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ـم مــا َّ
تعلمــه التونســيون خــال الســنوات التســع األخيرة هــو أن إدارة السياســة
تمهيــد  :لعــل أهـ َّ
ِّ
متولــد بعضهــا عــن بعــض ،وراكمــوا
ـي هــي بالتحديــد مسلســل إدارة أزمــات
خــال مســار انتقالـ ٍّ
خــال ذلــك خبـ ً
ـرة فــي التعايــش مــع األزمــات وفنــون إدارتهــا ،والتــي كان يفتــرض االنطــاق
ـرة
منهــا فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا .لكــن اتضــح أن تلــك الخبــرة لــم تكــن ذات جــدوى كبيـ ٍ
فــي التعامــل مــع أزمــة طبيعتهــا مختلفــة جذريًّ ــا عن كل مــا تعـ َّـود العقل اإلنســاني التعامـ َـل معه
منــذ عقــود .فقــد وجــدت البشــرية نفســها فــي مواجهــة شــبحٍ ،وأمــام كارثــة شــاملة وعميقــة
ـدى المنظومــات الوطنيــة واإلقليميــة والوطنيــة ،كمــا تضــع علــى المحـ ِّ
وطويلــة المــدى تتحـ َّ
ـك
مجمـ َـل الخيــارات التــي اهتــدى إليهــا الجنــس البشــري لتنظيــم عيشــه المشــترك ،بــل تعيــد طــرح
ِّ
المتعلقــة بالمنزلــة اإلنســانية وعالقــة هــذا «الكائــن الفريــد» بالزمــن،
األســئلة الوجوديــة الكبــرى
والمــوت ،والطبيعــة ،والغيــب ،والســعادة ،واللــذة ،والمنفعــة ،والنجاعــة ،والجمــال ،والعــدل
وغيرهــا ،باإلضافــة إلــى أســئلة الدولــة والســلطة والتضامــن وأولويــات العيــش المشــترك .

ـرب ال أحــد
لــكأن البشــرية أ�خــذت علــى حيــن غـ َّـرة فــي حـ ٍ
يــدري متــى تنتهــي ،فكانــت «الدولــة» هــي قائــد هــذه
المواجهــة ،ولــم يختلــف فــي ذلــك دعــاة الدولــة القويــة
والتدخليــة عــن دعــاة تقليــص ســلطة الدولــة وتحييدهــا
عــن التدخــل فــي الجانــب االقتصــادي أو فــي الفضــاء
ً
وطنيــة
المجتمعــي وجانــب الحريــات ،وكانــت اإلجابــات
باألســاس ،عبــأت فيهــا ُّ
َّ
كل دولــة مواردهــا ومــا يتوفــر لديهــا
مــن أرصــدة روحيــة وثقافيــة وبشــرية وماليــة.
يمكننــا أن نحصــي تجــارب المواجهــة بعــدد دول العالــم،
وكانــت كل التجمعــات الدوليــة واإلقليميــة هــي الغائــب
األكبــر حتــى أشــدها صالبـ ً
ـة وتماسـكًا ،واســتحضر كثيــرون
ـرء مــن أخيــه و أ�مِّ ــه وأبيــه وصاحبتــه
مشــهد «يــوم يفـ ُّـر المـ ُ
ــرا لكتابــة هــذه التجــارب
و َب ِنيــه” ،ومــا يــزال الوقــت مبكِّ ً
المتنوِّ عــة والحكــم عليهــا والمقارنــة بينهــا.
إن هــذه الورقــة ســتحاول قــراءة المقاربــة التونســية،
مــن حيــث الرؤيــة والسياســات واإلجــراءات واالنعكاســات
ـور
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وكذلــك رســم احتمــاالت تطـ ُّ
األوضــاع ،وهــي تــدرك أن الزمــن هــو زمــن التواضــع أمــام
َّ
ومعقــد ومجهــول.
مــا هــو مركَّــب
المقاربة والسياسات وطريقة اإلدارة:
ـاض
لــم تتش ـكَّل الحكومــة التونســية الجديــدة َّإل بعــد مخـ ٍ
ـير أ َّثــر فــي مجمــل المنــاخ السياســي ،وأهــدر
طويــل ٍ وعسـ ٍ
شــيئًا مــن رصيــد األمــل الــذي بعثتــه االنتخابــات؛ ولذلك كان

المأمــول هــو إنهاء مرحلــة الضبابيــة ،والتفرغ للمســتعجل من
اإلجــراءات قبــل الشــروع فــي برنامــجٍ لإلصالحــات العميقــة
الــذي طــال انتظــاره .لكــن الجائحــة فرضــت نفســها مــع
اإلعــان عــن أول إصابــة فــي الثانــي مــن مــارس ،ولــم تكــن
الحكومــة الســابقة قــد اتخــذت مــا يكفــي مــن اإلجــراءات
رغــم ال ُّنــذر المتكــرِّ رة الــواردة مــن دول ٍ متعـ ِّ
ـددة.
ولقــد بــادرت الســلطات التونســية باعتمــاد مقاربــة متدرِّ جــة
قوامهــا التوعيــة والــردع والتحفيــز .وحرصــت فــي البدايــة
علــى الموازنــة بيــن حمايــة األرواح وبيــن المحافظــة علــى
الســير العــادي للحيــاة دون تعطيــل ســير المرافــق العامــة
واآللــة اإلنتاجيــة ،لكنهــا ســرعان مــا انحــازت إلــى مقاربــة
إنســانية صارمــة بإغــاق الحــدود ،وفــرض الحجــر الشــامل،
ِّ
الحــد األدنــى مــن المرافــق .ونحــن
والحفــاظ فقــط علــى
ِّ
نرجــح أن الخيــار كان مناســ ًبا فــي وقتــه ،فــا أحــد فــي
َّ
يتوقــع حجــم الجائحــة ،ولــم يكــن مــن الســهل
العالــم كان

ـاد هـ ٍّ
إغـ ُ
ـي
ـاد مفتوحــة بطبيعتهــا وذات اقتصـ ٍ
ـاق بـ ٍ
ـش مبنـ ٍّ
علــى حريــة النقــل والمبــادالت فــي ســوق ٍ صغيــرة ،كمــا
لــم يكــن مــن الســهل إقنــاع الــرأي العــام بخطــورة الوبــاء.
ويُ حســب للســلطات التونســية انحيازهــا دون تــردُّ د إلــى خيار
ـت
المحافظــة علــى األرواح علــى حســاب المصالــح فــي وقـ ٍ
ٌ
ـار أســمته
لــم تســتنكف فيــه دول كبــرى مــن اللجــوء إلــى خيـ ٍ
«المناعــة الجماعيــة» ،قبــل أن يضطرهــا الــرأي العــام وحجــم
الضحايــا والحســابات االنتخابيــة إلــى التراجــع.
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ولقــد تجســدت هــذه المقاربــة فــي جملـ ٍـة مــن السياســات تعطــي األولويــة المطلقــة فــي المــوارد والرعايــة للمرفــق الصحــي ،مــع
الصرامــة فــي فــرض الحجــر ،والتشــدُّ د فــي االلتــزام بــه ،ومــع الحــرص علــى توفيــر الحـ ِّ
ـد األدنــى مــن مســتلزمات العيــش للفئــات
ـد األدنــى مــن مســالك التوزيــع ،باإلضافــة إلــى الحــرص علــى حمايــة المؤسســات االقتصاديــة ،وخاصـ ً
َّ
الهشــة ،وضمــان الحـ ِّ
ـة الصغرى
كليــا بالتصديــر.
منهــا ،وتلــك التــي تعانــي صعوبــات أو المرتبطــة ًّ
وتراوحــت اإلجــراءات ذات االنعــكاس المالــي بيــن الدعــم لقطاعــات المواجهــة المباشــرة ،واإلعفــاءات الجبائيــة ،وتأجيــل مواعيــد
االســتخالص والتدخــات االجتماعيــة ،بتكلفــة ثقيلــة علــى مــوارد الدولــة ،وهــي كلهــا بمقدورهــا المســاهمة فــي التخفيــف مــن
اآلثــار اإلنســانية ألزمــة قصيــرة األمــد ،ولكنهــا لــن تكــون قــادر ًة علــى مواجهــة أزمــة طويلــة.
ومــن زاويــة اإلدارة ،فقــد أثــار أداء رئيــس الجمهوريــة الكثيــر مــن الجــدل بيــن مناصريــن يشــيدون بالصــورة غيــر النمطيــة لمســؤول ٍ
مــن أهــم خصالــه العفويــة والتواضــع والصــدق ،فــي مقابــل مــن يشـ ِّ
ـددون علــى بــطء ردود الفعــل ،وضعــف األداء ،والتباس الرســائل
الموجهــة لبعــض الفئــات ،ومــن بينهــا الفاعلــون االقتصاديــون ،كمــا ينبهــون إلــى مخاطــر القــراءة الحديــة والحرفيــة للصالحيــات
َّ
َّ
يتطلــب قــراء ًة سياســية تجميعيــة.
الدســتورية فــي وضــعٍ
أمــا البرلمــان ،فقــد َّ
تأخــر كثيـ ًـرا فــي الدخــول فــي زمــن الحــرب ،وتواصلــت المناكفــات بداخلــه .ولقــد كان نقــاش طلــب الحكومــة
تفويضهــا بالعمــل بالمراســيم مناسـ ً
ـبة لالنتبــاه إلــى حجــم عــدم الثقــة الســائدة .فلــم يكــن النقــاش َذا طبيعــة دســتورية وال سياســية،
بــل كان يعكــس فــي جوهــره مخـ َ
ـاوف متبادلـ ً
ـة؛ إذ تخشــى الحكومــة مــن تعطيــل عملهــا ،فيمــا تخشــى كتــل برلمانيــة  -وبعضهــا وازن
فــي تركيبــة الحكومــة  -مــن تهميــش البرلمــان ،بــل حتــى االنقــاب علــى المســار برمتــه.
متوســطا فــي المضمــون َّ
ودقــة الرســائل االتصاليــة ووضوحهــا وحرارتهــا ،وغلــب عليــه
أمــا أداء رئيــس الحكومــة ،فقــد انطلــق
ً
ِّ
وموجهً ــا رســائل التحفيــز والطمأنــة للــرأي العــام ،وجامعً ــا بيــن الترفــق
التــردُّ د ،ولكنــه ســرعان مــا اســتردَّ موقعــه قائــدً ا للفريــق،
والصرامــة.
أمــا أداء وزيــر الصحــة ،فــكان متميـ ًـزا ،خاصـ ً
األوليــن ،وبــرز رمـ ًـزا مــأ الفــراغ القيــادي ليــس فقــط بســبب أن
ـة خــال األســبوعين َّ
األزمــة صحيـ ٌ
ـة باألســاس ،وال ألنــه ابــن القطــاع ويعــرف الــوزارة ومشــكالتها منــذ أن أشــرف عليهــا ســنتي ()2013-2012؛ ولكــن خاصـ ً
ـة
َّ
ـات قياديــة واتصاليــة صقلهــا النضــال الطالبــي ،والتعامــل مــع األزمــات فــي فتــرة ســجنه وبعدهــا،
بســبب مــا
يتوفــر عليــه مــن مؤهـ ٍ
وهــي خصـ ُ
ـاب يجمــع بيــن الوعــي السياســي وحســن التواصــل ،والقــدرة علــى إدارة الفــرق ورفــع المعنويــات ،والتوقــع
ـال جيــل ٍ شـ ٍ
واتخــاذ القــرار.
التحسن التدريجي.
معنية بإدارة األزمة كان دون المطلوب رغم بعض
بالمقابل ،فإن ظهور وجوه أخرى من الفريق الحكومي
ُّ
َّ
إن رئيــس الحكومــة رمـ ٌـز لجيــل ٍ شـ ٍ
ـاب مــن الكفــاءات التــي دخلــت عالــم السياســة بعــد الثــورة ،أمــا وزيــر الصحــة فهــو رمــز لجيــل ٍ
مــن المناضليــن ُغمــط ُّ
ـاءات عليــا قبرتهــا البيروقراطيــة ،قــد تكــون االكتشــاف األهــم إلدارة
حقــه .هــذان الصنفــان باإلضافــة إلــى كفـ ٍ
مــا بعــد مرحلــة كورونــا.
مــن جانبهــا ،اجتهــدت الســلطة المحليــة المســتحدثة إثــر انتخابــات مايــو  2018فــي القيــام بدورهــا ،وهــي القريبــة مــن المواطنيــن،
رغــم َّ
قلــة المــوارد واســتمرار ثقافــة المركــزة ومقاومــة جــزء مــن اإلدارة.
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وإلــى جانــب المؤسســات المنتخبــة ،فقــد بذلــت اإلدارة
جهــودً ا جبــار ًة للتأقلــم مــع األوضــاع الجديــدة ،وكان
الغالــب علــى الســلوك االجتماعــي التضامــن والتــآزر
مبــادرات
عبــر اآلليــات التــي فتحتهــا الحكومــة أو عبــر
ٍ
تلقائيــة ترتكــز علــى عالقــات القرابــة والجيــرة وغيرهــا.
مهــم فــي التفاعــل مــع الكارثــة
كمــا كان للشــباب دور
ٌّ
مــن خــال الضغــط علــى أصحــاب القــرار السياســي،
والتصــدي لالنحرافــات اإلعالميــة ،ومــن خــال التوعيــة
والتحســيس عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وكذلــك
التــزود وقضــاء
تنظيــم ســلوك المواطنيــن فــي طوابيــر
ُّ
الشــؤون اإلداريــة.
داعمــا
أمــا موقــف االتحــاد العــام التونســي للشــغل ،فــكان
ً
للتعبئــة العامــة ،ومشــجعً ا عليهــا ،رغــم ُّ
تحفظــه علــى
ـد
المنحــى الــذي يمكنــه أن تتخــذه اإلجــراءات باتجــاه مزيـ ٍ
مــن تســليط الضغــط علــى الطبقــة المتوســطة والفئــات
َّ
َّ
والمعطليــن عــن العمــل .أمــا موقــف االتحــاد
الهشــة
التونســي للصناعــة والتجــارة ،فقــد كان شــديد النقــد،
معبــرا عــن التخــوف مــن تحميــل المؤسســات أعبــاء
ً
ماليــة إضافيــة تهـ ِّ
ـدد توازناتهــا ،بــل ربمــا وجودهــا ،وهــو
موقــف أثــار ردود فعــل ٍ مســتهجنة لــدى الــرأي العــام.
وكان التعاطــي اإلعالمــي فــي عمومــه مقبـ ً
ـول رغــم بعــض
االنحرافــات التــي رأى كثيــرون أنهــا تتجــاوز األخطــاء
المهنيــة لتعكــس موقــف لوبيــات مصالــح لعرقلــة كل
توجــه نحــو اعتمــاد الشــفافية ومحاربــة االحتــكار
ُّ
والمضاربــات.
أمــا االتحــاد التونســي للفالحــة والصيــد البحــري ،فقد كان
نشــطا جــدًّ ا فــي توفيــر الســلع وضمــان تزويــد الســوق،
ً
وتأطيــر الفالحيــن فــي األريــاف ،والحــرص علــى توفــر
مخــزون ٍ يلبــي الحاجيــات ألشــهر قادمــة.
االنعكاسات االقتصادية:
عانــى االقتصــاد التونســي مــن أزمــة هيكليــة انفجــرت
منــذ النصــف الثانــي مــن الثمانينيــات مــن القــرن الماضي،
وأدت بالتطــاول إلــى العجــز عــن االســتجابة للطلبــات
قطاعــات
االجتماعيــة المتزايــدة ،نتيجــة تعويلــه علــى
ٍ
َّ
ترســخ واقــع تبعيــة البــاد ،كمــا تعكــس تموقعهــا
هشــة ِّ

الهامشــي فــي التقســيم الدولــي للعمــل .وكانــت الثــورة
ً
صارخــا عــن وصــول المنــوال التنمــوي إلــى نهايتــه،
إعال ًنــا
ً
لتغييــر يتجــاوز
صرخــة وطل ًبــا
كمــا كانــت فــي عمقهــا
ٍ
الترتيبــات الجزئيــة.
غيــر أن الهشاشــة المؤسســية وضعــف اإلرادة السياســية
بنــاء
قــد فاقمــت المعضــات ،وبــدت التجربــة التونســية
ً
غيــر متــوازن ٍ بيــن حصيلــة المكاســب السياســية وجمــود
المنجــز والخيــال االقتصــادي واالجتماعــي ،وهــي المفارقــة
األساســية التــي تعهــد الجميــع بعالجهــا خــال العهــدة
(.)2024-2019
لقــد عـ َّـرت جائحــة كورونــا مشـ َ
ـاكل قطــاعٍ مــأزوم بطبعــه؛ إذ
انكمشــت ُّ
كل القطاعــات المرتبطة بســيولة النقــل مع الخارج
مثــل قطــاع الســياحة واألنشــطة المرتبطــة بــه ،ومثــل
القطــاع الصناعــي حيــث تســتورد تونــس ٔاغلــب معداتهــا
الصناعيــة المســتخدمة فــي اإلنتــاج مــن الصيــن ؤاوروبــا،
باإلضافــة إلــى تضـ ُّـرر قطــاع النقــل وتراجــع القطــاع البنكــي
بســبب عــدم قــدرة النســيج االقتصــادي الوطنــي  -المتكــوِّ ن
ـات صغــرى ومتوســطة  -علــى الصمــود
موسسـ ٍ
ً
أساســا مــن ٔ
ٔامــام األزمــة واإليفــاء بالتزاماتــه الماليــة.
المخصصــة للدعــم المالــي المباشــر التــي
كمــا أن المبالــغ
َّ
تتجــاوز  2,7مليــار دينــار (ميزانيــة الدولــة لســنة ُ 2020تقــدَّ ر
بـــ 47مليــار دينــار) ،والمســتحقات الماليــة التــي تنازلــت
الدولــة عــن اســتخالصها ،قــد فاقمــت المديونيــة العموميــة.
ِّ
والمتمثــل فــي التحكُّــم
إن أحســن الســيناريوهات الممكنــة
فــي األزمــة فــي ظــرف أســابيع ،يمكــن أن يعيــد الحركيــة
فــي الســوق الداخليــة؛ ولكــن حركــة المبــادالت مــع الخــارج
ســتأخذ وقتً ــا طويـ ًـا حتــى فــي هــذه الصــورة المتفائلــة.
ويمكــن مــن اآلن الجــزم باعتبــار بعــض القطاعــات منكوبـ ً
ـة
علــى المــدى الطويــل؛ إذ إن تعافيهــا ال يحتــاج فقــط إلــى
عــودة حركــة النقــل مــع الخــارج إلــى حالتهــا العاديــة ،بــل
يحتــاج ً
أيضــا إلــى عــودة الحركــة االقتصاديــة فــي أوروبــا
والجزائــر وليبيــا إلــى وضعيــة مــا قبــل ديســمبر .2019
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ـح  -يســتدعي البحــث عــن أفــكار جديــدة داخليــة لدفــع القطــاع ،أو يســتدعي إعــادة انتشــار االســتثمارات
إن هــذا الحكــم  -إن صـ َّ
ـاط مغايــرة.
فــي هــذه القطاعــات فــي مجــاالت نشـ ٍ
فــي المقابــل ،فــإن بعــض القطاعــات يمكــن ٔان تســتفيد مــن هــذه الجائحــة ،ومنهــا القطــاع الفالحــي ،والصناعــات الغذائيــة ،وتجــارة
الموسســات العاملــة فــي قطــاع المعلوماتيــة الــذي
المــواد األساســية ؤادوات التنظيــف ،والصناعــات الصيدالنيــة ،إلــى جانــب ٔ
ـراء.
ســيكون أكثــر القطاعــات ً
فرصــا وإغـ ً
االنعكاسات االجتماعية:
هشاشــات مركَّبــة فــي
إن إحــدى أكبــر المشــكالت فــي تونــس هــي الهشاشــة؛ إذ إن هشاشــة البنيــة االقتصاديــة قــد أدت إلــى
ٍ
توســع القطاعــات الهامشــية واألنشــطة الموازيــة الخارجــة فــي الوقــت نفســه عــن رعايــة الدولــة (حقــوق
الجانــب االجتماعــي ،وإلــى ُّ
التغطيــة االجتماعيــة) وعــن ســلطة الدولــة (الجبايــة).
فنســبة البطالــة مرتفعــة ،حيــث تتجــاوز الـــ  %14.9مــن اليــد العاملــة (أكثــر مــن ً 620
ألفــا مــن المعطليــن) ،تتــوزع علــى  %12.1بيــن
الذكــور و %21.7بيــن اإلنــاث .وتتفاقــم أزمــة التشــغيل فــي أوســاط خريجــي الجامعــات لتصــل إلــى  %27.8مــن الخريجيــن (ً 255
ألفــا)
بنســبة  %15.7بيــن الذكــور و %38,1بيــن اإلنــاث.
َّ
تتوفــر كلهــا علــى مردوديــة ماليــة تلبــي الحاجيــات الضروريــة؛ إذ
كمــا أن مواطــن الشــغل ليســت بنفــس درجــة االســتقرار ،وال
َّ
المنظــم والقطــاع المــوازي ،وبيــن
ـاالت بيــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص ،وبيــن القطــاع
تكشــف خارطــة التشــغيل اختـ
ٍ
صعوبــات هيكليــة.
المؤسســات المســتقرة وتلــك التــي تعانــي مــن
ٍ
ـات اضطرتهــا الجائحــة إلــى االنقطــاع عــن
قــد تنجــح اإلجــراءات التــي أعلــن عنهــا رئيــس الحكومــة فــي توفيــر مداخيــل مؤقتــة لفئـ ٍ
العمــل ،وقــد تنعــش مؤقتً ــا بعــض المؤسســات الصغــرى وتلــك التــي تمــر بصعوبــات ،ولكــن ال أحــد بإمكانــه أن يتن َّبــأ بمصيــر آالف
العائــات المعتمــدة علــى التجــارة الصغيــرة وعلــى شــغلها اليومــي ،وال تلــك العاملــة فــي المؤسســات الصغــرى والســياحة والنقــل إذا
َّ
وتعقــدت أزمــة الســيولة ومســالك التوزيــع.
طالــت مــدَّ ة األزمــة
وال أحــد بإمكانــه أن يتوقــع األوضــاع بعــد انجــاء األزمــة والدخــول فــي مرحلــة التعافــي ،مــع صعوبــة عــودة بعــض القطاعــات إلــى
متنفــس الهجــرة أمــام اإلطــارات الشــابة ،وخاصـ ً
َّ
ـة فــي قطاعــات المعلوماتيــة والطــب ،بســبب
ســالف نشــاطها ،ومــع فرضيــة انســداد
ـات حمائيــة ،ومــع فرضيــة تراجــع تحويــات التونســيين بالخــارج نتيجــة األزمــات فــي بلــدان
ـتقبلة إلــى سياسـ ٍ
لجــوء الــدول المسـ ِ
اإلقامــة.
ـد قريــب ،أمــا إن طالــت المــدة فــإن خيــار الحجــر
تبقــى إدارة الضغــوط االجتماعيــة محتملــة فــي صــورة انكشــاف األزمــة فــي أمـ ٍ
ً
ـتحيل ،وقــد تقــع بســببه توتـ ٌ
ـرات اجتماعيــة لنقــص المــوارد وصعوبــة التزويــد .وسيشــكِّل اقتــراب شــهر رمضــان
الشــامل يصبــح مسـ
ضغطــا نفسـ ًّـيا علــى العائــات وعلــى الســلطات العموميــة.
ً
ـد مــن
أمــا إن طالــت األزمــة فــي العالــم حتــى مــع فرضيــة محاصــرة الوبــاء
وطنيــا ،فــإن الطبقــة الوســطى ســتتعرض إلــى مزيـ ٍ
ًّ
التهرئــة ،وســتكون األجيــال الشــابة عرضـ ً
ـذر بــكل المخاطــر .وهــذا يفتــرض سياســة وقائيــة طويلــة
ـد مــن اإلحبــاط المنـ ِ
ـة لمزيـ ٍ
ـة الفالحــة والتجــارة ،ويفتــرض اشـ ً
المعنيــة ،وخاصـ ً
ـتغال علــى تغييــر نمــط التدبيــر المنزلــي واعتمــاد
األمــد مــن الدولــة والــوزارات
َّ
ـلوكيات تقشــفية قــد تصلــح إلدارة األزمــة وقــد تصلــح لمــا بعدهــا ً
أيضــا.
سـ
ٍ
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الخالصة:
لقــد أظهــرت المقاربــة التي اعتمدتها الســلطات التونســية
إلــى حـ ِّ
ـد اآلن قــد ًرا مــن النجاعــة فــي التحكُّــم في انتشــار
الوبــاء ،وفــي توفيــر الحـ ِّ
ـد األدنــى مــن متطلبــات العيــش
ـام بحـ ٍّ
ـد معقــول ٍ مــن
تميــز الســلوك العـ ُّ
للمواطنيــن .كمــا َّ
االنضبــاط رغــم بعــض االنفالتــات.
ورغــم ذلــك ،فــإن اإلدارة المؤسســية لــم تفلــح فــي
ـجام وتكامــل ٍ بيــن الرئاســات الثــاث،
إعطــاء صــورة انسـ ٍ
ولــم تنجــح فــي إخفــاء التجــاذب بيــن مراكــز الســلطة
األساســية نتيجــة ثغــرات دســتورية ،وتراكمــات سياســية،
وأوضــاع حزبيــة ،وصراعــات زعامــة ،يُ خشــى أن تنفجــر
مــع تواصــل أزمـ ٍـة ال أحــد يــدري متــى تنتهــي ،ويُ خشــى
أن تنفجــر بعــد نهايتهــا مــع اســتقبال مرحلــة جديــدة ال
عنــوان لهــا َّإل إعــادة اإلعمــار والبنــاء فــي ســياق ٍ مختلـ ٍـف
جوهريًّ ــا تتكثَّ ــف فيــه الضغــوط واإلكراهــات.
كمــا لــم تصــل اإلدارة الحكوميــة إلــى أوجــه مردوديتهــا،
تعــط صــورة الفريــق المتنــوِّ ع والمتكامــل الــذي
ولــم
ِ
تحمــل المســؤولية ،ويتضامــن فــي طمأنــة
يتشــارك فــي ُّ
ِّ
ويخفــف الضغــط علــى فريــق
المواطنيــن وتعبئتهــم،
الواجهــة.
فــي أوضــاع الحــروب مثــل هــذه ،يكــون انســجام القيــادة
بنفــس قــدر أهميــة السياســات واإلجــراءات؛ إذ هــو
الوحيــد الضامــن لصوابيتهــا وديمومتهــا وســرعة وحســن
تنزيلهــا.
ٌ
قابلــة للتحكُّــم
إن التأثيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة
أزمــة تــدوم أســابيع ،ويتطلــب التعامــل
بهــا فــي حالــة
ٍ
مغايــرا فــي الحالــة األخــرى.
تفكيــرا
معهــا
ً
ً
ـد مــن التضامــن بيــن رؤوس الحكــم ،يكــون الفريــق
وبمزيـ ٍ
الحكومــي أمــام فرصــة إلدارة مرحلــة امتصــاص األزمــة،
وأمــام فرصــة إلدارة مرحلــة التعافــي بأخــف األضــرار،
وبعــض اإلجــراءات ذات الطابــع االجتماعــي التــي اتخذتها
ـول إلــى
الحكومــة خــال الشــهر الماضــي يمكــن أن تتحـ َّ
رؤيــة متكاملــة فــي بنــاء الدولــة الديمقراطيــة االجتماعية

التــي َّ
بشــر بهــا دســتور الجمهوريــة الثانيــة فــي ســياق ٍ
ـي يعيــد االعتبــار لــدور الدولــة ولألبعــاد االجتماعيــة
دولـ ٍّ
والبيئيــة ،ويعيــد ترتيــب األولويــات ليولــي أهميـ ً
ـة كبــرى
وصحــة وكرامــة ،وبمــا
لــكل مــا هــو إنســاني مــن تربيــة
َّ
فــي ذلــك فلســفة تأجيــر العمــل.
توقعات:
فــي الظــروف الراهنــة ال أحــد بإمكانــه التوقــع ،فقــد
أعــاد العقــل اكتشــاف فضيلــة التواضــع ،وأصبــح
الجميــع يتحــدَّ ث عــن األزمنــة مــا بعــد العــادي ،وعــن
ُّ
التعقــد
ضــرورة التعايــش مــع الاليقيــن ،وعــن خاصيــات
والفوضــى والتناقــض ،حتــى إنــه ليصعــب راه ًنــا إحصــاء
االحتمــاالت الممكنــة .فعوامــل التأثيــر كثيــرة ،وال تونــس
وال غيرهــا متمكِّنــة مــن هــذه العوامــل ،فاألزمــة عالميــة
بــل إنســانية ،والتحــرك فــي أي مســاحة يمكــن أن يؤثــر
ً
فــي غيرهــا،
خاصــة بالنســبة إلــى ٍ
بلــد صغيــر ومفتــوحٍ
ِّ
ومتعــدد العالقــات.
غيــر أننــا يمكــن أن نعـ ِّ
ـدد المداخــل األساســية التــي ُتعيــن
فــي أثنــاء الحديــث عــن المســتقبل:
ً
ِّ
متعــددة ،منهــا انجــاء
أول :مــدَّ ة األزمــة ،ولذلــك صــور
دوليــا ،أو انجالؤهــا فــي
متقــارب
وقــت
األزمــة فــي
ٍ
ًّ
ٍ
َّ
تتعلــق بالمنــاخ والثقافــة
(ألســباب
بعــض الفضــاءات
ٍ
واإلمكانيــات وســامة السياســات) مــع اســتمرارها فــي
ـاءات أخــرى ،ومنهــا األزمــة القصيــرة المــدى (أســابيع
فضـ ٍ
قليلــة) أو المتوســطة (فــي حــدود ســنة) أو األزمــة
المتكــرِّ رة علــى موجــات.
ثانيــا :الوضــع فــي دولتــي الجــوار ،حيــث يتوقــع ُّ
تعقــد
ً
الوضــع السياســي واالجتماعــي فــي الجزائــر بســبب
احتمــال اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط ،وحيــث
َّ
تتقلــص فــرص االســتثمار فــي ليبيــا حتــى فــي صــورة
ٍّ
سياســي يضمــن االســتقرار للســبب
حــل
االتجــاه نحــو
ٍّ
نفســه.
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ً
ثالثــا :الوضــع فــي الــدول األكثــر تعامـ ًـا ،ونقصــد هنــا تحديــدً ا فرنســا وإيطاليــا ،وهمــا دولتــان منكوبتــان ،وقــد تلجــآن فــي القريــب
ونرجــح أن تكــون ألمانيــا أكثــر منهمــا مرونـ ً
ِّ
ـة فــي التعامــل مــع
ـات حمائيــة قبــل احتمــال العــودة إلــى سياســات تعــاون.
إلــى سياسـ ٍ
تونــس.
رأســيِ الســلطة التنفيذيــة ورأس الســلطة
رابعً ــا :مــدى تماســك وتكامــل المشــهد المؤسســي فــي البــاد ،ونعنــي بذلــك العالقــة بيــن َ
ً
وخاصــة فــي التعايــش بيــن النهضــة مــن جهــة ،والفخفــاخ ومحيطــه وحركــة
التشــريعية ،ومــدى اســتقرار الفريــق الحكومــي،
الشــعب والتيــار الديمقراطــي مــن جهـ ٍـة أخــرى ،ومــدى اســتقرار الوضــع فــي األحــزاب كلهــا
.
وعالميــا فــي أفــق ثالثــة أشــهر مــع مشــهد مؤسســي وطنــي معقــول ،وهــذا
وطنيــا
إن أحســن المشــاهد هــو ســيناريو أزمــة تنقشــع
ًّ
ًّ
ـات لــدور الدولــة ولموقــع بعــض القطاعــات التــي حركــت
ـات جوهريــة فــي المنــوال التنمــوي ،ومراجعـ ٍ
ســيفرض بالضــرورة مراجعـ ٍ
االقتصــاد الوطنــي منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي.
فرص مقارنة مع غيرها.
إن هذا المشهد يتيح لتونس أن تكون بالدَ
ٍ
ومــرة أخــرى ،تتأكَّــد الحاجــة إلــى التضامــن فــي مســتوى األوطــان ،والتضامــن فــي مســتوى الوحــدات الجغرافيــة المتماثلــة،
والتضامــن فــي المســتوى الدولــي .وهنــا نتذكَّــر مجــددً ا اتحــاد المغــرب العربــي ،وهنــا نتذكَّــر أن كورونــا قــد نجــح فــي االســتفراد
بنــا؛ ولذلــك فاقــم مــن خســائرنا.
ُّ
التوقــع ،وال حـ َّـل معهــا َّإل المواكبــة ومراقبــة المعالجــات
أمــا بقيــة المشــاهد كلهــا ،فتفضــي إلــى مقاديــر مــن المجهــول يصعــب معهــا
ـرة جيــدة.
التــي تحصــل فــي العالــم واالســتفادة مــن كل خبـ ٍ

عن المؤلف
عبدالحميــد جالصــي ،سياســي وباحــث تونســي مــن مواليــد ســنة  .1960وهــو
قيــادي إســامي ومســؤول ســابق في حركــة النهضة حيــث تحمل مســؤوليات
فــي بنــاء التنظيمــات وإدارة التفــاوض وقيــادة الحمــات االنتخابيــة وإدارة
التخطيــط االســتراتيجي .كمــا لــه اهتمامــات بحثيــة حــول مســارات االنتقــال
الديموقراطــي واالســتراتيجيات االنتخابيــة وتحــوالت حــركات اإلســام
السياســي وقضايــا العدالــة االنتقاليــة .ويعمــل علــى مشــروع بحثــي لبنــاء
ذاكــرة مقاومــة االســتبداد فــي تونــس ضمــن سلســلة أطلــق عليهــا عنــوان
“حصــاد الغياب”،أصــدر منهــا ( :اليــد الصغيــرة ال تكــذب  ،2016الشــهداء
يكتبــون الدســتور  ،2016الســرقة اللذيــذة  .)2017كمــا أصــدر ســنة 2018كتــاب
“دولــة الخــوف “ضمــن سلســلة دفاتــر مــا قبــل الثــورة .كمــا يعمــل علــى
مشــروع بحثــي يعنــى بالمراجعــات الفكريــة والسياســية و التنظيميــة.
عن الشرق
ّ
ّ
دوليــة مســتقلة تتمثــل مهمتهــا فــي
منتــدى الشــرق هــو شــبكة
ّ
ـتراتيجيات طويلــة األمــد لضمــان التطــور السياســي،
تطويــر اسـ
ّ
االقتصــادي لشــعوب منطقــة
االجتماعيــة ،واالزدهــار
والعدالــة
ّ
ّ
الشــرق األوســط .وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال األبحــاث
الديمقراطية،
المتفانيــة فــي العمل العامّ  ،وبتعزيــز مُ ُثل المشــاركة
ّ
االجتماعيــة
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة
ّ
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