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مــع احتفــال العــرب بالذكــرى العاشــرة النتفاضاتهــم ،يجــد العلمــاء تفســيرات ال نهايــة لهــا لكيفيــة قــراءة هــذه
َ
«ديمقراطيــة» الربيــع العربــي .فهــل
هدفهــم المنشــود:
أن علمــاء االنتقــال السياســي لــم يجــدوا
االنتفاضــات .إال ّ
ّ
هــي عشــر ســنوات مألتهــا الثــورة المضــادّ ة أكثــر مــن الثــورة؟ ومألهــا الحكــم االســتبدادي أكثــر مــن الحكــم
يتعمــق الباحــث فــي هــذا الثنائــي الــذي يــدور بطــرق مختلفــة حــول منــوال
الديمقراطــي؟ مــن الصعــب أن
ّ
العربيــة دون االســتفادة مــن المقارنــات المنهجيــة والمتعمقــة التــي تتجــاوز نطــاق هــذه
مصيــر االنتفاضــات
ّ
ـإن هــذا المقــال يتــرك بصمتــه علــى الســؤال األول ،مــع إشــارة خاصــة إلــى تونــس .وبذلــك
الدراســة .ومــع ذلــك ،فـ ّ
ـإن هــذا المقــال ال يســعى إلــى إجابــات محــدّ دة عــن «ثــورة» تبــدو أ ّنهــا مــا زالــت فــي طــور االكتشــاف بحســب
فـ ّ
احتجاجــات األســابيع الماضيــة فــي أجــزاء مختلفــة مــن تونــس .بــل فكــرة المقــال هــي تســليط الضــوء علــى
التحــول الديمقراطــي فــي تونــس و»الثــورة» ،مــع تســجيل مالحظــات فارقــة ذات قيمــة قابلــة
خصوصيــة
ّ
ّ
للتعميــم فــي الســياقات األخــرى للربيــع العربــي.
أن تونــس تبــدو وكأ ّنهــا انخرطــت فــي
إحــدى األفــكار التــي قــد تكــون ذات قيمــة هنــا هــي مالحظــة كيــف ّ
عمليــة ســريعة وفاشــلة فــي ســعيها نحــو «االنتقــال الثــوري المعهــود» علــى الرغــم مــن ا ّتباعهــا االنتقــال
ّ
عماليــة عمرهــا قــرن مــن الزمــن .ويتّ صــف هــذا
المنفــذ دســتوريًّ ا بمســاعدة مجتمــع
مدنــي قــوي وحركــة ّ
ّ

ـوري بســبب
االنتقــال بـــالمعهود بســبب الموافقــة عليــه دســتوريًّ ا وفــق قواعــد االشــتباك الديمقراطيــة ،وهــو ثـ ّ
المؤسســات
إن المســابقات واالحتجاجــات مســتمرة .وبنــاء
فشــل التحـ ّ
ـول الديمقراطــي فــي ترويــض الثــورةّ .
ّ
كافيــا إلضفــاء الطابــع الروتينــي علــى السياســة وتطبيــع العالقــات بيــن الدولــة والمجتمــع علــى
وحــده ليــس
ً
ّ
تتمثــل
أســاس العمليــات والكــوادر والمؤسســات الديمقراطيــة الشــعبية  -ويظهــر ذلــك فــي التجربــة التونســية.
عمليــات موازيــة للعدالــة التوزيعيــة -أي تســوية ســاحة اللعــب
الحلقــة المفقــودة لهــذه السلســلة فــي إنشــاء
ّ
اقتصاديًّ ــا ً
العمليــات ذات صلــة وثيقــة بإعــادة إنتــاج االنتقــال الديمقراطــي «الثــوري
أيضــا -وتكــون هــذه
ّ
المعهــود».
ـانيا بعــد ســلبها
قــد ال يكــون تجســيد «الثــورة» و/أو «الديمقراطيــة» وتعميمهــا مــن خــال إعطائهــا وجهً ــا إنسـ ًّ
كافيــا إلثبــات كفــاءة اإلنســان .وبالتحديــد ليــس
مــن ِقبــل الحكــم االســتبدادي لزمــن طويــل ،قــد ال يكــون
ً
حوروهــا إلــى حكايــة عــذاب وكآبــة وســرديات
بالنســبة إلــى منتقــدي الثــورة مــن العالــم العربــي الذيــن ّ
ـتمرة ،-وال بالنســبة إلــى منتقديهــا
دوامــة مسـ ّ
«إرهــاب» ودول ومجتمعــات فاشــلة  -وكأن الثــورات سلســة أو ّ
مــن داخــل العالــم العربــي الذيــن يندبــون «االنتظــام» المزعــوم البائــد (وحتــى الدكتاتورييــن الزائليــن بالنســبة
إلــى البعــض).
تتجه العدالة اإلصالحية؟
إلى أين ّ
ّ
مؤشـ ٌـر علــى االســتيعاب الشــعبي للتوقعــات
إن الســخط الثــوري فــي تونــس متعــدّ د األوجــه .فهــو مــن ناحيـ ٍـة
ّ
ّ
حريــة ،كرامــة وطنيــة» :أي مطالبتــه بفــرص
والتطلعــات التــي
تجســدها الهتافــات الشــهيرة لعــام « :2011شــغلّ ،
ّ
العمــل والحريــة والكرامــة الوطنيــة .ومــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،فــإن الســخط الــذي يظهــر ســنويًّ ا فــي شــهر ينايــر/
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و ُتعتبر أوجه القصور الحادة فيما
يُ سمّ ى هنا «العدالة اإلصالحية»
َ
أحد الجوانب الالفتة للنظر لهذا
العقد منذ انطالق الثورة التونسية
كانــون الثانــي يعكــس أوجــه القصــور فــي األداء السياســي خــال الســنوات العشــر الماضيــة .و ُتعتبــر أوجــه القصور
الحــادة فيمــا يُ سـ ّـمى هنــا «العدالــة اإلصالحيــة» أحــدَ الجوانــب الالفتــة للنظــر لهــذا العقــد منــذ انطــاق الثــورة
اإلصالحيــة فــي العدالــة الجنائيــة والبيئــات المدرســية ،حيــث إ ّنهــا ُتعتبــر مرتكــزة
التونســية .و ُتســتخدم العدالــة
ّ
ّ
يتعلــق
علــى الضحيــة بمــا فــي ذلــك الضحايــا والمجرمــون علــى حــدّ ســواء ،كمــا أ ّنهــا تتّ صــف بالحواريّ ــة فيمــا
بالجرائــم والتعويضــات وبتضميــن الجهــات الفاعلــة الرســمية (مثــل المحاكــم) وغيــر الرســمية (مثــل المجتمــع
ّ
ـم تكييــف هــذا المفهــوم هنــا باعتبــاره وثيــق الصلــة بتونــس مــا بعــد
المحلــي) فــي القــرارات
المتعلقــة بالجريمــة .1تـ ّ
حيــوي إلرســاء الديمقراطيــة فــي تونــس؛
اإلصالحيــة أمــر
إن التطبيــق العملــي المقنــع والدائــم للعدالــة
ّ .2011
ّ
ّ
ّ
ّ
األول
اإلصالحيــة مــن
تتكــون العدالــة
ظــل االســتبداد .ومــن هــذا المنظــور،
ألنهــا تنبثــق مــن
شــقين :يشــمل ّ
ّ
ّ
التعامــل مــع الجرائــم التــي ارتكبتهــا دكتاتوريــة بــن علــي .وتقــع العدالــة االنتقاليــة -التــي تشــمل الفســاد
ومختلــف أشــكال القمــع ضــد المعارضيــن السياســيين والمعارضيــن والمنتقديــن -ضمــن هــذه الفئــة.
ويتضمــن الثانــي اســتخدام «العدالــة اإلصالحيــة» مســائل العدالــة االجتماعيــة باإلضافــة إلــى المســار االنتقالــي.
ّ
ثــم فهــو يشــمل عكــس وتصحيــح المزيــد مــن المخالفــات الهيكليــة التــي ارتكبتهــا الدولــة ،والتــي أدّ ت
ومــن ّ
إن هــذا الفهــم
إلــى التهميــش االجتماعــي واالقتصــادي ،الــذي غال ًبــا مــا كان
إقليميــا منــذ االســتقالل الرســميّ .
ًّ
يلفــت االنتبــاه إلــى المســؤوليات التوزيعيــة :الميــاه النظيفــة والهــواء ،والبنيــة التحتيــة اآلمنــة وســهلة الوصــول،
تــم االعتــراف بالفشــل الذريــع فــي كال
والتعليــم ،والرعايــة
الصحيــة ،والتوظيــف ،والرواتــب التقاعديــة .وقــد ّ
ّ
النوعيــن مــن االنتهــاكات ضــد حقــوق المواطــن علــى أنــه دعــوات غيــر مقصــودة للثــورة العامــة فــي 2011-2010
ـإن
علــى نطــاق واســع .ومنــذ ذلــك الحيــن ،ربمــا أصبحــت شــعارات الحريــة والكرامــة شــبه مبتذلــة .ومــع ذلــك ،فـ ّ
تكرارهــا علــى مــدى العقــد الماضــي ال ّ
يقلــل مــن أهميتهــا واســتمراريّ تها .ولذلــك فعلــى النّخــب السياســية والعلمــاء
ـوار -الذيــن وضعــوا
والمراقبيــن أن يأخــذوا هــذه الشــعارات علــى محمــل الجــدّ
تمامــا كمــا يقولهــا المتظاهــرون -الثـ ّ
ً
وقوتهــا المسـ ّـلحة.
ســامتهم وأرواحهــم علــى المحــك وهــم يواجهــون مخالــب دولــة بــن علــي البوليســية ّ
تمــت اإلشــادة بالدســتور التونســي لعــام  2014باعتبــاره إنجــا ًزا بــار ًزا إلرســاء الديمقراطيــة فــي البــاد .ولــم ترســم
ّ
ـام السياســي الجديــد فحســب ،بــل أرســت ً
أساســا لعناصــر
أيضــا
هــذه الوثيقــة التــي غيــرت قواعــد اللعبــة النظـ َ
ً
تــم انتخــاب المجلــس التأسيســي فــي خريــف عــام  2011وتكليفــه بصياغــة
ّ
مهمــة للعدالــة اإلصالحيــة .فقــد ّ
ـول الديمقراطــي .وبهــذا
الدســتور ،وقــد نظــر المجلــس إلــى العدالــة متعــدّ دة األوجــه علــى أ ّنهــا محوريّ ــة فــي التحـ ّ
أحكامــا للتخفيــف مــن عــدد مــن االختــاالت التــي أحدثهــا القمــع والحرمــان .حيــث تتنــاول
تضمــن دســتور 2014
ّ
ً
المــواد  12و 23و 40و 44و 47و 136و 148مواضيــع «التمييــز اإليجابــي» بيــن المناطــق ،و»حمايــة كرامــة اإلنســان»،
و»ظــروف العمــل الالئقــة» ،وتعليــم األطفــال ،والتنميــة اإلقليميــة ،والعدالــة االنتقاليــة ،علــى التوالــي .وفــي عــام
تضمــن تأســيس هيئــة الحقيقــة والكرامــة
ـي التأسيســي قانــون العدالــة االنتقاليــة الــذي
ّ
 ،2013أقـ ّـر المجلــس الوطنـ ّ
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المحير أن يتراخى القادة السياسيون
ويبدو من
ّ
التونسيون ،ممّ ا ّ
صالحية تجميد أصول
أدى إلى انتهاء
ّ
زين العابدين بن علي لمدة  10سنوات ،على الرغم من
كونهم على ا ّتصال بالمسؤولين السويسريين
برئاســة ســهام بــن ســدرين .وقــد ُتركــت واليــة هــذه الهيئــة لتنتهــي بعــد ســنوات قصيــرة .وبحلــول الوقــت
المؤسســة السياســية التونســية بعــد
الــذي نشــرت فيــه اللجنــة تقريرهــا النهائــي فــي أوائــل عــام  ،2019كانــت
ّ
ـن العدالــة االنتقاليــة.
عــام - 2011وال تــزال -بعيــدة كل ال ُبعْ ــد عــن سـ ّ
صالحيــة تجميــد أصــول
ممــا أدّ ى إلــى انتهــاء
ويبــدو مــن
المحيــر أن يتراخــى القــادة السياســيون التونســيونّ ،
ّ
ّ
زيــن العابديــن بــن علــي لمــدة  10ســنوات ،علــى الرغــم مــن كونهــم علــى ا ّتصــال بالمســؤولين السويســريين.
ـإن مــا يقــدّ ر بنحــو  9مليــارات دوالر مــن الثــروة التــي تراكمــت لــدى عشــيرتي بــن علــي
وعــاوة علــى ذلــك ،فـ ّ
والطرابلســي ال تــزال حـ ّـرة .2وقــد يتســاءل التونســيون عــن ســبب فشــل الحكومــات فــي اتخــاذ خطوات ملموســة
إن األمــوال التــي ســرقتها عصابــة السـ ّـراق -االســم الــذي أطلقــه المتظاهــرون علــى
الســتعادة هــذه األصــولّ .
شــوطا طويـ ًـا فــي ســدّ الفجــوات
عائلــة الديكتاتــور وزمرتهــم فــي عــام  -2011قــادرة نظريًّ ــا علــى أن تقطــع
ً
العديــدة فــي ميزانيــة تونــس وتزايــد الديــن العــام .حتــى إن ً
بعضــا مــن األمــوال قــادرة علــى تمويــل برامــج
التنميــة أو تمويــل فــرص عمــل للعاطليــن عــن العمــل .فهــل مراوغــة العدالــة االنتقاليــة ناتجــة عــن إهمــال
(المتعمــد) ،أو عــدم الكفــاءة ،أو الســذاجة ،أو كل مــا ســبق؟
الدولــة
ّ
إن التدقيــق فــي العدالــة اإلصالحيــة يســتلزم تجــاوز الزخــارف المؤسســية واإلجرائيــة للمشــهد السياســي
ّ
التونســي بعــد عــام  .2011وال ّ
توفــر االنتخابــات المتتاليــة ( )2019 ،2018 ،2014 ،2011ومــواد الدســتور وقانــون

أساســا كامـ ًـا
وكافيــا للتقييــم .ومــن المحتمــل فــي حالــة العدالــة االنتقاليــة أن
العدالــة االنتقاليــة فــي حــدّ ذاتهــا
ً
ً
يكــون «قانــون المصالحــة اإلداريــة» الــذي أصــدره الرئيــس الراحــل الباجــي قائــد السبســي ،والــذي أقـ ّـره البرلمــان
فــي خريــف  ،2017مــن المحتمــل أن يكــون هــو الــذي حمــى العديــد مــن الفاعليــن المذنبيــن مــن المســاءلة .وقــد
ـم تمريــر مشــروع القانــون المثيــر للجــدل بأغلبيــة  117صو ًتــا و 9اعتراضــات ،بمــا فــي ذلــك دعــم معظــم كتلــة
تـ ّ
النهضــة (موزاييــك إف إم .3)2017
ـن التصويــت البرلمانــي لــم يحســم األمــر .فقــد أثــار الجــدل حــول مشــروع القانــون احتجاجــات فــي الشــارع
لكـ ّ
عــام الحظــت مجموعــات
(الحمــي  .)2017وبعــد
أســامح)
مســمى حملــة «منيــش مســامح!» ،أي (لــن
تحــت
ّ
ّ
ٍ
ِ
المجتمــع المدنــي -بمــا فيهــا منتــدى الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة و»محامــون بــا حــدود» والرقابــة
المبيــن» ،و»كان يفتقــر
أن القانــون «قــد طمــس جوهــر العدالــة االنتقاليــة علــى النحــو
البرلمانيــة «البوصلــة»ّ -
ّ
ـفافية» (منتــدى الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة  .4)2018وأضافــت ّ
منظمــة مراقبــة حقــوق اإلنســان
إلــى الشـ ّ
أن أســاس القانــون الــذي يفـ ّـرق علــى الــورق بيــن المســؤولين الفاســدين فــي ظــل النظــام القديــم والموظفيــن
ّ
ّ
(منظمــة مراقبــة حقــوق اإلنســان).5
أســاس خاطــئ
المدنييــن الذيــن يقومــون بوظائفهــم فقــط هــو
ويســتمر
ّ
ٌ
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الجــدل فــي المبــادالت 6بيــن ســهام بــن ســدرين ومحمــد الغريانــي (المستشــار الجديــد لرئيــس البرلمــان راشــد
الغنوشــي حــول «المصالحــة» ومســؤول ســابق رفيــع المســتوى فــي التجمــع الدســتوري الديمقراطــي) .وباإلضافة
إلــى الصيحــات الشــعبية ،تجــدر مالحظــة هــذه االنتقــادات الالذعــة المتداولــة بيــن األصــوات المســموعة علــى
ـم التأكيــد
ـم قــد ال يكــون مــن المبالغــة أن يتـ ّ
نطــاق واســع فــي الطبقــة السياســية والمجتمــع المدنــي .ومــن ثـ ّ
اإلصالحيــة .فلــم يقــدّ م هــذا القانــون أيّ ــة
أن قانــون المصالحــة كان خطــوة مؤسســية معاكســة للعدالــة
علــى ّ
ّ
خدمــة إلرســاء الديمقراطيــة فــي البــاد.
االحتجاج وانتشاره الواسع
إن تراجــع العدالــة اإلصالحيــة ذات الشــقين فــي تونــس ليــس محصــو ًرا فــي صيغــة «العدالــة االنتقاليــة»
ّ
فقــط .فمنــذ الثــورة ،لــم تــول ِ الحكومــات االهتمــام الكافــي للعدالــة االجتماعيــة .وال يــزال توزيــع التنميــة
التحتيــة والتعليــم) غيــر متــوازن .ومــع ذلــك ،فــإن
الصحيــة والبنيــة
والســلع األخــرى (العمالــة والميــاه والرعايــة
ّ
ّ

الجماهيــر التــي انتفضــت مــن أجــل اإلطاحــة ببــن علــي فــي عــام  2011لــم تكــن راضيــة عــن المحنــة االجتماعيــة
مهم ً
ً
تمــر بهــاُ .
ــة لتفســير كيفيــة
واالقتصاديــة التــي كانــت البــاد
وهنــا تقــدّ م االحتجاجــات نافــذ ًة
تحليليــة ّ
ّ
انــدالع الثــورة فــي تونــس علــى مــدى العقــد الماضــي .إذ اتخـ ْ
ـذت بعــض االحتجاجــات شــكل حمــات طويلــة
ـملت أ�خــرى تحدّ يــات شــعبية لسياســات محــدّ دة ،مثــل
ومســتمرة مثــل احتجاجــات الكامــور ( .)2020-2017وشـ ْ
ّ
التقشــف لعــام  2018التــي أثــارت حملــة المجتمــع المدنــي «فيــش نســتنّاو» ،بمعنى (مــاذا ننتظــر؟) .7إذن،
ميزانيــة
ّ
متوقــع مــن المشــاركة السياســية غيــر
ـح نوعً ــا شــبه
ـإن نشــاط االحتجــاج ليــس غري ًبــا فــي تونــس ،بــل أصبـ َ
فـ ّ
عجلــت
أن االنتفاضــة الشــعبية ليســت وحدهــا التــي ّ
الرســمية والتعامــل مــع الســلطات الموجــودة .ويُ الحــظ ّ
بإطاحــة بــن علــي فــي عــام  ،2011بــل هــو اســتمرار االحتجــاج كأســلوب مــن «سياســة صاعــدة مــن القاعــدة
ـم يمكــن اعتبــار هــذه
ـتمرت عشــر ســنوات .ومــن ثـ ّ
ميــز تجربــة تونــس الديمقراطيــة التــي اسـ ّ
إلــى القمــة» ،والــذي ّ
مقياســا للــرأي العــام مــن نــوع مــا .فهــي تن ّبــه النخبــة السياســية إلــى تشــابك الجوانــب االجتماعيــة
االحتجاجــات
ً
واالقتصاديــة والسياســية بالنســبة إلــى المحروميــن علــى وجــه الخصــوص .وبهــا يع ّبــرون عــن إحباطهــم ونفــاد
صبرهــم مــن النخبــة السياســية التــي لــم تســعَ بشــكل مقنــع إلــى تنفيــذ االلتزامــات الدســتورية لمعالجــة تفاقــم
اإلصالحيــة ال تــزال منقوصــة.
ألن العدالــة
إن التونسـ ّـيين يتعبــون ّ
عــدم المســاواة فــي جميــع أنحــاء البــاد .أي ّ
ّ
ويمكــن ً
متجســدً ا
أيضــا مالحظــة النمــط المسـ ّـمى بديناميكيــة لعبــة القــط والفــأر بيــن المتظاهريــن والدولــة،
ّ
فــي قــوات الشــرطة فــي هــذه الســياقات .ففــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر ،اعتقلــت الشــرطة مــا يقــارب 200
يحتجــون أمــام النــادي اإلفريقــي،8
القصــر) الذيــن كانــوا
مــن مشــجعي كــرة القــدم الشــباب (العديــد منهــم مــن
ّ
ّ
ممــا أحــدث موجـ ً
ً
عامــا
ـة مــن االحتجاجــات وأعمــال الشــغب فــي ينايــر /كانــون الثانــي  ،9 2021وأثــار
ّ
نقاشــا ًّ

عجلت
ويُ الحظ أنّ االنتفاضة الشعبية ليست وحدها التي ّ
بإطاحة بن علي في عام  ،2011بل هو استمرار االحتجاج
كأسلوب من «سياسة صاعدة من القاعدة إلى القمة» ،والذي
ميز تجربة تونس الديمقراطية التي استمرّ ت عشر سنوات
ّ

|

أن الصيحــات
واســع النطــاق .وعلــى الرغــم مــن انتشــار «العصيــان» العــام علــى مــدى العقــد الماضــي ،يبــدو ّ
االحتجاجيــة ضــد الدولــة هــذا العــام قــد ا ّتخــذت شـ ً
ـكل أكثــر ً
عنفــا .فقــد أثــار إعــان اإلغــاق لمــدة أربعــة أيــام
ّ
بــأن الحكومــة تســعى إلــى احتــواء النشــاط
ـداء مــن  14ينايــر /كانــون الثانــي شــكوكًا ّ
فــي ذكــرى الثــورة ابتـ ً

القصــر -فــي أعمــال شــغب
وكثيــر منهــم مــناالحتجاجــي .حيــث شــارك الشــباب فــي جميــع أنحــاء البــاد
ّ
ٌ
ونهــب وتدميــر للممتلــكات واشــتباكات مــع الشــرطة .وقــد تمــدّ دت هــذه االضطرابــات فــي أنحــاء تونــس مــن
المناطــق الداخليــة مثــل «ســليانة» ،حيــث اندلعــت هــذه السلســلة األخيــرة مــن االحتجاجــات إلــى «أحزمــة
ثــم ثــارت صيحــات االحتجــاج فــي أوســاط
البــؤس» فــي العاصمــة تونــس ،بمــا فــي ذلــك حــي التضامــنّ .
َ
نتيجــة القمــع مــن ِقبــل شــرطة الدولــة وقــوات األمــن ،الذيــن اســتخدموا الغــاز المســيل
المجتمــع المدنــي،
للدمــوعّ ،
وجــروا األشــخاص
ونفــذوا االعتقــاالت الجماعيــة لمــا ال يقــل عــن  600بحســب وزارة الداخليــة،
ّ
فــي شــاحنات صغيــرة ومــا شــابه ذلــك .حتــى إن منظمــات المراقبــة الدوليــة -مثــل منظمــة العفــو الدوليــة -قــد
تحدّ ثــت ضــد «القــوة غيــر الضروريــة والمفرطــة ضــد المتظاهريــن».10
إهانة الشباب

ّ
المتوقــع أن جميــع النّخــب السياســية التونســية قــد اجتمعــت علــى إدانــة العنــف والتخريــب
قــد يكــون مــن
تمــرد أو ســوء ســلوك) .ومــع ذلــك ،فقــد كان ردّ رئيــس
والشــغب الصــادر عــن الشــباب الغاضــب (علــى شــكل
ّ
ً
روتينيــا 11مــن خلــف مكتبــه بأمــان
ـام مــن الصمــت -خطا ًبــا
الــوزراء هشــام المشيشــي
ضعيفــا؛ إذ ألقــى -بعــد أيـ ٍ
ًّ
آتيــا بمــا يمكــن مقارنتــه بمقولــة «أنــا
وهــدوء ،وطمــأن الشــباب قائـ ًـا :إن «أصواتكــم مســموعة وغضبكــم مبــرر»ً ،

فهمتكــم» الشــهيرة لبــن علــي مــع انــدالع الثــورة فــي ينايــر  .2011ثــم شــرع المشيشــي فــي التنديــد بالتعبيــر
ـوات األمــن .إن رئيــس الحكومــة فــي خطابــه المختصــر
العنيــف عــن غضــب الشــبابّ ،
مكمـ ًـا بذلــك «مهنيــة» قـ ّ
ّ
مؤشــر علــى كيفيــة
حرفيــا مــن الصفحــات المطبوعــة -لــم يقــدّ م أيّ ــة
الــذي دام ســت دقائــق ،والــذي قــرأه
ًّ
اســتجابة حكومتــه بشــكل اســتباقي للشــباب الــذي اعتــرف هــو بإحباطــه.
ّ
اهتــزت التشــكيلة الوزاريــة «التكنوقراطيــة» التونســية فــي األيــام األخيــرة ،وتنتظــر اآلن إدارة القســم
لقــد
كيفيــة ّنيــة ســعي
أي تلميــح فــي خطــاب المشيشــي عــن
ّ
الرســمي مــن ِقبــل الرئيــس ســعيد .ولــم يكــن هنــاك ّ
حكومتــه الســترضاء الشــباب الذيــن خذلتهــم ّ
توقعــات التغييــر فــي شــكل التنميــة والتوظيــف والحيــاة الكريمــة
ســعيد لمنصــب رئيــس الحكومــة
أن المشيشــي الــذي اختــاره
الموعــودة فــي دســتور  .2014باإلضافــة إلــى ّ
ّ
ووزيــر الداخليــة الســابق قــد تغاضــى بشــكل مؤســف عــن القــوة المفرطــة التــي تســتخدمها قــوات أمــن الدولــة
والشــرطة .فهــل انحســرت الدولــة البوليســية بالفعــل منــذ ثــورة 2011؟
12
خارجــا عــن صلــب الموضــوع.
ربّمــا يكــون تعبيــر النّخــب السياســية األخــرى عــن ازدرائهــا مــن كلمــات المشيشــي
ً

ـدءا مــن بيــان 13مجلــس الشــورى الثامــن واألربعيــن لحركــة النهضــة وإدانــة عبيــر موســي 14وحتّ ــى تعليقــات
فبـ ً
التيــار الديمقراطــي ،15فــإن ّ
كل مــا يظهــر عبــر الطيــف السياســي هــو قــراءة شــبه انفصاميــة للوضــع .وقــد ال
يكــون هنالــك طائــل مــن محاولــة فصــل االحتجاجــات المشــروعة «الســلمية» التــي تجــري نهــا ًرا فــي العاصمــة
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قد يتناسب غضب الشباب مع التوقعات المحطمة
لثورة تعد بالكرامة والحرية والعدالة االجتماعية
من ِقبل طبقة سياسية ال ّ
تقدم أكثر من مجرّ د
الكالم عن احتياجات المواطنين المعيشية
بشــعارات احتجاجيــة ومطالــب واضحــة عــن الشــغب غيــر القانونــي (األذى الجامــح) واالنحــراف ً
ليــا .وقــد
يرقــى األمــر إلــى درجــة التنــازل مــن ِقبــل الطبقــة السياســية التــي فشــلت -كمــا أدرك الجميــع -فــي إيصــال
المطالــب االجتماعيــة واالقتصاديــة والتوزيعيــة لثــورة .2011
رمــزي لهــذه األعمــال فــي ذكــرى الثــورة.
ومتعمــق فــي جميــع أنحــاء تونــس .وهنــاك بُعْ ــد
التهميــش
مســتمر
ّ
ّ
ّ
تجســد احتجاجــات الشــباب وأعمــال الشــغب الممارسـ َ
نفســها فــي  2011-2010إلــى حـ ٍّ
ـد مــا.
حيــث
ّ
ـة الثوريــة َ
قــد ال يكــون مــن المهــم جــدًّ ا عــدم إعــان الشــباب بوضــوح عــن مطالــب محــدّ دة وعــدم انتظامــه فــي
إن أعمــال الشــغب الشــبابية ليســت ظاهــرة منفصلــة عــن
مجموعــة مجتمــع مدنــي محــدّ دة أو ّ
تجمــع سياســيّ .
االحتجاجــات النهاريــة المطالبــة بنشــر قائمــة رســمية كاملــة بشــهداء الثــورة أو المطالبيــن باســتقالة الحكومــة
ـطاء خــال االحتجاجــات النهاريّ ــة ً
ـت المتظاهريــن مــن الوصــول
أيضــا ومنعـ ْ
(فــي الواقــع ،اعتقلـ ْ
ـت الشــرطة نشـ ً
إن هــذه األعمــال هــي أقــرب فــي طبيعتهــا إلــى أعــراض جامحــة لنقمــة
إلــى شــارع الحبيــب بورقيبــة) .16بــل ّ
مجيشــة ،وهــو مصطلــح يُ ســتخدم علــى نطــاق واســع مــن ِقبــل الطبقــة السياســية ،ولكــن ربمــا لــم يتــم فهمــه
ّ
إن الشــباب الســاخط مــن أمريــكا الالتينيــة إلــى جنــوب أوروبــا وحتّ ــى تونــس بعــد عشــر ســنوات
بشــكل ٍ ٍ
كافّ .

مجــرد مــن أدوات التمكيــن -التعليــم
مــن الثــورة هــم الوجــه األكثــر فوضويّ ــة لالســتياء الشــعبي .فالشــباب
ّ
والتوظيــف علــى وجــه الخصــوص -التــي يمكــن أن تؤهلهــم لبنــاء مســتقبل أكثــر إشـ ً
ـراقا ألنفســهم ضــد الدولــة
التــي ّ
تخلــت عنهــم مــرا ًرا وتكــرا ًرا .ربمــا ال يشــعر هــؤالء الشــباب بالحاجــة إلــى توضيــح مــا يثيــر غضبهــم
إن حــرق اإلطــارات وتحطيــم أجهــزة الصــراف اآللــي تحــت جنــح الظــام قــد ينتقــص مــن الكياســة
بالضبــطّ .
أن المؤسســة
المقبولــة للنّخــب السياســية فــي البــاد.
لكــن عنــف الحشــد الشــعبي ال ينتقــص مــن حقيقــة ّ
ّ
السياســية بعــد  2011قــد ّ
وهمشــتهم.
تخلــت عــن أتبــاع تونــس
ّ
قــد يتناســب غضــب الشــباب مــع التوقعــات المحطمــة لثــورة تعــد بالكرامــة والحريــة والعدالــة االجتماعيــة
مجــرد الــكالم عــن احتياجــات المواطنيــن المعيشــية .ويظهــر
مــن ِقبــل طبقــة سياســية ال تقــدّ م أكثــر مــن
ّ
وكأن السياســيين يســعون إلــى حفــظ مــاء وجههــم مــن خــال إبــداء المصادقــة علــى حــق االحتجــاج
األمــر
ّ
أن هــذا الحــق مضمــون فــي الدســتور مــن األصــل .ومــع ذلــك ،قــد يتقاطــع االثنــان أكثــر
الســلمي وقبولــه ،مــع ّ
يثمــن قــوى األمــن والدولــة ويحـ ّ
ـذر مــن الفوضــى يظهــر بطبيعتــه لحمايــة
إن الخطــاب الــذي ّ
ممــا يتباعــدانّ .
أن التقاريــر التــي تفيــد بــأن االحتجاجــات واالشــتباكات فــي ســليانة
المؤسســة السياســية واألمنيــة .وحقيقــة ّ
ّ
العامــة
تتضمــن -فــي الواقــع -نه ًبــا أو تدميـ ًـرا للممتلــكات
ـم ا ّتهــام أحــد الرعــاة مــن ِقبــل الشــرطة) لــم
ّ
ّ
(حيــث تـ ّ
ّ
و»المنظــم» والمقبــول؟ وأيــن
مهمــة :أيــن ينتهــي االحتجــاج «الســلمي»
أو
ّ
الخاصــة ،17هــي حقيقــة تثيــر أســئلة ّ
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تبــدأ أعمــال الشــغب «الجامحــة» و»الفوضويــة» و»المؤذيــة» البغيضــة؟ قــد ال تتوافــق أحــكام السياســيين
المفرطــة فــي التبســيط مــع تشــابك األمريــن فــي الدوافــع والمظالــم ،هــذا إن لــم يكــن ً
أيضــا فــي الممارســة
العمليــة .ويذكّرنــا هــذا االنقســام باللغــة المســتخدمة مــن ِقبــل بورقيبــة وبــن علــي عــن العمــاء المحرضيــن.
18
ّ
يغــذي نفــس
أن اإلرهابييــن قــد «يســتغلون الهــدوء»
إن التحذيــر المشــؤوم لوزيــر الدفــاع الوطنــي مــن ّ
ّ
قواعــد اللعبــة التــي تضفــي الطابــع األمنــي علــى المعارضــة .فمناهضــة الدولــة ومواالتهــا هــي الثنائيــة الجديدة.

ً
فارغــا
كالمــا
ـتمر الحديــث السياســي عــن اســتقرار الثــورة أو االرتقــاء إلــى مســتوى مطالبهــا فــي كونــه
يسـ ّ
ً
مســتمرة .وليســت تونــس فــي مرحلــة
تســتقر أبــدً ا .بــل هــي
عامــا بعــد عــام .فالثــورة لــم تنتــه بعــدُ  ،ولــم
ّ
ّ
ً
ـأول انتخابــات ديمقراطيــة فــي البــاد فــي عــام  2011أو دســتورها الجديــد
«مــا بعــد الثــورة» التــي اتســمت بـ ّ
ـتمرة
وقانونهــا االنتخابــي فــي عــام  2014أو انتخاباتهــا البرلمانيــة والرئاســية الثانيــة لعــام  .2019بــل الثــورة مسـ ّ
فــي تونــس  -وليــس هــذا كفكــر طمــوح لتحفيــز زخــم المقاومــة مــن ِقبــل النشــطاء فــي مصــر السيســي أو
حرفيــا فــي طــور
إن ثــورة الدولــة الواقعــة فــي شــمال إفريقيــا ال تــزال
فــي ســوريا التــي اســتعادها األســدّ .
ًّ
ّ
وكأن الثــورة التونســية قــد
التكشــف ،وهــو أمــر مــن الجيــد أن تعتــرف بــه الطبقــة السياســية فــي البــاد.
ّ
حــررت الن َ
ُّخــب التــي بــات لديهــا اآلن مســاحة لتشــكيل األحــزاب وخــوض االنتخابــات وإشــغال المقاعــد
ّ
لكــن
النيابيــة والمناصــب الوزاريــة والقيــام بجــوالت إعالميــة علــى موزاييــك وشــمس وديــوان إف إم.
ّ
إن الثــورة
ّ
المهمشــين والمحروميــن لــم يتحــرروا بعــدُ مــن أغــال الفقــر واالســتبعاد االجتماعــي واالقتصــاديّ .
ّ
ـوائية فــي
الشــعبية
تتطلــب تحـ ّ
ـوالت ال تقتصــر علــى البرلمــان فقــط ،بــل تشــمل الشــوارع وأحيــاء المــدن العشـ ّ
داخــل البــاد وجنوبهــا.
اإلصالح االنتخابي :تشتيت انتباه أم ّ
حل ممكن؟
ـؤولية
قــد يكــون االحتجــاج مــن أعــراض فشــل الحكومــات التونســية بمهامهــا فــي تطبيــق حكـ ٍـم يتّ صــف بالمسـ ّ
ّ
التطلعــات الثوريــة للجمهــور الــذي يطــوي عقــودً ا مــن ديكتاتوريــة مــا
والتجــاوب الفعّ ــال بمــا يتناســب مــع
ـول
صحيــة
أن االحتجــاج فــي حــدّ ذاتــه ليــس ســمة غيــر
لعمليــة التحـ ّ
بعــد االســتعمار .وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
ّ
ّ
ّ
أســميه «التــوازي
يتجــزأ ممــا
جــزء ال
الديمقراطــي فــي البــاد التــي أشــعلت شــرارة ثــورة  ،2011بــل هــو
ّ
ٌ
إن التعايــش الرســمي وغيــر الرســمي بيــن
المدنــي» 19الــذي جعــل مــن االنتقــال فــي تونــس «عالمــة ّ
تامــة»ّ .
مختلــف الفاعليــن السياســيين والمدنييــن (األحــزاب السياســية والمؤسســات التنفيذيــة والجهــات الفاعلــة فــي
المجتمــع المدنــي مثــل االتحــاد العــام التونســي للشــغل) يمتــدّ ً
أيضــا إلــى النشــاط االحتجاجــي «الشــاذ» كنــوع
مــن الضغــط التصاعــدي علــى النّخــب السياســية وعمــل المؤسســات السياســية.

قد يكون االحتجاج من أعراض فشل الحكومات التونسية
حكم ّ
بالمسؤولية والتجاوب
يتصف
بمهامها في تطبيق
ٍ
ّ
ّ
الفعّ ال بما يتناسب مع التطلعات الثورية للجمهور الذي
ً
عقودا من ديكتاتورية ما بعد االستعمار
يطوي
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ـوع والتعــدّ د فــي األصــوات والقــوى السياسـ ّـية والمدنيــة مــن الصمــود فــي وجــه المركزيــة
لقــد تمكّــن هــذا التنـ ّ
المؤسســات السياســية فــي البــاد ومــن دونهــا .قــد
المفرطــة أو الســيطرة مــن ِقبــل العــب سياســي واحــد مــع
ّ
يكــون فــي هــذا مشــهدٌ الستكشــاف اكتســاب الديمقراطيــة للممارســات الجيــدة (كسياســة المســاومة وبنــاء
ـم فهــم النشــاط االحتجاجــي -مــع مــا يحتويــه مــن
اإلجمــاع) التــي ال تــزال تنتشــر فــي تونــس منــذ  .2011وتـ ّ
أعمــال شــغب -علــى أ ّنــه عنصــر مــن عناصــر «المــوازاة المدنيــة» ،وهــو يدعــو إلــى المشــاركة الجــادّ ة مــن
ّ
ـم لحـ ّـل المشــكالت ومواجهــة األزمــات السياســية
ِقبــل النّخــب السياســية فــي تونــس .وقــد
يتمثــل الربيــع المهـ ّ

واالقتصاديــة المتصاعــدة فــي تــآزر أكبــر بيــن الفاعليــن المدنييــن والسياســيين الرســميين وغيــر الرســميين بـ ً
ـدل

مــن إصــاح القانــون االنتخابــي.
يُ عــزى الركــود السياســي إلــى العديــد مــن األشــياء :ضعــف األحــزاب السياســية ،واالقتصــاد المتعثــر ،وتكاثــر
الديــون الخارجيــة ،واالنحــراف عــن النهــج الثــوري لعــام  ،2011وعــودة النظــام القديــم ،ومــا إلــى ذلــك .ويبــدو
أن المتظاهريــن والشــباب المع ّبــأ فــي الشــارع قــد أدركــوا إلــى حــدّ مــا علــى األقــل بعــض عيــوب المرحلــة
َّ
تحولــت األصــوات المتباينــة علــى مســتوى النّخــب السياســية إلــى إلقــاء
االنتقاليــة الجاريــة فــي تونــس .وقــد ّ
فإمــا أن يكــون النظــام السياســي المختلــط (شــبه البرلمانــي) أو
اللــوم علــى مؤسســات الدولــة بشــكل متزايــدّ .
قانــون االنتخابــات هــو الــذي يعطــي مكا ًنــا واســعً ا للمســتقلين واألحــزاب الصغيــرة جــدًّ ا لكســب موطــئ قــدم
فــي البرلمــان .وقــد اشــتهر قيــس ســعيد بحملتــه إلعــادة صياغــة النظــام السياســي واالنتخابــي بأكملــه فــي
تصريحــات غامضــة عــن الحاجــة إلــى تمثيــل «اإلرادة العامــة» بشــكل أفضــل .وفــي اآلونــة األخيــرة ،أشــار
راشــد الغنوشــي مــن حــزب النهضــة إلــى أن النظــام االنتخابــي الحالــي يتــرك البــاد «بــا حاكــم» فــي غيــاب
أغلبيــة أو أقليــة برلمانيــة واضحــة .20واقتــرح آخــرون تعديــل قانــون االنتخابــات فــي اتجــاه الدوائــر الفرديــة.21
ويحــدّ د االتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي مقترحــه للحــوار الوطنــي 22الــذي نوقــش كثيـ ًـرا كلًّ مــن النظــام
االنتخابــي والسياســي (شــبه برلمانــي مــع «ثــاث رئاســات» ومــا إلــى ذلــك) علــى أنــه يــؤدّ ي إلــى عــدم الكفــاءة
ّ
يتعلــق األمــر بالسياســة االجتماعيــة واالقتصاديــة.
السياســية عندمــا
ّ
تتطلــب
والتحــول الديمقراطــي يثيــر معضلــة اإلصــاح المؤسســي .وســوف
فــإن عقــدً ا مــن الثــورة
وهكــذا
ّ
ّ
(أي نــوع؟) بالطبــع مســتوى مــن اإلجمــاع السياســي الــذي يمكــن
التعديــات علــى اإلصــاح االنتخابــي بالبــاد ّ
إلحاحــا هــو :هــل
ـإن الســؤال األكثــر
القــول إ ّنــه مشــكوك فيــه فــي هــذا البرلمــان المجـ ّـزأ
ً
والمقســم .ومــع ذلــك ،فـ ّ
ّ
ســيدفع اإلصــاح المؤسســي بالفاعليــن السياســيين واألجهــزة فــي تونــس نحــو ضــرورات العدالــة اإلصالحيــة؟
أم هــل األمــر مجـ ّـرد ذريعــة سياســية وكبــش فــداء مناســب لألحــزاب والسياســيين الذيــن يبــدو أنهم لــم يواجهوا
أي مشــكلة مــع قانــون االنتخابــات فــي عــام  2014عندمــا حصلــوا علــى  69مقعــدً ا (النهضــة) أو  89مقعــدً ا (نــداء
ّ
تونــس) فــي المجلــس التشــريعي؟

هل سيدفع اإلصالح المؤسسي بالفاعلين السياسيين
واألجهزة في تونس نحو ضرورات العدالة اإلصالحية؟
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أن النظــام االنتخابــي الحالــي فــي تونــس ال ينتــج أغلبيــة ،بــل ينتــج تعدّ ديّ ــة حتــى ألكبــر األحــزاب
صحيـ ٌ
ـح ّ
ّ
التوجيهيــة
يتعلــق بتنفيــذ المبــادئ
السياســية فــي البــاد .كمــا أ ّنــه يتــرك الكثيــر ممــا هــو مرغــوب فيــه فيمــا
ّ
ّ
المكلــف بمراقبــة تمويــل
ـفافية والتمويــل األجنبــي .وقــد أشــار تقريـ ٌـر صــاد ٌر عــن ديــوان المحاســبة
بشــأن الشـ ّ
ً
طرفــا ونائ ًبــا -بمــا فــي ذلــك قلــب تونــس
الحمــات السياســية فــي محكمــة المحاســبات إلــى أن ثالثــة وعشــرين
الــذي اعتُ قــل رئيســه نبيــل القــروي مجــددً ا فــي ديســمبر /كانــون األول  2020بتهــم غســل أمــوال -مخالفــون
أقــر التقريــر بأنــه مــن الصعــب أو ربّمــا مــن المســتحيل
لقوانيــن تمويــل الحمــات االنتخابيــة .23وبالفعــل،
ّ
تطبيــق المــادة  90مــن القانــون األساســي لالنتخابــات لمحاســبة المرشــحين والمســؤولين المنتخبيــن علــى
إن إدراك أوجــه القصــور هــذه وغيرهــا فــي القانــون األساســي لالنتخابــات هــو الشــيء
خــرق هــذه القوانيــنّ .24
ـم اختبارهــا لمــدة  6ســنوات
ـم الحصــول عليهــا بشــق األنفــس والتــي تـ ّ
ذاتــه .والقفــز إلصــاح المؤسســات التــي تـ ّ
تمامــا  -ومــن المحتمــل أنهــا غيــر مستحســنة.
فقــط أو نحــو ذلــك فــي ديمقراطيــة جديــدة ،هــو مســألة مختلفــة ً
األوليــة الواســعة النطــاق (مثــل الديمقراطيــات الراســخة) فــي
ـول الديمقراطــي
يجــب أن تســهّ ل عمليــة التحـ ّ
ّ
ويفضــل أن تكــون مجـ ّـزأة بـ ً
ّ
ـدل مــن مســتعجلة،
ـوالت المؤسســية والمواقفيــة،
ســياق دول الربيــع العربــي التحـ ّ
ّ
ـعبيا .وفــي
مــن حكــم فــردي (للحــزب أو األيديولوجيــة أو النخبــة) إلــى حكومــة مضمونــة قانو ًنــا
ومدققــة شـ ًّ
ـول الديمقراطــي فــي تونــس إلــى قالــب اختزالــي مســتنير بنظريــة
ضــوء ذلــك ،ال يمكــن تحويــل نظريّ ــة التحـ ّ
فــإن التجزئــة واجبــة .فــا يمكــن إلرســاء الديمقراطيــة فــي الديمقراطيــات الوليــدة أن
ثــم
التحديــث .ومــن ّ
ّ
نفســه مقارنــة بالديمقراطيــات الراســخة .وببســاطة ،يجــب عــدم المبالغــة فــي رفــع معاييــر
يســير علــى الطريــق ِ
ـول الديمقراطــي فــي تونــس بشــكل ٍ يحــاول تقليــد الحكــم الوظيفــي والفعّ ــال والمجــدي والعقالنــي فــي
التحـ ّ
الديمقراطيــة علــى مــدى سـ
ـنوات طــوال.
البلــدان التــي تب ّنــت
ٍ
ّ

مؤسســية مؤ ّثرة تســمح باالســتجابة
الديمقراطيــات الوليدة بحذاقة
ـول الديمقراطــي فــي
يجــب أن يتّ صــف التحـ ّ
ّ
ّ
للمطالــب واالحتياجــات المحليــة ً
ـإن متابعــة أجنــدة
وفقــا للمــوارد الموجــودة (الماديــة وغيــر الماديــة) .ولذلــك فـ ّ
موجهً ــا ومجهّ ـ ًـزا بنــوع
إصالحيــة جديــدة يجــب أن يكــون النظــام السياســي والقانــون االنتخابــي فــي تونــس
ّ
والعمليــات العامــة الرشــيدة :ترســيخ مبــادئ الحكومــة الجيــدة التــي تعــزز المشــاركة
مختلــف مــن المؤسســات
ّ
ّ
موضــح أعــاه .وهــو مــا يشــتمل علــى مــا يلــي
التعدّ ديــة للمواطنيــن مــع منــع العــودة إلــى التفـ ّـرد ،كمــا هــو
تحديــدً ا:
ـول الديمقراطــي فــي الديمقراطيــة الوليــدة وتثبــت بها زيــادة التعددّ يــة كضامن
 -1يجــب أن تسترشــد عمليــة التحـ ّ
للتفريــق وإعــادة التوزيع المســتمر للســلطة.
 -2فــي هــذا الســياق ،يجــب أن تقــاوم الديمقراطيــة الوليــدة فــي تونــس اإلصــاح السياســي المتسـ ّـرع (أي قانــون
كاأليديولوجيــة والشــخصنة والحزبيــة.
االنتخابــات والنظــام السياســي) الــذي قــد يفيــد المصالــح الخاصــة،
ّ

يجب أن ّ
يتصف التحوّ ل الديمقراطي في
مؤسسية
الديمقراطيات الوليدة بحذاقة
ّ
ّ
ّ
مؤثرة تسمح باالستجابة للمطالب
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أي قانــون انتخابــي جديــد أو معــدّ ل يمكــن أن يثبــت عــدم تمكيــن قــوى
مقاومــة مــا ورد أعــاه تعنــي منــع ّ
العامــة إال مــن خــال
وأصــوات سياســية ثانويــة .فلــوال ذلــك لــن تتــاح الفرصــة لبعــض الممثليــن لدخــول المعركــة
ّ
ســيئ الســمعة (أكبــر البقيــة).
تــم انتخابهــم بأســلوب
النظــام االنتخابــي الحالــي ،حتــى أولئــك الذيــن ّ
البقيــة ّ
ّ
ـأن االنتخابــات ّ
إن عمــل قانــون ٍ انتخابــي جديــد سيســاعد فــي
تحقــق التمكيــن ً
دائمــاّ .
ومــن الخطــأ االعتقــاد بـ ّ

ظهــور نظــام ثنائــي الحــزب ،علــى غــرار الثنائــي الجمهــوري الديمقراطــي فــي الواليــات المتحــدة ،بإعــادة إنتــاج
شــبكات العمــاء األيديولوجيــة والقائمــة علــى النخبــة ،والتــي مــن المقــرر أن تغــذي الوحدانيــة السياســية بـ ً
ـدل
مــن تثبيطهــا.
نظامــا ثنائــي الحــزب ال ّ
يبشــر بالخيــر
 -3إن إصــاح القانــون االنتخابــي إلعــادة تصميــم النظــام السياســي ليصبــح
ً
ســواء بالنســبة إلــى الحيــاة المدنيــة النقابيــة الثريــة أو بالنســبة إلــى المســاءلة االجتماعيــة المرافقــة لذلــك 25كمــورد
لــرأس المــال االجتماعــي يحمــي مــن التفـ ّـرد السياســي ونظــام «مفتــرس» ثنائــي اآلحــزاب.
 -4وبـ ً
ً
نطاقــا
ـدل مــن ذلــك ،قــد يســاعد النظــام االنتخابــي األقــل تشــدّ دً ا فــي تســهيل المشــاركة المدنيــة األوســع
العامــة لتقديــم الســلع ،كمــا كانــت  -مــن
التــي تســعى إلــى الضغــط علــى المســؤولين المنتخبيــن والبيروقراطيــات
ّ
ـإن هــذا المنظــور
المستشــفيات إلــى طــرق أفضــل إلــى الميــاه النظيفــة إلــى التوظيــف .لكــن علــى مــا يبــدو فـ ّ
السياســية الحاليــة .وبعبــارة أخــرى ،إن النظــام االنتخابــي
البديــل للنظــام االنتخابــي غائــب عــن الخطابــات
ّ
مهــم ليــس فقــط مــن حيــث التمثيــل السياســي الرســمي؛ بــل يمكــن ً
أيضــا أن يعــزز احتماليــة زيــادة المــوازاة
المدنيــة فــي تونــس .وقــد يــؤدي تعزيــز اســتجابة الدولــة للمدخــات مــن المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة غيــر
العامــة التــي
الرســمية األخــرى إلــى تمكيــن المزيــد مــن المســاءلة االجتماعيــة ،26لتنشــيط صنــع السياســات واإلدارة
ّ
تســتجيب لرقابــة المواطنيــن ومطالبهــم.
وعلــى الرغــم مــن مــرور سـ ّ
أي إصــاح يحــاول تغييــر
ـت ســنوات منــذ تدشــين دســتور تونــس الديمقراطــي ،فـ ّ
ـإن ّ
أو تعديــل القوانيــن االنتخابيــة القائمــة ال يــزال واجــب التبريــر فقــط مــن خــال تحســين الشــمولية (السياســية
واالقتصاديــة) وترســيخ الديمقراطيــة .وال داعــي إلجــراء هــذه الممارســة إذا كان الهــدف الرئيــس لإلصالحــات
االنتخابيــة هــو تعديــل النظــام االنتخابــي الحالــي مــن أجــل إقصــاء أو اســتبعاد الفاعليــن السياســيين الصغــار.
وقــد يــؤدّ ي اإلصــاح االنتخابــي الــذي ينتــج عنــه تركيــز الســلطة فــي عــدد قليــل مــن األحــزاب إلــى إضعــاف
طرائــق مســاءلة أحــزاب األغلبيــة ويجعلــه أقـ ّـل خضوعً ــا للمســاءلة أمــام دوائــر أوســع .وفــي النهايــة ،قــد يعتمــد

ّ
التصلــب السياســي والمشــهد الحزبــي
تصحيــح بعــض مــآزق التحــول الديمقراطــي فــي تونــس -بمــا فــي ذلــك
والبرلمانــي الصاخــب -علــى الفاعليــن السياســيين الفردييــن والجماعييــن أكثــر منــه علــى المؤسســات السياســية
المعيبــة .ال يوجــد نظــام سياســي مثالــي ،ال نظــام وستمنســتر وال نظــام الحزبيــن فــي الواليــات المتحــدة .لذلــك
فإ ّنــه يمكــن لتونــس وينبغــي لهــا أن تمتلــك عالمتهــا الفريــدة مــن نوعهــا فــي السياســة ،أي مــا يُ فتــرض أنــه «توازي
ـم من
ـميين وتلتقــي سياســات القاعــدة مــع سياســات ّ
القمــة ،واألهـ ّ
ـميين مــع الرسـ ّ
مدنــي» حيــث يتشــارك غيــر الرسـ ّ
سياســي واحــد أو حــزب واحــد يطالــب بالســلطة .إن المتظاهريــن والشــباب
ذلــك ،حيــث ال يوجــد شــخص
ّ

ـم تهميشــه فــي كثيــر مــن األحيــان مــن ِقبــل النخبــة السياســية
المشــاغبين ليســوا أعــداء .إنهــم باألحــرى جمهــور تـ ّ
التــي فشــلت فــي االهتمــام بهــم طــوال عقــد كامــل بينمــا كانــوا يتشــدّ قون بـــ «الثــورة» وأهدافهــا وإنجازاتهــا.
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لقــد أوحــى اتفــاق تطاويــن فــي نوفمبــر  2020إلــى إمكانيــة االســتجابة لمطالــب المحتجيــن .وقــد ّ
تألــف فريــق
التفــاوض فــي تطاويــن مــن المجتمــع المدنــي والحكومــة :ممثلــو حركــة كامــور ،ونــواب مــن المحافظــة ،واالتحــاد
العــام التونســي للشــغل ،واالتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة ،وخبــراء (ربمــا خبــراء
اقتصاديــون أو متخصصــون فــي التنميــة) ،وآخــرون جلســوا علــى الطاولــة أمــام وفــد الحكومــة برئاســة منصــف
التوصــل إلــى اتفــاق يستســيغه الطرفــان .وبعــد أســابيع،
ـم
ّ
عاشــور الــذي تعهــد بعــدم مغــادرة تطاويــن حتــى يتـ ّ
توصــل الطرفــان إلــى اتفــاق تعهــدت الحكومــة باحترامــه هــذه المــرة .27وقــد أعــرب شــباب كامــور عــن حماســهم
ّ
األولــي بشــأن قيــام الحكومــة بوضــع أموالهــا أخيـ ًـرا فــي مكانهــا ،وذلــك بعــد ثــاث ســنوات مــن اتفــاق الشــاهد
ّ
ممــا أثــار االحتجاجــات واالعتصامــات وتســ ّبب فــي تعطيــل إنتــاج
كامــور الــذي كان
مجــرد حبــر علــى ورقّ ،
ّ
النفــط والغــاز .وهنــا يكــون الســؤال المحتــوم :هــل ســتكون الحكومــة قــادرة علــى تمويــل هــذا االهتمــام باهــظ
المهمشــة منــذ فتــرة طويلــة ذات
ـتمول الدولــة مختلــف المناطــق
الثمــن ُ
ّ
ـتحق؟ واألهــم مــن ذلــك هــل سـ ّ
والمسـ َ
أعلــى معــدّ الت للبطالــة فــي البــاد؟ ال تــزال اإلجابــة علــى هــذا الســؤال غيــر واضحــة؛ إذ انغمســت تنســيقية
الكامــور فــي مفاوضــات جديــدة مــع الحكومــة بعــد تباطــؤ األخيــرة فــي تنفيــذ تعهّ داتهــا فــي شــهر نوفمبــر/
ـباب متمـ ّـرد
تشــرين الثانــي .28كمــا ّ
أن اســتراتيجية التفريــق وفــرض الســيادة والتأجيــل لــن تكــون مرضيــة لشـ ٍ
يعانــي مــن الحرمــان المتراكــم عبــر مناطــق تونــس .تؤكّــد الفجــوة الميزانيــة البالغــة  13مليــون دينــار تونســي
أن خزائــن الدولــة فارغــة .ويشــهد مثيــرو الشــغب الشــباب فــي ينايــر /كانــون الثانــي علــى
لعــام  2020علــى ّ
الحاجــة إلــى اســتراتيجيات تنميــة شــاملة تبــدأ بـــ «اإلصغــاء» الحقيقــي لالنفجــارات الدوريــة التــي يتعــرض لهــا
التابعــون التونســيون.
االستنتاج :تفسير الثورة
إ ّنــه موســم الذكريــات فــي الوطــن العربــي .ليــس فقــط تونــس ،بــل مصــر ً
أيضــا واليمــن وليبيــا وســوريا ،جميعهــا
تحيــي ذكــرى ثــورات  2011فــي الربــع األول مــن هــذا العــام .بمــاذا توحــي ثــورة تونــس وعدالتهــا اإلصالحيــة
ّ
وتمردهــم والجمــود السياســي الــذي تعانــي منــه إلــى األوســاط العربيــة
تتحقــق وغضــب الشــباب
التــي لــم
ّ
األخــرى التــي تكافــح بشــكل أكثــر صخ ًبــا ضــد االســتبداد العربــي العنيــد أو حتــى الصــراع العنيــف؟ بعــد عشــر
ســنواتُ ،
أن المطالبــة بتحديــد
كثــر األكاديميــون الــذي يضفــون صفــة البــرودة علــى الربيــع العربــي .29ويبــدو ّ
العلــل واألمــراض التــي تعانــي منهــا المجتمعــات العربيــة التــي لــم تســتطع شـ ّ
ـق طريقهــا نحــو التحـ ّـرر تتجــدّ د في
هــذه المناســبة «بعــد عقــد مــن الزمــن  .»...كمــا ال ينحصــر ظهــور الرافضيــن علــى األوســاط األكاديميــة فحســب.
بــل هنــاك ً
السياســية التــي دفعتهــا الثــورة إلــى الســلطة ،لكنّهــا بطريقــة مــا تنــأى بنفســها عــن
أيضــا الطبقــة
ّ
أي نــوع مــن االعتــراف بتلــك الثــورة .لقــد أشــارت عبيــر موســي -رئيــس الحــزب الدســتوري الحــر التونســي-
ّ

بماذا توحي ثورة تونس وعدالتها اإلصالحية
ّ
تتحقق وغضب الشباب وتمرّ دهم
التي لم
والجمود السياسي الذي تعاني منه إلى األوساط
العربية األخرى التي تكافح بشكل أكثر صخ ًبا ضد
االستبداد العربي العنيد أو حتى الصراع العنيف؟
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تجمــع بــن علــي إلــى العقــد الماضــي بمصطلــح «العشــرية الســوداء» .30إن هــذا النــوع مــن الخطــاب
فــي إحيــاء ّ
الشــعبوي المناهــض للثــورة ،باإلضافــة إلــى اســتبعاد المنافســين األيديولوجييــن مثــل اإلســاميين ،ال يفتقــر إلــى
رئيســا
الشــعبية فــي تونــس وربمــا فــي أماكــن أخــرى .ومــع ذلــك ،لــم يكــن مــن الممكــن أن تكــون عبيــر موســي
ً
عضــوا منتخبــة بحريــة لــوال ثــورة  .2011فــي الواقــع ،لقــد أدّ ى إلغــاء قانــون
لحــزب وكتلــة برلمانيــة مــن 16
ً
األوليــة التــي منعــت أعضــاء النظــام القديــم
«اإلقصــاء السياســي» فــي عــام  2014إلــى عكــس عمليــة التطهيــر ّ
مــن المشــاركة فــي األحــزاب واالنتخابــات .وقــد يكــون هــذا أحــد األمثلــة علــى «التــوازي المدنــي» التونســي
الناتــج عــن بنــاء التحالفــات والتفــاوض بيــن الفاعليــن السياســيين المختلفيــن.
يجــب علــى المراقبيــن والنشــطاء والباحثيــن والسياســيين علــى حـ ٍّ
ـد ســواء أن يضعــوا فــي اعتبارهــم أن الحشــد
غيــر المســار
الشــعبي الفاعــل ،الــذي اشــتعل فــي ســيدي بوزيــد ثــم انتشــر فــي الجغرافيــا العربيــة الواســعة ،قــد ّ
السياســي ْين فــي الــدول والمجتمعــات العربيــة بــا رجعــة .وبعــد عشــر ســنوات ،تبقــى القاعــدة
والخيــال
َّ
ـم تجاهلــه بخطــورة ،ســواء كان ذلــك بالنســبة إلــى
األساسـ ّـية للنّخــب السياسـ ّـية هــي االحتجــاج األخالقــي ليتـ ّ
ديمقراطيــا (أو المرشــحة) فــي تونــس أو السيســي «الرجــل القــوي» فــي مصــر أو
الطبقــة الحاكمــة المنتخبــة
ًّ
األســد المدعــوم مــن إيــران وروســيا .وال تــزال الجماهيــر الغاضبــة تمتلــك القــوة الكامنــة لتغييــر األوضــاع،
كمــا يوحــي «االنتقــال الثــوري المتفــق عليــه» فــي تونــس .والتحــدّ ي هنــا بالطبــع هــو االســتفادة مــن العبقريــة
ّ
ّ
تغــذي التضامــن الشــعبي .هنــا تكْ ُمــن
بالحريــة والكرامــة التــي
الخلقــة التــي تحملهــا المطالبــات المشــروعة
ّ
خصوصيــة التجربــة التونســية ذات القيمــة القابلــة للتحويــل إلــى األوســاط العربيــة األخــرى ذات الجماهيــر
غالبيــة السـكّان العــرب إلــى مســاواة
المهمشــون إلــى عدالــة توزيعيــة ،ويحتــاج
الثائــرة والغاضبــة .حيــث يحتــاج
ّ
ّ
اجتماعيــة واقتصاديــة ،وليــس فقــط َمــن هــم فــي مرحلــة مــا بعــد التصويــت ،ويحتــاج الشــباب فــي كل مــكان في
المنطقــة إلــى عمــل .يمكــن للرضــا عــن النفــس المســتوحى مــن بنــاء المؤسســات أن ّ
يوفــر شــعو ًرا باألمــان الزائــف.
«تجســدها» كمــا فعــل التونســيون.
ديمقراطيــة عظيمــة علــى الــورق ،ثــم
ويمكــن للنّخــب (المنتخبــة) أن «تنحــت»
ّ
ّ
المؤسســي للديمقراطيــة باحتياجــات النــاس؟ إنهــم متمــردون ،كمــا
ولكــن مــاذا يحــدث عندمــا ال يفــي «التمثــال»
ّ
ـإن هــذه الشــعلة الثوريــة هــي التــي تبقــي
توحــي الملحمــة المواليــة أو المناهضــة للنظــام فــي تونــس .ومــع ذلــك ،فـ ّ
ـتعلين مــن أجــل الديمقراطيــة العربيــة.
البحــث والنضــال مشـ ْ

هنا تكْمُ ن خصوصية التجربة التونسية ذات القيمة القابلة
للتحويل إلى األوساط العربية األخرى ذات الجماهير الثائرة
والغاضبة .حيث يحتاج المهمّ شون إلى عدالة توزيعية،
غالبية السكّان العرب إلى مساواة اجتماعية
ويحتاج
ّ
واقتصادية ،وليس فقط َمن هم في مرحلة ما بعد التصويت،
ويحتاج الشباب في كل مكان في المنطقة إلى عمل
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عن المؤلف
العربــي صديقــي :زميــل باحــث أول فــي منتــدى الشــرق لألبحــاث االســتراتيجيه ،وهــو أســتاذ
ِّ
ومؤلــف كتــاب «البحــث عــن
التحـ ُّـول الديمقراطــي العربــي (الدمقرطــة العربيــة) فــي جامعــة قطــر،
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أكســفورد .)2009 ،وكان فــي اآلونــة األخيــرة محــررً ا فــي دليــل روتليــدج لسياســة الشــرق األوســط:
ً
ِّ
الممــول مــن
أيضــا باحــث رئيــس فــي المشــروع
التخصصــات ( .)2020وهــو
متعــددة
كتابــات
ُّ
َّ
ـنوات بعنــوان« :انتقــاالت اإلســام
الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي الــذي يمتــدُّ ألربــع سـ
ٍ
والديمقراطيــة« ::إحــداث علــى التعلــم الديمقراطــي والهويــات المدنيــة» .أمــا اهتماماتــه البحثيــة
التحــول الديمقراطــي ،الديمقراطيــة واإلســاموية ،الربيــع العربــي ،السياســة الجديــدة
فهــي:
ُّ
واالحتجــاج ،والسياســة العربيــة بشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام.
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