستســعى بعــض األحــزاب إلــى االلتصــاق بصورتــه لركــوب موجتــه ،وال يُ ســتبعد تعــدُّ د المبــادرات لبنــاء حـ ٍ
سياســية تنســب نفســها إليــه ،واألرجــح أن ينــأى بنفســه عنهــا ،فــا يتبنَّاهــا أو حتــى يشـ ِّ
ـجعها ،فعامــل قوتــه األساســي يتمثَّ ــل
فــي عــدم ارتهانــه لألشــكال التقليديــة للعمــل السياســي .ولذلــك ســتكون األحــزاب  -لفتــرة علــى األقــل  -تحــت ضغــط صــورة
الرئيــس البعيــدة عــن المناكفــات الصغيــرة.
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كما ذكرنا من قبل ،فإن نتيجة االنتخابات هي
ٌ
فرصة وتحذيرٌ أخير قبل تغيير
في الوقت نفسه
الشارع لمنهجيته ،وبداية التفكير في وسائل
حالة
أخرى غير صندوق االقتراع مفتوحة على
ٍ
من الفوضى قد تكون خلَّ ً
قة بإفراز نخبة وعقلية
سياسيتين مغايرتين ،وقد تكون غير ذلك

 لقــد خــرج الشــباب مــن قاعــة االنتظــار والمراقبــة بعــدمــا التجــأ إليهــا عندمــا خــاب أملــه فــي زخــم الثــورة،
وتمثــل هــذه العــودة فرصـ ً
ِّ
ـة لإلدمــاج والبنــاء والتحذيــر
مــن رد فعــل ٍ لــن يعــوِّ ل بالضــرورة علــى صنــدوق
االقتــراع .فمــن طبيعــة الشــباب الحمــاس واالســتعجال
وســرعة االنقــاب ورد الفعــل.
 َّهــزت االنتخابــات الصــور َة النمطيــة القديمــة التــي
تزعــم أن قــوى التأثيــر اإلداري والمالــي هــي قــوى
محافظــة تعــارض اإلصــاح والشــفافية ،وتســتفيد مــن
كثيــرا مــن رجــال
مناخــات الفســاد .وبالعكــس ،فــإن
ً
األعمــال ومــن مســؤولي اإلدارة  -وخاصـ ً
ـة مــن األجيــال
الجديــدة  -متحمِّ ســون لإلصــاح ،ويمكــن أن يكونــوا مــن
ِّ
أهــم روافعــه.

ً
أول :القناعــة العميقــة بأنــه ال يوجــد ٌّ
حــل خــارج التشــارك
السياســي واالجتماعــي الواســع ،وأن التوافــق هــو وصفــة
إدارة مراحــل االنتقــال ،فــا تــزال تونــس فــي قلــب عمليــة
انتقاليــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مركَّبــة وعويصــة.
أو إن مــا فشــل فــي الســنوات الخمــس الماضيــة ليــس
التوافــق ،بــل هــو صــورة رديئــة منــه.
ثانيــا :اقتنــاع األحــزاب كلهــا أنهــا فــي المركــب نفســه ،وأنهــا
ً
فــي مرحلــة إمهــال ،واالشــتغال بوصفــة تمــزج بيــن التضامــن
مــن أجــل إنقــاذ فكــرة الحــزب والتنافــس الــذي يحفــظ
حــزب علــى حــدة.
الخاصــة بــكل
المصالــح
َّ
ٍ
ً
ثالثــا :تنــازل الجميــع للجميــع مــن أجــل البــاد ،وهــو مــا
َّ
ً
ـجاعة .ففــي أثنــاء الحمــات
يتطلــب مــن الجميــع جــرأ ًة وشـ
االنتخابيــة ،يتصاعــد الخطــاب الضــدي ضــد المنافــس
المختلــف ،وتتصاعد المزايــدات بيــن المتنافســين علــى
القاعــدة االنتخابيــة نفســها ،ممــا ِّ
ً
اصطفافــا متشــ ِّن ًجا
يولــد
وحروبًــا بيــن مناضلــي األحــزاب .لكــن اســتمرار االحتــراب
أي إمكانيــة لتشــكيل حكومــة
والخضــوع لــه يقضــي علــى ِّ
بحكومــة قويــة قــادرة علــى إنفــاذ
مســتقرة ،فمــا بالــك
َّ
ٍ
اإلصالحــات.

الدرس؟
هل يفهم الفائزون
َ
كمــا ذكرنــا مــن قبــل ،فــإن نتيجــة االنتخابــات هــي فــي
الوقــت نفســه فرصـ ٌ
ـة وتحذيـ ٌـر أخيــر قبــل تغييــر الشــارع
لمنهجيتــه ،وبدايــة التفكيــر فــي وســائل أخــرى غيــر
حالــة مــن الفوضــى
صنــدوق االقتراع مفتوحــة علــى
ٍ
قــد تكــون َّ
خل ً
قــة بإفــراز نخبــة وعقليــة سياســيتين
مغايرتيــن ،وقــد تكــون غيــر ذلــك.

رابعً ــاُ :حســن قــراءة النتائــج وخارطــة البرلمــان مــن الجميــع،
فيجــب أن ينتبــه الحــزب األول أنــه لــم ينهــزم ولكنــه لــم يفــز،
الحزب
موضوعيــا -
كمــا يجــب أن ينتبــه اآلخــرون إلــى أنــه -
ُ
ًّ
األول .وال يمكــن لهــذه الوضعيــة أن ِّ
ينظمهــا القانــون وحــده،
وإنمــا تنظمهــا معــه السياســة.

ِّ
لحــد اآلن ال تبعــث علــى
إال أن المشــاورات الحاصلــة
ُّ
تــدل علــى اســتيعاب الــدروس األساســية،
التفــاؤل ،وال
ً
وخاصــة القطــعَ مــع عقليــة االســتغراق فــي الحســابات

خامســا :تطبيــع العالقــة مــع ِّ
كل الكتــل التــي تؤمــن
ً
بالديمقراطيــة والتنافــس الســلمي ،وحيــن يصــدر صنــدوق
االنتخابــات حكمــه ُتعالــج الشــبهات بالقانــون والقضــاء.

لقيــم كبــرى،
التكتيكيــة ،وادعــاء االمتــاك الحصــري
ٍ
واعتمــاد سياســة الحشــر فــي الزاويــة.
قائمــا .لكــن ذلــك يقتضــي
ومــع ذلــك ،ال يــزال األمــل ً
االســتفادة مــن كل الــدروس التــي ذكرناهــا أعــاه ،وقــد
ً
معينــة فــي هــذه الســبيل:
تكــون المداخــل التاليــة

فيجب أن ينتبه الحزب األول أنه لم ينهزم
ولكنه لم يفز ،كما يجب أن ينتبه اآلخرون
الحزب األول .وال
موضوعيا -
إلى أنه -
ُ
ًّ
ِّ
يمكن لهذه الوضعية أن ينظمها القانون
وحده ،وإنما تنظمها معه السياسة
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االستفادة من التزكية التي حصل عليها رئيس الجمهورية وما تركته من
استعداد للعمل والبذل لدى الشارع .فإن خذالن هذه الموجة مضرٌّ بمجمل
ٍ
َ
المنقذ الوحيد .وهو
العملية السياسية ،وقد يرسخ صورة الرئيس باعتباره
ما سيفاقم مفارقة موقع الرئاسة بين ارتفاع حجم المراهنة عليه والتوقعات
تعديالت دستورية
منه ومحدودية الصالحيات ،بما قد يفضي إلى
ٍ

ـب السياســة ،أي البرنامــج ،واالنتقــال مــن الوعــود االنتخابيــة العمومية
سادســا :االنطــاق فــي مفاوضــات التشــكيل الحكومــي مــن لـ ِّ
ً
إلــى األهــداف واإلجــراءات واآلليــات القابلــة للضبــط والخاضعــة للتزمين والمحاســبة.
ســابعً ا :لتخفيــف الضغــط علــى التخاصــم حــول المواقــع الحكوميــة ،وهــي المجــال األكثــر حساسـ ً
ـية وبــرو ًزا فــي المفاوضــات ،وإن
ادَّ عــت ُّ
كل األحــزاب غيــر ذلــك؛ يجــب النظــر بطريقــة تكامليــة لمؤسســتي الحكومــة والبرلمــان (رئاســة الحكومــة وعضويتهــا مــع
رئاســة البرلمــان ومكتبــه ولجانــه).
ـتعداد للعمــل والبــذل لــدى الشــارع .فــإن
ثام ًنــا :االســتفادة مــن التزكيــة التــي حصــل عليهــا رئيــس الجمهوريــة ومــا تركتــه مــن اسـ
ٍ
َ
خــذالن هــذه الموجــة مضـ ٌّـر بمجمــل العمليــة السياســية ،وقــد يرســخ صــورة الرئيــس باعتبــاره المنقــذ الوحيــد .وهــو مــا ســيفاقم
ـات
مفارقــة موقــع الرئاســة بيــن ارتفــاع حجــم المراهنــة عليــه والتوقعــات منــه ومحدوديــة الصالحيــات ،بمــا قــد يفضــي إلــى تعديـ ٍ
دســتورية.
انتخابــات ســابقة ألوانهــا؛ ألن هــذا الســيناريو يعنــي اســتمرار الحكومــة
تاســعً ا :ضــرورة إقــرار الجميــع بخطــورة الذهــاب إلــى
ٍ
الحاليــة فــي تصريــف األعمــال لعشــرة أشــهر أخــرى علــى األقــل مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن عطالــة وانتظاريــة وعجــز عــن اإلنجــاز،
تغيــر المشــهد جوهريًّ ــا.
وال أحــد يضمــن نتائــج ُّ
عاشــرً ا :إذا اســتحال تشـ ُ
ـكيل حكومــة سياســية ومســتقرة وقويــة بعــد تكليــف الحــزب األول ،فقــد يكــون المطلــوب هــو المســارعة
َّ
يتولــى رئيــس الجمهوريــة
بإعــان ذلــك ،وتوفيــر شــروط نجــاح حكومــة الشــوط الثانــي ،أي حكومــة الشــخصية األقــدر التــي
المبــادر َة بتكليفهــا ً
تحمــل مســؤولياتها،
وفقــا لنــص الفصــل  89مــن الدســتور .وهــو مــا ســيعني بالطبــع عجــز المنظومــة الحزبيــة عــن ُّ
وضعــف قدرتهــا علــى اإلدارة التشــاركية لنتائــج انتخابيــة ملتبســة .ولكنــه يعنــي ً
أيضــا وجــود مخــارج دســتورية قــادرة علــى إيجــاد
حلــول ٍ معقولــة أقــدر علــى االســتجابة لرســالة االنتخابــات.
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ّ
ّ
دوليــة مســتقلة تتمثــل مهمتهــا فــي
منتــدى الشــرق هــو شــبكة
ّ
ـتراتيجيات طويلــة األمــد لضمــان التطــور السياســي،
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ّ
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