في الذكرى الخمسين لعيد الجمهورية
ضرورات تطوير نظامنا السياسي

مد القوماني
مح ّ

فتحي التوزري

مالك كفيف

تونس  -جويلية 2007

مقد ّمــــــــــة
يكتسي إحياء التونسيين للذكرى الخمسين إلعالن الجمهورية أهمية استثنائية .فالخمسينية في حد ذاتها
محطة هامة للتقييم واستشراف المستقبل وضبط أولويات المرحلة القادمة ،إضافة إلى أن هذا الموعد
يتوسط اإلحتفال منذ نحو سنة ونصف بخمسينية االستقالل واالحتفال بعد بضعة أشهر بعشرين سنة من
تغيير السابع من نوفمبر7891الذي أعلن أنه سيكون مناسبة لمراجعة المسيرة واألخذ بالمقترحات
للتطوير وتحسين األداء.
كان النظام الجمهوري الذي اختاره غداة االستقالل أعضاء " المجلس القومي التأسيسي " وأعلنوه
جو احتفالي بهيج مساء الخميس  52جويلية " 7821تدعيما ألركان استقالل الدولة وسيادة الشعب
في ّ
وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور" ،كما جاء في نص
قرار إعالن الجمهورية.
جاء النص األصلي لدستور الجمهورية التونسية المؤرخ في غرة جوان  7828مستلهما ألهم مبادئ
الجمهورية وأسس النظام الديمقراطي .فنص على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة وأقر أهم
الحريات الفردية والعامة وفصل بين السلطات الثالثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنح التونسي حق
الترشح للمناصب العامة والتداول عليها عبر نظام انتخابي عام حر وسري ومباشر وقيد الفترات النيابية
لرئيس الجمهورية.
غيرأن دستور  28تضمن عدّة نواقص لعل أهمها تقييد ممارسة الحريات والحقوق بعبارات مقصودة
تحيل على القانون ،واالختالل بين السلطات وعدم إخضاع رئيس الجمهورية والحكومة عامة للمراقبة
والمساءلة ،وانعدام آلية تضمن دستورية القوانين إضافة إلى قصور الفصول المنظمة للسلطة القضائية
عن ضمان استقالل هذه السلطة العامة الحيوية في حماية قيم الجمهورية.
ليس هذا العمل الذي نحن بصدده نصا في القانون الدستوري ،وال رسالة جامعية حول الجمهورية،
وإنما أردناه نصا سياسيا في سياق مناسبة محددة .فالجمهورية عنوان سياسي بامتياز .نروم من خالله
تتبع مسار الجمهورية التونسية خالل خمسين عام ،في سياقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية،
محلية ودولية .فنقف على التحديات ونرصد أهم النجاحات واإلخفاقات ،معتمدين منهجا تفهميا في تقييم
اإلنجازات وإبراز الصعوبات،خالل الخمسين سنة مما أطلقنا عليه الجمهورية األولى .متطلعين إلى
المستقبل في تواصل ايجابي مع الماضي ،منشغلين في المقام األول بإبراز ضرورات اإلصالح التي
تحتاجه أوضاع بالدنا ،في المجال السياسي خاصة ،على طريق الجمهورية الثانية التي نتطلع إليها.
هذا النص السياسي الموجه لعموم التونسيين ،وللنخب السياسية خاصة ،سواء في السلطة أو في
المعارضة ،نريده مساهمة في الحوار الوطني المتأكد بين أبناء البلد الواحد ،الذين تظل أهدافهم مشتركة
في التطلع إلى مستقبل أفضل لهذا الوطن وألهله ،مهما اختلفت آراؤهم في النظر إلى الماضي أو
المستقبل ،ومهما تباينت اجتهادا تهم.
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مسار الجمهورية :بناء لم يكتمل
غداة االستقالل ومع إعالن الجمهورية ع ّمت البالد أجواء استثنائيّة من األمل والحماس.من المهم أن ال
نغفل عن استحضار تلك الظروف و ال تغشي بصيرتنا المآخذ المشروعة على طبيعة النظام السياسي
الذي انبثق عن الجمهورية.و إذ نستحضر الحالة المعنويّة التي انطلقت فيها البالد غداة االستقالل وعند
قيام الجمهورية ،فإننا نتمنّى أن تتوفّر لنا اليوم الظروف المناسبة ،حتّى ننطلق في رسم مقومات
الروح ونفس المعنويات خاصة و أن التحدّيات القادمة أصعب وأش ّد وطأة علينا وأ ّن
جمهوريّة ثانية بنفس ّ
وبقوة
كابوس االستعمار وما يحمله من دمار وإذالل عاد ليط ّل من جديد على العالم بقسوته المعهودة
ّ
تدميريّة أش ّد وأعتى.
تميّزت فترة قيام الجمهوريّة التونسية بخصائص عديدة منها:





شعور وطني قوي ونخوة نادرا ما توفّرا للبالد وشكال محركا قويّا للبناء والتنمية والتطوير.



تغلّب روح الوحدة على ما دونها من عوامل التشرذم واالنقسام.



إرادة طوعية للعمل وإيمان عميق بمستقبل أفضل.



تآزر وتضافر الجهود في سبيل التغلّب على مصاعب عديدة.



نزعة إصالحيّة تحديثية عميقة اخترقت ج ّل النخب.



قبول واسع للقيم التي قامت عليها الجمهورية كالحريّة والمساواة والعدالة والمسؤوليّة.



التفاف شعبي حول قيادة حملت حلمه وحقّقت تطلّعه.



جرأة نادرة في ّ
سساتها .
شق طريق صعب محفوف بالمخاطر إلطالق العنان لبناء الدولة ومؤ ّ
حالة تعبئة عالية إلطالق مشروع تحديثي تنموي مستقبلي.
قامت الجمهورية على أنقاض دولة ضعيفة مترهلة لم تبن مؤسسات قوية مما جعلها لقمة سائغة
لالستعمار ،لذلك كان حرص واضعي الدستور غداة الجمهورية على إرساء دولة قوية بما فيه الكفاية و
حكم قوي قادر على اإلصالح .ونتيجة لذلك قامت الجمهورية على مؤسسات و نظرية في الحكم اعتمدت
على دولة الحزب الواحد و الفكر الواحد و الزعيم األوحد ومارست التحديث بطريقة ايديولجية و في
بعض األحيان إكراهية مما عمق األزمة الثقاقية ،وعطلت بعض اآلفكار التحررية و قيدت الحياة
السياسية واستغنت على المواطنة بتشجيع الزبونية و الوالء ،وهذا ما سيكون له تأثير مباشر على
األزمات السياسية الالحقة.
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واجهت الجمهورية في بدايتها تحدّيات وصعوبات ضخمة ومع ذلك تم ّكنت من تحقيق إنجازات رائعة
الريف وضعف رأسمال
األول واألجيال القادمة .كانت البدايات مثقلة بهموم تخلّف المدن وفقر ّ
للجيل ّ
الوطني وغياب صناعة وطنيّة وعدم توفر نسيج اقتصادي حديث وانتشار األ ّمية واألمراض واألوبئة،
وضعف رهيب في البنى التحتيّة والكفاءات

البشريّة.

واجهت الجمهورية التخلّف وانتصرت في جوالت عديدة وقلّصت من الفقر بشكل ملحوظ وبنت منظومة
ص ّحية مرضية وراهنت على اإلنسان رجاال ونساء وعملت على تحرير المرأة من القيود المكبّلة
لطاقاتها وبنت منظومة تعليميّة عصرية كان لها األثر العميق في تحديث البالد وتطويرها.
وأرست اقتصادا قابال للحياة فالتزمت بالنّهوض بالصناعة الوطنيّة وطورت كفاءة اإلدارة وس ّخرت
التحررية وش ّجعت على العمل
النمو .وسنّت القوانين االجتماعية
تمويالت ضخمة إلقامة بنية تحتيّة تدعم
ّ
ّ
واإلنتاج والبناء وألهبت حماس األجيال وساعدت على بروز طبقة وسطى أصبحت تمثّل القاعدة
االجتماعية للنظام ومصدر استقراره وعنوان نجاحاته.
النمو الديمغرافي بما ال يثقل
كما نجحت الجمهورية في دعم القدرات البشرية للبالد وتحكمت في نسق
ّ
كاهل البالد في عمليّة التنمية وتمكنت من خلق ماليين مواطن الشغل على مدى نصف القرن الماضي
وف ّجرت طاقات التونسيّين ليكتسبوا العلم والمعرفة والمؤ ّهالت العالية ويساهموا بذلك في رسم صورة
ايجابية عن تونس .
ّ
وعززت
ساهمت هذه الحركيّة وهذه اإلنجازات في إرساء دعائم االستقرار ونشر بذور االزدهار
عناصر السيادة وم ّكنت من تحسين العيش .و لم تدخل الجمهورية البالد في أتون حروب إقليمية خاسرة
ّ
مشط ،بل نأت بنفسها وشعبها عن المغامرة واالرتجال إالّ في
وال صراعات وهميّة وال إنفاق عسكري
حاالت استثنائية ،وحصنت الدولة من التد ّخالت والتأثيرات الخارجيّة قدر المستطاع ،وحافظت على
والتحوالت االقتصادية وواجهت التحدّيات اإلقليمية
سيادة البلد رغم الضغوطات المتزايدة بفعل العولمة
ّ
الخطيرة ،وهي كيثرة ،برصانة مكنت البالد من التمتّع باستقرار ثمين.
كانت الجمهورية وفية للشهداء من النساء والرجال و للتضحيات الجسام التي انبنى عليها االستقالل
وحقّقت جزءا هائال من تطلعات الناس في العيش الكريم ،واالستقرار واألمان والتح ّرر.
قامت الجمهورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على قطيعة مع حكم البايات المنهار و اعتمدت على نخبة
حاكمة تش ّكلت من جيل مستنير تحديثي منحدر في أغلبه من الطبقات الشعبية المتوسطة ،واستفادت من
تحرري وعمقها الحضاري ،استندت إلى الهوية العربية اإلسالمية المتجذرة
مكتسبات البالد و تراثها ال ّ
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ّ
وعززتها بروافد مشعّة ومدعّمة لتقدم البالد واستقرارها .و لكنها أيضا أخذت من موروث البالد

االستبدادي نصيبا وافرا .
وبانتقال الحكم من الرئيس بورقيبة إلى الرئيس بن علي ،تواصل المجهود للحفاظ على قوة الدولة
وتطوير قدراتها ومتابعة مسيرة التنمية واإلصالح والتطوير في عديد المجاالت.
شهدت البالد خالل الفترتين أحداثا هامة وخطيرة أبرزها تحول البالد نحو مزيد من االنفتاح االقتصادي
في فترة تميّزت بالتخبّط السياسي والصعوبات االقتصادية وتنامي االحتجاج وتدهور مستوى المعيشة و
بروز معارضة سياسية قوية ذات خلفية دينية و ضعف لمؤسسات الدولة.
وتمكنت من تنويع قاعدة االقتصاد،
تمكنت الدولة من تحقيق االستقرار،
ّ
وبالرغم من األزمات العديدة ّ
ّ
وعززت قدرته اإلنتاجية والتنافسية ولم تخفت الروح اإلصالحية والتحديثية إالّ في مجاالت سيقع شرحها.
ّ
تراجع القطاع الفالحي في الحجم وفي التشغيل ،ونشط القطاع الصناعي وكان قطاع الخدمات المحرك

األساسي لعجلة االقتصاد .وبالرغم من البطء في التموقع اإلستراتيجي تبعا للتغييرات على مستوى التوزيع
فإن تونس انطلقت وبشيء من التأخير واالرتباك في تقليص اعتمادها على قطاع النسيج
الدولي للعملّ ،
الذي كان رأس حربة التصدير والتشغيل واالستثمار إلى قطاعات جديدة واعدة.
كما تواصل السعي إلى تقليص مخاطر الفرقة واالنشقاق واالهتزاز سواء من حيث التهديدات الخارجية أو
الداخلية ،بالتشجيع على توفر فرص التنمية الجهوية والحفاظ على المكاسب االجتماعية رغم الخيارات
االقتصادية الجديدة وبتعزيز اللحمة الوطنية والمحافظة على استقرار البالد .ولم يكن االستقرار الذي نعم

التونسيون نتيجة نظام أمني قوي فقط ،بل أيضا نتيجة سياسات اجتماعية شاملة.
به
ّ
إالّ أنه لم يتوّفر لإلصالح السياسي نفس الزخم ونفس الحظوظ كما في بقية المجاالت ،إذ تواصلت
الجمهورية خالل الخمسة عقود بتعزيز مفهوم الدولة القوية و النظام الرئاسي الفردي و هيمنة الحزب
الواحد.
حد اآلن
ومطورة
كانت الجمهورية في مجملها ،باستثناء المجال السياسي ،محررة
ومحدثة .وما تحّقق إلى ّ
ّ
ّ
ليس إالّ دعائم كفيلة بفسح المجال لمزيد التطوير خالل الجمهورية الثانية ،والمراهنة في المستقبل ال على

العالقات ،ونوعية المؤسسات ،وذلك بإرساء جمهورية قائمة
حجم التنمية والتحديث فقط ،بل على سالمة
ّ
يتم ذلك إالّ بتفعيل آليات المشاركة
على المواطنة و القانون ،وضمان حقوق األفراد والمجموعات .ولن ّ
واصالح النظام السياسي وتوسيع الحريات وادخال عناصر أساسية للحكم الراشد كالمحاسبة والشفافية

والمساءلة والتداول .وتوفير فرص حقيقية للمواطنين ليكونوا طرفا فاعال في صياغة الخيارات السياسية

داخل مؤسسات تضمن التعددية و حرية الرأي.
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تعطل التنمية السياسية
تأسست غداة االستقالل لم تنن جمهورية فاضلة .فقد اعترتها أزمات قاسية
ّ
إن الجمهورية الناشئة التي ّ
وأوقات عصيبة وشهدت صراعات كانت في بعض األحيان عنيفة ودموية .اقتتل األخوة مبكرا ،واستقوى

بعضهم على اآلخر ،ووقعت طيلة نصف القرن أخطاء كثيرة ومريرة ،وكان هناك ظالم ومظلوم وغالب

بالنصر ومهزوم.
ومغلوب ،وعزيز ومقهور ومنتشى ّ

اهتزت الجمهورية في بعض الفترات ،وانزاحت انزياحا خطي ار في فترات أخرى كما وقع سنة 1975وبعده
ّ
وكانت انتناسة ومأساة .ابتعدت األمور م ار ار عن القيم والمثل التحررية للحركة الوطنية الملهمة ،وتم اللعب

بالعواطف وبالمبادئ وباإليديولوجيات ووقع التأليب والتحريض وكانت المصالح اآلنية والسلطة والهوية في

قلب الصراعات ،وزّج بالبالد في نفق مظلم أحيانا ،افتقدنا العدل وكانت النلفة البشرية باهظة وحجم
مروعا وأخذنا نصيبا من الخوف الفرص الضائعة واألحالم المفزعة واإلحباط .وتعالت على مدى
المآسي ّ

الخمسة عقود أصوات عديدة وصادقة لإلصالح والتطوير ولكنّها جوبهت بالرفض و بقسوة شديدة
أحيانا.
لم تنن المشكلة في النخبة و ال في كفاءتها و ال في غيرتها على الوطن بل في طبيعة النظام السياسي و
مؤسساته التي ال تضمن االختالف و ال توفر أرضية للتعددية و ال تسمح بحرية النشاط و حولت الدولة

إلى رهينة للحزب الواحد و عطلت المؤسسات و أفرغتها من محتوياتها.

أي كان
فمنذ االستقالل كانت منهجية الحزب الحانم فرض خياره السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي ّ
نوعه (ليبراليا ،اجتماعيا ،أو مختلطا) كخيار أوحد ومواجهة االحتجاجات بسلة من المقايضات مع
المعارضين ولم تنن المعركة إيديولوجية بقدر ما كانت براجماتية ووقع قمع كل من سولت له نفسه

معارضة الخيارات االقتصادية أو االجتماعية المفروضة سلطويا.

و منذ االستقالل بقي النظام السياسي قائما على الحزب الواحد و بقيت الدولة مركزية و سلطوية و لم

يسمح إال بهامش محدود من الحريات .و لم تمض سنوات عديدة على االستقالل حتى عمد النظام إلى
إلغاء الحريات و أقام نظاما فرديا مطلقا و حاد عام 5791عن مبادئ الجمهورية بإعالن الرئاسة مدى

الحياة .و حين شهدت البالد بعض االنفراج سنة  1981لم تنن هناك مقومات المنافسة السياسية حتى
انهار الوضع سنة  . 1987وظل التنافس السياسي معطال إلى اليوم.

و في عهد اإلحتنار المطلق كان ينظر إلى التونسيين على أنهم "دستوريون" بالضرورة و كان الحزب

الحانم ينظر إلى الديمقراطية على أنها قيمة ممكنة داخله فقط .و لقد اضطر الناس لالنضمام للحزب

الحانم للحصول على الشغل والمعونات و الخدمات االجتماعية خاصة في الريف و أحزمة الفقر ،وهو
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خيار الهشاشة والخصاصة وليس خيار المواطنة والمسؤولية .لقد فشلت الجمهورية في فصل الحزب
الحانم عن الدولة و كان للزبونية السياسية األثر المدمر على تطوير مؤسسات حكم عصرية.
تمكن الحزب الحانم بفع ل االحتنار والهيمنة المطلقة من التغلغل في أجهزة الدولة وفي اإلدارة بدرجة تزيد

في صعوبة تصحيح الوضع نحو حياد اإلدارة كمدخل لتأهيل الحياة السياسية وهو أحد كوابيس اإلصالح

السياسي .كما ال نجانب الحقيقة إذا قلنا أن الدولة ومنذ االستقالل إلى اليوم لم تبرز أي رغبة في إعطاء

الحزب الحانم دو ار عاديا في الساحة السياسية ولم تفعل أي شيء لتقليص نفوذه وهيمنته على أجهزتها،

في حين ّأنها أبدت رغبة عالية في تقزيم األطراف السياسية األخرى الموجودة على الساحة واحتوائها .كما
بأن الديمقراطية أفضل صيغة للحكم .ولم يقبل الحزب
لم تقتنع النخبة الحانمة على مدى العقود الخمسة ّ

الحانم مطلقا إشراك أي طرف آخر في صناعة القرار وضبط السياسات وأبقى ذلك حصرّيا في نخبه.

تعددية حقيقية.
وبعد خمسين سنة لم تستطع البالد انجاز انتخابات تنافسية
حقيقية وال خلق بيئة سياسة ّ
ّ
التعددية بل وسيلة لتنرار الحكم لنفسه والدعاية لالنجازات والمواضيع
فلم تنن االنتخابات فرصة لتعزيز ّ

طرة للسلم
المحبذة للسلطة (االزدهار االقتصادي عن طريق السياسات االقتصادية الّليبرالية المؤ ّ
ّ
االجتماعي ومقاومة التطرف )،بما لم يسمح بتطوير المؤسسات في اتجاه الحكم الراشد ،إذ بقي القضاء

وطيعة وفاقدة
فاقدا لالستقاللية عن السلطة التنفيذية واإلعالم مطوعا والبرلمان مجرد غرفة مصادقة تابعة ّ
للتمثيلية .و بقيت مؤسسة الرئاسة قوية وعمقت التنقيحات الدستورية الواسعة لسنة  2002هذا الخلل

المؤسساتي وتراجعت عن اإلصالحات المسجلة سنة .5711

التحرر االقتصادي مزيد من التسّلط واالنغالق السياسي.
التعددية ،وصاحب
لم توفق الجمهورية في إرساء ّ
ّ
وزادت األزمة مع المعارضة عموما و مع حركة النهضة خصوصا في تعقيد الوضع وانغالقه ،وقاد
الصراع العنيف مع النهضة إلى توسيع نفوذ األجهزة األمنية وسطوتها وتشديد قبضتها على المجتمع.
وكان القمع عنص ار حاسما في تجذير المعارضة .وتطور الحزب الحانم في قطيعة مع فكرة االنتقال

للديمقراطية بل وبتأسيس هيمنة اعتمدها كنظرية في الحكم تغ ّذت من الجذور الثقافية لالستبداد.

تتحمل مسؤولية اإلخفاقات أو جزء منها
بقيت الحكومة بقدر ما تطالب باالعتراف بالمكتسبات ترفض أن ّ
على األقل وترفض أن تحاسب على خياراتها .و بقي الحزب الحانم يستفيد من هيمنته على مقاليد الحكم

عن طريق الزبونية ويطلب من المجتمع أن يتعقل أمام أزماته واخفاقاته .وما زالت الحكومة تواصل تقديم

خياراتها وقيمها كإجماع شعبي  ،في حين ّأنها أجندة سياسية خاصة بها مرتبطة بمصالح سياسية وفئوية
تحديات المعارضة لها ،بقيت السلطة تحرك استراتيجيات عفا عنها الزمن ،وخير مثال
وحزبية .و أمام ّ
على ذلك ما حدث أثناء انعقاد المؤتمر الدولي لمجتمع المعلومات في  2005حيث بدت كأنها تحارب
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من أجل قضية مخسورة سلفا مما شنج الوضع وعبأ اإلعالم الدولي ووحد المعارضين من أجل انجاز

إجراءات انفراجية عاجلة .

دروس من الماضي
قدم حياته في سبيل البالد والحرية والقضايا
نستحضر هذه المسيرة للجمهورية فنترّحم على أرواح من ّ
قدموا تضحيات جسام في سبيل الوطن ،ونعتز بما تحّقق
لنل المناضلين الذين ّ
العادلة .ونقف إجالال ّ

حق حّقه .داعين إلىترك الباب مفتوحا لمصالحة ممكنة
نل ذي ّ
لبلدنا في هذه الفترة من مكاسب ،إيفاء ل ّ
وتضمد جراح العائالت المظلومة وتطفئ نار الشعور
ترد االعتبار للذين ذاقوا م اررة العيش وقسوة الظرف
ّ
ّ
باإلهانة والقهر الذي صبغ فترات من تاريخ الجمهورية.

لم يتم خالل الفترة الماضية إشراك كل النفاءات والنخب في أخذ القرار وصياغة السياسات و كانت إدارة
الشأن العام مركزية ومتسلطة .بالرغم من أنه على مدى العقود الخمسة توّفرت للبالد من داخل الحزب
الحانم و من خارجه نخب مؤمنة بالديمقراطية وملتزمة بقضايا الحريات ،إال أنه وقع إقصاؤها أو

تهميشها أو محاصرتها .ولم يكن النظام السياسي و ال المؤسسات القائمة تمكن من االستفادة من هذه
األفكار و ال تنمية مثل هذا التحرر.

حد ذاتها إلستدعاء
خمسون سنة من عمر الجمهورية فترة وجيزة في عمر الدول لننها فترة كافية في ّ
الحاجة للتطوير .قد نتفهم تخوفات البعض من تداعيات التطوير .إذ ال أحد يعتبر التغيير الديمقراطي في

نتقدم أنثر ونعمل بشكل
بلدنا أو في المنطقة سهل االنجاز في القريب العاجل .ولنن علينا حتما أن ّ
بتوفر اإلرادة
أفضل و نوانب لحظتنا و نغ ّذي مسارنا اإلصالحي بقيم المشاركة والحرية والنفاءة وذلك ّ
ظل شعور وطني قوي باالعتزاز بمكاسب البالد وايمان صلب
ّ
القوية والنوايا الصادقة والتعّقل في ّ
وحس وطني ومعنويات عالية ،كالتي
بمستقبلها .هذا التطلع من شأنه أن ّ
يمكننا من خلق نهوض مجتمعي ّ
طي المصاعب والتحديات التي تواجه البالد.
توفرت غداة انبعاث الجمهورية ،و هو ما سيمكننا من تخ ّ

الجمهورية والتحـوالت الكبرى
الخيارات اإلقتصادبة
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تحوال اقتصاديا ليبراليا مصيريا بداية من السبعينات أرسى دعائم السوق وفتح البالد لرأس
أنجزت تونس ّ
مما جعل القدرة التنافسية
المال األجنبي وأقر انخراط االقتصاد الوطني في االقتصاد الدولي المعولم ّ
واإلنتاجية قضية حيوية بالنسبة القتصاد بالدنا .كان الخيار الّليبرالي بإيعاز وتشجيع من الدوائر المالية

وبتعددية شكلية.
أقرته الحكومة وفرضته بسياسات غير ليبرالية
ّ
العالمية ،انخرطت فيه تونس و ّ

التحرر االقتصادي التدريجي ببرنامج إصالح هيكلي مؤلم أواسط الثمانينات ،كان من أبرز
مرت فترة
ّ
ّ
السوق والمنافسة .دفعت إخفاقات اإلقتصاد الموجه
اتجاهاته ّ
تتم مستقبال من خالل ّ
أن التنمية سوف ّ
التوجه نحو اقتصاد السوق،
واألزمة اإلقتصادية لفترة الثمانينات إلى القبول بشروط القوى الخارجية مزيد
ّ
لشح الموارد الطبيعية واحتياجات البالد لرأس المال كانت لتونس خيارات محدودة للحصول على
ونظ ار ّ
التمويالت الضرورية إلنجاز برامجها التنموية وتحريك عجلة االقتصاد وتلبية احتياجاتها مما دفعها نحو

تنويع مصادر التمويل باالقتراض واالعتماد على رأس المال األجنبي والدخول في شرانات إستراتيجية.
وبذلك أصبح للعنصر الخارجي دور في تحديد السياسات االقتصادية ،سواء بموجب اإلقراض الشرطي أو
بموجب اتفاقيات شرانة أو لترابط وتداخل االقتصاد في المنظومات اإلقليمية والدولية .وهي اختيارات

ذات كلفة اجتماعية وثقافية وأمنية في عالقة بالسيادة واألمن القومي .وبالرغم من أن الوضعية الحالية
أفضل من وضعية الثمانينات حيث واجهت تونس هذه التحديات من موقع الضعف وذلك ألسباب خارجية
وداخلية أهمها ترهل النظام السياسي وانهيار االقتصاد الموجه ،إال أننا ما زلنا في وضعية صعبة نتيجة

العتمادنا األساسي داخل السوق األوروبية على القطاعات المتدحرجة في سلم تقسيم العمل الدولي وهو ما
يجعلنا نفكر بالضرورة في توسيع خياراتنا وتجنب التبعية .لقد كان للعولمة تأثير كبير على اتجاه تونس

نحو الّليبرالية االقتصادية مضعفا قوة الحكومة في ضبط السياسات االقتصادية والخيارات عموما .وتبدو

الحكومة تمارس قد ار من االنضباط لعرقلة اإلمالءات الخارجية بإبقائها على التخطيط واعتماد التدرج
والحذر والتعاطي بواقعية مع الظروف الخاصة بالبالد.

كان لهذه الخيارات مردود على النمو الذي لم ينتفع الجميع بثمراته بنفس القدر ،وتحملت الطبقة الشغيلة
والطبقة الوسطىالعبء األنبر من التضحيات عبر الضغط الجبائي والتقلص النسبي للتحويالت

االجتماعية مما زاد في تعميق الهوة بين شرائح المجتمع.

وتعزز في التسعينات
إن المنحى الّليبرالي للدولة الذي انطلق في السبعينات وتواصل في الثمانينات
ّ
ّ
وتسارع في األلفية الجديدة جعل قضية الّليبرالية االقتصادية في قلب الصراع في داخل اتحاد الشغل وفي

داخل الحزب الحانم وخارجه وفي داخل البالد وخارجها .تباينت األطراف والمواقف بين مبرر القتصاد

يتم على حساب الطبقة الشغلية والفقراء .وكثر الجدل
السوق وبين منبه لرأسمالية كاسحة واقتصاد سوق ّ
التحررية في أجواء ساخنة .
حول الخصخصة واإلجراءات
ّ
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تسببت العولمة في بروز فروقات اجتماعية كبيرة ،وبدا للعديد من الخبراء أنها أفقرت الفقراء وأغنت

األغنياء ولم تأت بالديمقراطية باعتبارها عنصر ضغط على األنظمة المطالبة بضبط التذمر الشعبي

وتقييده وخاصة الفئات المحرومة من منافع العولمة ,وهو ما يشكل أرضية خصبة لالحتجاج.

ولننها أيضا صعبة على النخبة الحانمة من حيث
إ ّن اإلجراءات الّليبرالية ليست صعبة على البالد فقط ّ
بونيتها .فقد طور النظام السياسي غداة االستقالل عقدا اجتماعيا مع
ّأنها تقّلص نفوذها وسيطرتها وز ّ

العمال والفالحين والمستثمرين الخواص والطبقة الوسطى وعديد مكونات المجتمع .و تطورت العالقات
بتفاعل كبير مع السياسات االقتصادية ،و لنن السمة األبرز كانت المقايضة و الزبونية .و مع دخول
تونس موجة الليبرالية تغيرت األنشطة االقتصادية التابعة للدولة بفعل الخصخصة ،وبالنتيجة تغيرت

الوظيفة الزبونية من إعانات ومنح ووظائف (وان بقيت بحجم أقل) .ومع تراجع الدولة عن التدخل المباشر

التبعية .لقد وقع إنجاز
في االقتصاد ستتراجع أيضا قدرتها على الزبونية التقليدية وعالقات الوالء و ّ
الخصخصة في ظروف لم تنن دائما شّفافة ووقع تلنؤ في إنجاز العديد منها وتسرع في أخرى .وما
يخشاه البعض هو أن تتحول الخصخصة لمؤسسات القطاع العام إلى رأس مال صديق لفئة متنفذة كما

الحر .و هو ما من شأنه أن يعيد إنتاج عالقات
تحول الدولة لإلقتصاد ّ
نشاهده في دول أخرى أثناء ّ
زبونية من نوع جديد.
إن اإلصالح االقتصادي يجعل النظام السياسي التونسي تحت ضغط عال بعد أن اختارت الحكومة
ّ
كل
إستراتيجية تقوم على التقدم االجتماعي والنمو االقتصادي وتأجيل اإلصالحات السياسية .ووقع قمع ّ
من حاول مساءلة أو محاججة هذا التمشي .و لنن في بلد توجد به طبقة وسطى كبيرة ومثقفة ،فإن مثل
هذه األوضاع تنسف الثقة وا لدعم الذي تقدمه هذه الطبقة لحزب الدولة والسلطة .و هذه اإلستراتيجية تبدو

محدودة جدا خاصة إزاء البيئة المحيطة بتونس ( فضاء أوروبي مفتوح وفضاء مغاربي يتحول سياسيا نحو
التحرر هذا إلى جانب الصعوبات االقتصادية المرتقبة الذي يتطلب تحملها صبغة سياسية
مزيد من
ّ
تشاركية ال إنراهية) وهذا ما يفرض على الدولة ضرورة إعادة صياغة نظامها السياسي ومؤسساتها
وادماج قطاعات واسعة من المجتمع بقيت مهمشة و إشرانها في صياغة القرار السياسي و القطع مع

الدولة الزبونية.

التحوالت اإلجتماعية

النمو ومشانل
إن التحوالت الديمغرافية (طفرة الشباب
ّ
المستمرة) والصعوبات االقتصادية ومحدودية نسق ّ
التنوين واإلدماج جعلت من مسألة البطالة مشكلة مزمنة تتطلب حلوال معقدة و وتضافر كل الجهود
واإلرادات ومناخ محفز للعمل واالستثمار للخروج من نفق البطالة والتخلص من هذا النابوس الجاثم على

كاهل الشباب والنهول وخاصة المتعلمين وأصحاب الشهائد وأصحاب العائالت .وال يكفي التعويل على
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االنفراج الديمغرافي المرتقب في السنوات العشرة القادمة بل ال ّبد من وضع البالد في حالة تعبئة عامة
أن
لمواجهة هذا
التحدي ّ
ّ
النمو .كما ّ
وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية ومناخ استثمار كفيل بدفع نسق ّ
التحوالت االقتصادية النبرى وعولمة االقتصاد واعادة توزيع العمل على المستوى الدولي تتطلب مراجعة
شاملة وعميقة لمنظومتنا التربوية والتنوينية ومنظومتنا الذهنية كي نكون قادرين على االستفادة من
العولمة وتقليص آثارها السلبية والتأقلم مع محيطنا الدولي .ولقد تأخرت اإلصالحات في هذا المجال

التخبط واالرتباك ولم تتوفر الموارد الضرورية لذلك .واذا لم تنن قدرة البالد على
واتسمت م ار ار باالرتجال و ّ
التأقلم عالية وسريعة فإننا نخشى فقدان مكاسبنا في مجال االستقرار االجتماعي.
إن الضغط المتزايد على الدولة لتحسين اقتصادها وتطويره وتعزيز قدرته التنافسية ورفع إنتاجيته
ّ
يطرح أيضا تحديات ومشانل بيئية هامة لم تطرح للنقاش إالّ في دوائر ضيقة .إذ هناك تحديات على

إن تطور
التلوث ،والنفايات السامة ،وتآنل الشريط الساحلي ،واستنزاف التربة ّ .
مستوى نقص المياه ،و ّ
االقتصاد يجب أن يبقى مرتبطا بالمحافظة على التوازن الجهوي للتنمية والعمل على إرساء منظومة
اقتصادية تحافظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة وتساهم في الحفاظ على هوية الشعب

وخصوصياته .وهي حزمة من اإلصالحات تتطلب درجة عالية من الوعي والمشاركة والمواطنة.
التحوالت الدولية

إن النظام العالمي الجديد قيد التشكل مليء بالمخاطر والصراعات الدولية واإلقليمية ومثقل بمشاريع
ّ
تهدد الشباب وتضغط على المجتمع وتتغذى من
مبهمة ،إلى جانب تهديد اإليديولوجيات المتطرفة التي ّ
الظلم واإلحباط والعنف واالنكفاء على الذات.

أن أبناءهم
لقد انتشف التونسيون في نهاية ديسمبر 6002تهديدا جديدا على أراضيهم وانتشف األولياء ّ
في صلب تنظيمات مسلحة وأنهم هاجروا بمهجتهم ووجدانهم إلى هذا العالم المرعب ،وانتشفوا أن تونس
أن أي عائلة ليست محصنة .التف الناس حول الدولة وتمنوا لها النجاح في درء المخاطر
ليست
محصنة و ّ
ّ
أي من مسؤوليات األمن القومي سوى الحيطة واليقظة والحذر .وبقي
والتهديدات ولنن لم يقع ا
إشرنهم في ّ
في األذهان أن أمن البالد واستقرارها مسؤولية الحكومة والحزب الحانم فقط .تمنوا أن تعالج المحكمة هذه

القضية وأن يفتح نقاش واسع ووطني ومسؤول عن األسباب المباشرة والخفية والعميقة حول هذه الظاهرة

تهدد استقرار البالد ومناعتها وسهلت انخراط الشباب في هذه التنظيمات واإليديولوجيات ،ولنن
التي ّ
بالحل األمني وتعبئة الحزب الحانم وتهميش القضية وابعادها عن ساحة
خيبت الحكومة أملهم وانتفت
ّ
ّ
الحوار الوطني.

التحوالت الثقافية
10

خيب النظام السياسي األمل في خلق بيئة ثقافية متعددة و مبدعة و مشبعة بالعقالنية و متناغمة مع هوية

البالد و قيم التسامح و الحرية .لم تنن طبيعة النظام السياسي تسمح بأنثر من مساحة ضيقة من

الحريات و التعبير مما زاد في أدلجة المنتوج الثقافي الذي أنجز بقدر كبير من الرقابة ليكون في تناغم

مع خيارات الحكومة و يقدم كمنتوج ثقافي وطني يحاني اإلجماع المطلوب كما هو الحال في المجاالت

االقتصادية و االجتماعية و السياسية.

وقع تبني سياسات ثقافية مذبذبة و مشوهة بتضاريس األزمة السياسية و وقع تهميش قضية تطوير الفكر
الديني داخل حلقات مضيقة من الجامعيين و لم تتوفر بيئة مناسبة لطرح قضايا فكرية وثقافية مصيرية

للبالد بل و بدا للنثير أن الدولة تشجع أطرفا فكرياة على حساب آخرى كما نالحظه في سياسة البرمجة
الثقافية (مسرح ،سينما ،كتاب ،موسيقى ،مهرجانات) أو في خصخصة اإلعالم (التلفزات الخاصة و

عمق اإلقصاء ,و ال غرابة في أن موجة التدين الملفتة لالنتباه ينظر إليها حسب
اإلذاعات الخاصة) مما ّ
بعض المحللين كنوع من التعبير االحتجاجي على حالة االحتقان المهدد للوحدة الوطنية.

التحديات الكبرى

وتحديات ومشانل عالقة لم توفق الجمهورية في إيجاد حلول لها ،من أبرزها
تواجه البالد اليوم صعوبات
ّ
إصالح النظام السياسي وارساء الحكم الراشد واإلقرار بمبدأ االختالف وضبط إطار جديد إلدارة الصراع.
لقد ولى الزمن الذي كانت فيه الدولة تتعامل مع المشانل وكأنها ال تريد "إثقال كاهل الناس" بإشرانهم في

الخيارات وتحميلهم المسؤولية.

فبعد  10سنة من إعالن الجمهورية وقعت تحوالت اقتصادية واجتماعية وثقافية هائلة داخل المجتمع إلى
جانب التغييرات الدولية النبرى في عالقة بالعولمة وصياغة نظام دولي جديد واعادة التوزيع الدولي

للعمل ،وهو ما أدى إلى طرح أسئلة أنثر تعقيدا.

فلقد نعم الناس بالتعلم والصحة وارتفع مستوى العيش وتغيرت العقليات وانفتحت البالد على العالم
أهمية الريف وتجاوزت نسبة التمدن
وتشكلت طبقة وسطى تمثّل ما يقارب  80 %من السكان وتقلّصت ّ
 .65%وأدت التحوالت االقتصادية و االجتماعية إلى بروز مشانل معقدة من نزوح ،وبطالة وجريمة ،و
مدن فوضوية ومشانل في الهوية وتدهور للبيئة وغيرها من المشانل المعهودة في الدول النامية.

نتيجة لهذا تغيرت البالد وتغير الناس ،وتغيرت مشانلهم واحتياجاتهم وانتظارتهم ورؤيتهم للموقع

االجتماعي ووعيهم بحقوقهم .تفاعل حزب الدولة سياسيا مع التحوالت االجتماعية التي صاحبت

أهم عنصر استقرار مقابل
اإلصالحات االقتصادية .إذ أصبح الفضاء الحضري داعمه السياسي األبرز و ّ
تهميش الريف ،ونمت بسرعة طبقة وسطى محافظة .برزت نخبة جديدة امتطت الحزب والدولة لضمان
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أما الفالحون الصغار والتجار الصغار والحرفيون و العاملون في القطاع الموازي فتأقلموا مع
مصالحهاّ .
مصر على احتنار الحكم والسلطة ،وبقي
ّا
هذا الوضع عن طريق الزبونية .و مع ذلك بقي الحزب الحانم
نشاط الحزب الحانم في الجهات يطلب المزيد من الهيمنة .وهذا ما يجعل شرائح عديدة مرشحة بالخروج

المهمشة).
من فلك الحزب الحانم (فقراء الريف والمدن ،الشباب العاطل والمحروم والنخب
ّ
ومع تحول المجتمع السريع نحو اإلستهالك و تراجع المقدرة الشرائية و بروز مظاهر الثراء الفاحش الذي
لم يكن من ثقافة المجتمع ،و تعمق الفوارق االجتماعية و اقتراب الحكومة من مواعيد تقدم الحزمة

األنثر إيالما واألقل شعبية واألسوأ على مستوى رمزية االنتقال من دولة الرعاية إلى الليبرالية المخيفة بدت

أصوات التذمر تتعالى داخل الطبقة الوسطى .وال غرابة في أن أصبحت الطبقة الوسطى المتآنلة والطبقة
النادحة التي تشعر بالتهديد من الّليبرالية الزاحفة ،تنادي بالمشاركة السياسية وبحرية التعبير .وليس من
المصلحة التغاضي عن شرعية هذه التطلعات بل يجب إدراجها كجزء ال يتج أز من عملية تطوير البالد

جدا على الحكومة فرض الحزمة القادمة من
وتحديثها وتعزيز مناعتها .وسوف يصبح من الصعب ّ
اإلصالحات غير الشعبية باإلنراه والقوة نتيجة للوضع االقتصادي واالجتماعي والدولي الضاغط.
لقد أنجزت الجمهورية جزءا ال بأس به من عملية التحديث ،فوصل مستوى دخل الفرد إلى  0000دينار،

ومستوى األمية دون  16 %و تشكلت طبقة وسطى عريضة واقتصاد نام في حدود  5 %سنويا .إن هذه

المعطيات تسهل بانتشار قيما الديمقراطية مما يجعل من المشاركة السياسية وتشكيل مجتمع مدني مستقل
وقوي مطالب شرعية ،وضرورية.

إن التغييرات التي طرأت على مستوى تحديث البالد ،بفعل اإلصالحات الجريئة ،لم يكن الهدف منها في
ّ
النهاية إال تحقيق المواطنة ،و تأهيل البالد لحياة سياسية متطورة ،و عليه يكون من التناقض بعد ذلك
التنكر لتلك النتائج المنتظرة .فهدف مؤسسي الجمهورية ليس االزدهار االقتصادي فقط ,بل بناء مشروع

التحرر والتمكين وهذا لن يكتمل إال عن طريق تطوير الحياة السياسية.
وطني تحديثي يضمن النرامة و ّ

ضرورة اإلصالح السياسي
جدا في إصالح النظام السياسي ،اعتبرتها المعارضة جمودا وانغالقا
اختارت الحكومة مقاربة حذرة ّ
إن اختيار السياسة األفضل أمر معّقد  ،خاصة إذا أخذنا بعين
باعتبار التضييق الشديد على الحرياتّ .
االعتبار العنصر الزمني وتداخل الذاتي بالموضوعي والمحلي بالدولي والمصلحة الخاصة بالمصلحة

فعال و أن الوالءات و
أن ّ
التعددية الشكلية عقيمة و ّ
العامة .برهنت التجربة األولى للجمهورية ّ
أن القمع غير ّ
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العالقات الزبونية لها مضاعفات ثانوية خطيرة على مستوى بناء الروح الوطنية ،فال مناص إذا من أشكال
أرقى وأنجع .ويكفي أن نستحضر آخر عهد الرئيس بورقيبة وما آلت إليه الدولة من ترهل وضعف ،لوال
تمت بسالم وأخرجت البالد من مخاطر االنفجار واالنهيار.
عملية اإلنقاذ التي ّ

كرس الرئيس بورقيبة الحكم الفردي  ،ومع اإلعتراف بخصاله كرجل دولة وصاحب مشروع تحديثي ،
لقد ّ
مما خلق ،خاصة في
فإنه جسد الحكم المطلق و أرسى دولة الحزب الواحد و همش بقية مؤسسات الدولة ّ
السلطة الهشة غير المستقرة أدخلت البالد في نفق مظلم لم
نهاية حكمه و تعاظم األطماع ،حالة من ّ
تخرج منه إال بعملية التغييرفي9نوفمبر 5719التي أنقذت النظام و أنقذت الدولة و فتحت أفقا جديدا.

التعددية بل كانت
لم تنن االنتخابات خالل العقود الماضية من الجمهورية فرصة للتداول و لتعزيز
ّ
مناسبة لتنرار النظام لنفسه و الدعاية إلنجازاته بما يبرر إبقاء الوضع على حاله واحتنار الحزب الحانم
للحياة السياسية وتعزيز قبضته على دواليب الدولة والمؤسسات مما أفرغ الجمهورية من مضامينها
التحررية و التحديثية و احتنامها لسيادة الشعب .وبقي الحكم فرديا وبقي اإلعالم عموما وسيلة الحزب

وتغيرت أساليبه و أدواته .لم يوّفر االستقرار االقتصادي
للبقاء واحتنار السلطة حتّى وان خّفت ّ
حدة القمع ّ
واالجتماعي أرضية لالنفتاح السياسي كما لم ينفع الضغط الخارجي واإلنراه .وتأخرنا في إنجاز قدر من
اإلصالح السياسي يؤمن مستقبل الدولة من األزمات .توّفرت عديد المرات فرص حقيقة للتقدم بسالم نحو
وخصوصيتها ولنن حالت دون ذلك
تطور سلس للمشاركة السياسية يأخذ بعين االعتبار مصلحة البالد
ّ

عوائق عديدة يجب االعتبار منها حتّى ال نبقى نعيد تنرار نفس األخطاء ونرانم الفرص الضائعة .وعلى
عاتق رئيس الدولة اليوم مسؤولية ثقيلة تتمثّل في العبور بالبالد بسالم نحو مرحلة سياسية جديدة في

ظروف دقيقة وعويصة.

أن عملية التطوير والتغيير والخيارات السياسية النبرى للدولة القائمة على
لن نستطيع مستقبال إدعاء ّ
الحداثة و الليبرالية محل إجماع أو مجرد مهمة تننوقراطية .لن نستطيع مواصلة تسويق هذا النالم

وتجاهل الخالفات في الرأي وفي السياسات وحتى في المرجعيات الفكرية .فمن الضروري أن تعترف

الدولة صراحة بالتعدد الموجود أصال في المجتمع على المستوى االقتصادي واالجتماعي والفكري ،فال
شق على آخر أو محاربته أو التشجيع على االصطفاف ،بل عليها تنييف النظام السياسي
تعمد لتأليب ّ
بما يكفل الحق لنل األطراف الدفاع عن مصالحها وآرائها وقناعاتها في أجواء من االحترام والتعايش
ظل القانونّ .إنه لمن ضيق النظر ،حرمان تونس من تضاريسها االقتصادية
والتصارع المؤ ّ
طر في ّ
واالجتماعية و الفكرية الجديدة.

من الضروري فسح المجال لالختالف واالحتجاج والتنافس بين الخيارات ،ال كرها للوفاق وال حبا للخالف

ألن االقتصاد الّليبرالي بالضرورة وبالطبيعة يخلق تباينات ،واختالفات
وال رغبة في زعزعة االستقرار ،بل ّ
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في المصالح وفي األدوار .وعلى الدولة ضبط آليات سليمة وفعالة وعادلة إلدارة الصراع .ومن األفضل

يتم هذا داخل مؤسسات الدولة كالمجالس البلدية والنيابية والمنابر اإلعالمية والفضاءات المخصصة
أن ّ
لذلك ،ال في الصالونات وفي المساجد والنهوف والجبال ،في إطار قواعد عادلة ومنصفة وغير مجحفة
كل االنتخابات السابقة على
ومؤطرة بقوانين يمتثل لها الجميع بالتساوي .وهنا ال نجانب الحقيقة إذ قلنا ّ
أن ّ
مدى الخمسة عقود فشلت في تجسيد هذا التمشي وفشلت في توفير البيئة الصحيحة للمنافسة السياسية
النزيهة بل كانت االنتخابات دوما أداة لمواصلة الهيمنة المطلقة للحزب الحانم على الحياة السياسية

أن االنفتاح في اتجاه
برمتها .ولقد ّبررت الحكومة دوما موقفها هذا ،والذي تصفه بالحذر ،بالخوف من ّ
ّ
المهدد للمشروع التحديثي للدولة
التيار السياسي ذا المرجعية الدينية
تحرير الحياة السياسية
ّ
سيشجع ّ
ّ
ومكاسب الجمهورية .لنن ال أحد اليوم بقادر على إدعاء الديمقراطية دون قرن القول بالفعل .على الدولة

يتم ذلك بالمقاربة األمنية  ،بل بفتح مجال
أن تجد
ّ
الحل لمعضلة استعمال الدين في السياسة .ولن ّ
المشاركة السياسية للجميع واقامة مؤسسات فاعلة وقوية وبتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية مزدهرة

وخاصة بيئة ثقافية غنية بالحوار العقالني والتالقح الفكري.

المشجعة للحوار والتفاعل والتوافق والتسامح تفسح المجال نحو تعزيز خيار الديمقراطية
أن البيئة المنفتحة
ّ
ّ
خيار مجسدا للحذر المشروع و بناء المؤسسات السليمة ،فسيكون
ا
كل األطراف .واذا اعتبرنا التدرج
لدى ّ

إدماج التيارات السياسية مهما كانت خلفيتها الفكرية خير ضمان لسالمة المسار الديمقراطي و تجنب

سيطرة طرف على طرف آخر و الهيمنة عليه و تطويعه.

وا ّن كانت الديمقراطية في المطلق ال تضمن الحكم الراشد وال تبدو مضمونة النتائج فإن ذلك ال يبرر
تعطيلها وعدم اعتمادها .فأنبر فضائل الديمقراطية أنها تفتح الطريق لخيارات عديدة ومشاريع تصحيحية
ظل نظام ديمقراطي ينضج بطريقة
مما يقّلص من تفاقم الصراع واإلنزالق إلى التغيير العنيف .و في ّ
ّ
طبيعية سيكون النجاح متوف ار للتعاطي مع الخالفات وتضارب المصالح بين مكونات المجتمع وذلك
بتشجيع التوافق ) (compromisوتغليبه على التنافي.

ال مفر إذا من تغيير طريقة تفكيرنا وطريقة تخاطبنا وطريقة تعاملنا مع المشانل السياسية واألمنية
والدولية .وفي غياب إدماج عنصر الصراع في الحياة السياسية ،وتأطيره عبر تعزيز قدرة األحزاب على

قترح والمشاركة وتوسيع الخيارات أمامهما .في غياب هذا سيكون العنف
الحوار والتفاوض والتعبئة وقوة اال ا
مؤش ار بأن
فإن هذا سيكون رّبما ّ
ج ّذابا للبعض .إذا قدر النظام ّأنه من غير الممكن المجازفة باإلصالح ّ
اإلنتقال سيكون بطريقة غير سلمية.

مقومات اإلصالح السياسي
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رد األعتبار للروح الوطنية و للمواطنة

ليس المطلوب اليوم تزيين النظام السياسي بمؤسسات مفرغة من السلطات و انتخابات مفرغة من أي

كل ما ذكر من مواصلة مسيرة التنمية والتطوير والتغيير
تنافس وتعددية مغشوشة .إذ ال مناص بعد ّ
يتم ذلك إالّ بتسهيل دخول المواطن معترك الحياة العامة و االرتقاء به إلى مستوى
بإشراق الحريات .ولن ّ

المواطنة بما تحمله من حقوق و واجبات والتعبير عن رأيه والمشاركة الفاعلة في صياغة القرار و نقاشه

أن االزدهار االقتصادي وحده غير كاف للشعور
في بيئة تنبض باألمل ومطعمة بعقالنية خالقة ،ذلك ّ
باالنتماء للوطن.

ظل األوضاع الراهنة بإرادة فردية مهما كان نبلها وخبرتها.
لن نستطيع مواصلة مسيرة البالد المزدهرة في ّ
لن تستطيع الدولة معالجة المشانل ومواجهة التحديات ودرء المخاطر مع إبقاء المواطن في وضع سلبي

فاقد االهتمام بالشأن العام ،منسحبا ومستقيال كلّيا من الحياة العامة وناف ار من العمل االجتماعي ومش ّككا
أي تجربة وفي مؤسسات الدولة  ،و فاقدا الثقة في المعارضة وفي الحكومة متّهما الجميع بشتّى التّهم
في ّ
ومسؤوليته.
ومكتفيا بعالقته الزبونية ومتخّليا عن مواطنته
ّ

محرك شعبي للشعور باالنتماء للوطن .كيف نطلب من
أهم ّ
من المؤسف أن تبقى الرياضة ،على ّ
أهميتهاّ ،
فرد مهمش ،مذبذب االنتماء ،وضعيف اإللمام بواقع البالد المعقد ،كيف نطلب منه :
 -أن ينتصر لبالده

 أن يدافع على المكتسبات -أن يلتزم بالحوار والتسامح

 أن يتحمل تنلفة إصالحات غير شعبيةيتفهم موقف بالده من قضايا دولية
 أن ّ أن يحافظ على البيئة أن يطور سلوكه الحضاري -الخ

الحر وانتشار
ّ
إن هذه المطالبة ،في ظ ّل تنامي واقع سياسي يتّسم بالزبونية و ّ
التبعية والوالء وغياب الرأي ّ
المضخم لمنخرطي الحزب
الالمباالة ،تبدو كصرخة في واد .يعلم القاصي و الداني أن العدد الضخم و
ّ

الحانم ،ليس نتيجة قناعة بمبادئه وأفكاره السياسية كما كان الحال غداة االستقاللّ ،إنما بقدرته على
تحريك وتوفير موارد زبونية .فإذا فقد ذلك فإنه سيرى بسرعة قطاعات عديدة من المجتمع تخرج من

مهمتهم
سطوته وتتموقع في المطالبة واالحتجاجّ .
إن تخلف الوضع السياسي يسهل بروز خدم وحشم ّ
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يشوه
السياسية الوحيدة التنرار الملل لمكاسب التغيير ومعجزات العهد الجديد وتعداد اإلنجازاتّ .
إن هذا ّ
النيرة في
الصورة ويشوش على المجهود اإلصالحي ،وينفر الناس وخاصة الشباب منهم
ويهمش النخبة ّ
ّ
الحزب الحانم.

من مسؤولية الدولة والنخبة الحانمة في هذه المرحلة بذل الجهد النافي لتقديم المعلومات الصادقة
والصحيحة مع استعمال الخطاب المناسب ال الدعاية السهلة .ال يجدي نفعا أن نخفي الحقائق ونغطي

ونركز فقط على المحاسن و اإليجابيات .كما ال يكفي أن نعزو كل
تحديات ّ
على المشانل بتعلّة ّأنها ّ
مشانلنا لعناصر خارجية (عولمة ،بترول )... ،ونتعّلل بالتهديد األصولي لتأخير اإلصالحات ذات الطابع

السياسي.

إنهاء هيمنة الحزب الحاكم و احتكار السلطة

يصعب أن نتقدم نحو الديمقراطية ،بحزب حانم مهيمن ومتداخل مع أجهزة الدولة (خاصة على مستوى
السلط الجهوية والمحلية) وبأحزاب تابعة كليا للدولة ،ضعيفة و فاقدة للنفاءة والمصداقية وغير قادرة على

تطوير فكر سياسي أو تأطير أو تعبئة الجماهير وغير منغرسة في المجتمع وعاجزة عن أية إضافة ،و
بمؤسسات شكلية صيغت في فترة تاريخية محددة إلدامة هيمنة الحزب الحانم وتضخيم مؤسسة الرئاسة

كل
وتجريم المعارضة .ولن نستطيع أن نتقدم مع حزب حانم يبرر هيمنته واحتناره للحكم باعتباره يمثل ّ
التونسيين وكل الطبقات وكل القطاعات في تبسيط لطبيعة المجتمع وفي مغالطة لواقع البالد الحالي.

ابتعد الحزب الحانم عن القيم التحررية والتحديثية للحزب الدستوري عند نشأته .ولم يعد تلك المؤسسة
تحرريا تحديثيا قوامه تحرير اإلنسان من كلّ المعوقات
المفعمة بالحيوية والتي حملت نخبها مشروعا ّ
وخاصة الجهل والذلّ والحرمان واالستبداد.

الحل يكمن في إضعاف الحزب الحانم أو إزاحته .بل في تعديل دوره وتحديد هويته،
ال يعني هذا أن
ّ
الحل يكمن ايضا في أن تتحرك الدولة بوضوح ومن باب المصلحة العليا للوطن،
والمصالح التي يمثلهاّ .

ومدها بالقدرات والدعم وتسهيل عملها والتعريف بانشاطها في
بإعطاء فرص حقيقية لألحزاب المعارضة ّ
اإلعالم وابراز زعاماتها وايصال آرائهم وتوفير المناخ السليم للتواصل مع المواطنين .وذلك عبر
إجراءات عملية مثل توفير الموارد وفتح الفضاءات العامة ،وايصالها إلى المعلومة وكذلك عبرتحييد

األجهزة األمنية والمسؤولين والسلط على المستوى الجهوي والمحلي و اعتبار المعارضة شريكا مدنيا
السلط المحلية
محترما و مؤسسة من مؤسسات الدولة وجب حمايتها و المحافظة عليها .حياد اإلدارة و ّ
كل مكونات المجتمع التي هي بصدد العمل
والجهوية يعني أن تنون قادرة على التعاطي والتجاوب مع ّ

فإن من أوكد المهام لالنتقال الديمقراطي اإلسراع بفصل
على تعزيز التنمية بالبالد بمفهومها الشامل .لذلك ّ
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أجهزة الدولة واإلدارة عن الحزب الحانم وتطوير إدارة محايدة عن األحزاب واامصالح .إن لم نوفق في

ذلك فسنجد مقاومة شرسة لإلصالح السياسي من قوى متنفذة قد ربطت مصالحها ببقاء الحال.

بناء شراكة سياسية

األولوية اليوم ،تتمثل في تأسيس شرانة جديدة و العمل بقواعد جديدة مع األحزاب السياسية واإلعالم و

المجتمع المدني كوسائط أساسية للوصول إلى الناس و إنهاء حالة اإلحتنار القائمة تحت عنوان " الحزب

الحانم مؤتمن على التغيير" .مسؤولية تغيير أوضاع البالد نحو األفضل هي مسؤولية كل األطراف
يتم هذا إال
السياسية ذات المصداقية التي تمثل آراء وأفكا ار وخيارات و تطلعات شعبية مختلفة .ولن ّ
بإنهاء عالقات الوالء والتبعية العقيمة الناسفة للمصداقية واستبدالها بعالقات جديدة بين الحكومة واألحزاب

لنل اآلراء والشرانة الجدية تحت
و المجتمع المدني قائمة على استقاللية األطراف في الرأي واالحترام ّ
مظلة الدولة.

تأهيل الحياة السياسية

تواجه الدولة اليوم تحدي اإلصالح السياسي و سيحدد مدى النجاح فيه المسار المستقبلي الذي ستنون
كل جانب في مشهد
عليه البالد .إما مسا ار سالنا متدرجا أو مسا ار تعصف به األزمات و التهديدات من ّ
مكرر .يتمثل هذا التحدي في إرساء أسس متينة للمواطنة الحقيقية عبر تأهيل الحياة السياسية وبتحقيق
تقدم كبير على مستوى تطوير الحريات المدنية وتوسيع قاعدة المشاركة ومبدأ المحاسبة.

كل شيء في البالد ،باستثناء الحياة السياسية .ووقع التخطيط لتنمية كل شيء إال تنمية
لقد وقع تأهيل ّ
الحياة السياسية .يتطلب تأهيل األحزاب تقاسم مستوى الوعي مع الحكومة بالتهديدات والتحديات،
والتمسك بالجمهورية و قيمها ومبادئها ،وتوفير بيئة تسهل العمل السياسي وتعطيه شرعية قوية  ،حتى

تنتسب األحزاب مصداقية ومقدرة حتى تنون حاملة ألفكار بديلة وسياسات مختلفة.

خيار إضعاف المعارضة و تهميشها و بناء آلة دعائية على أنقاضها يقلص من فرص بروز معارضة

أن اإلحتجاج الشعبي كالسيول إذا لم تجد م ارقدها الطبيعية
وطنية كفأة و مسؤولة و ديمقراطية .ذلك ّ
طرة وتنون هناك أضرار فادحة.
تفيض وتأخذ مسالك غير مؤ ّ

اتجاهات اإلصالح السياسي
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المشاركة السياسية

الجمهورية بعد  50سنة بحاجة إلى حلم جديد ومثالية جديدة وعقالنية جديدة و قيم أصيلة متجذرة في

وتحسن أداءه
وتفجر طاقاته
الواقع ومتفاعلة معه تحرر اإلنسان من الخوف والتوانل واالستقالة ،
ّ
ّ
االجتماعي .فكما كانت الجمهورية إبان االستقالل فعالة وسخية في تحرير المجتمع من الدونية ،فهي

مطالبة اليوم بتحريره من االستبداد و التسلط والتشنج اإليديولوجي .و لطالما كانت هذه الجمهورية حلما

راود العديد من المصلحين من خيرة أبناء هذا البلد ولم تتوفر لهم فرصة لمعايشة تجسيد هذا الطموح الذي

دفع البعض من أجله ثمنا باهظا.
كل أبنائها دون إقصاء ،تجمعهم وتقدم لهم فرص حقيقية
الجمهورية المنشودة في المستقبل بحاجة إلى ّ
للعيش المشترك ،وتوسع خياراتهم في المشاركة وتعزز شعورهم باالنتماء وتفجر طاقاتهم لإلبداع والعمل

ظل مؤسسات
تخصهم ّ
يتم هذا إال في ّ
بالمساهمة في الق اررات التي ّ
وتقدم لهم حلوال عملية لمشانلهم ،ولن ّ
حكم تؤطر االختالف و تمنع اإلقصاء و التهميش و تضمن فرص حقيقية للجميع .
تهتم إالّ
إذا توصل الناس إلى إدراك أو قناعة أن الجمهورية والدولة حكر على فئة متنفذة ،او مجموعة ال ّ
بمصالحها المادية واالعتبارية وغير معنية بعالج مشانل الناس المستعجلة كالتداين المرهق والبطالة،
وتعليم األبناء والصحة والسكن الالئق ،فإن ذلك سيحبط العزائم وينشر االستقالة والصمت والتقوقع وانتظار

ّأول فرصة للتعبير الجماعي عن الغضب واالحتقان  .وبذلك ينهار المجهود الوطني الذي بذل لبناء
النمو والمصير المشترك .ستوجد دوما أصوات قادرة على اختزال
اللحمة الوطنية والتضامن حول الحداثة و ّ

جر المجتمع لإلحتراب.
األزمات المعقدة في تعبيرات بسيطة ووصفات سحرية وساذجة لتأليب الجماهير و ّ
كما إن استعمال رمزية دينية أو غيرها للتعبير عن طهارة موقف سياسي وشيطنة الخصم في ثنائية مقيتة،

من شأنه تأجيج العواطف وتغذية الخوف واخراج الوضع من دائرة الصراع السياسي إلى التناحر.

إن توافقا وطنيا حول التهديدات و المخاطر ،وفسح المجال للمشاركة السياسية الحرة دون إقصاء ،وفتح

أفق للمستقبل مفعم باألمل ،سيخّفض بالضرورة من اإلحتقان وننقذ الشباب المتحمس من اإلحباط وقوارب
الموت او الزّج به في أتون حروب خاسرة.

الواقعية في اإلصالح

تطالب المعارضة بجمهورية ديمقراطية وبإصالحات سياسية تختزلها في التنصيص في الدستور على

توازن حقيقي بين السلطات وتحديد والية رئيس الجمهورية بدورتين فقط واقرار مسؤولية الحكومة أمام

مجلس النواب وضمان استقالل القضاء وارساء محكمة دستورية لمراقبة القوانين يحق للمواطنين التظلم

اعتبار للواقع
ا
لديها ،وهي مطالب مشروعة ،نتفق على أهميتها وحيويتها ،ونختلف في سبل تحقيقها.
الصعب والمعّقد في أبعاده الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية السالف شرحه.
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يجب أن نفرق بين دمقرطة البالد والديمقراطية .الدمقرطة مسار معقد لتحويل النظام السياسي التسّلطي

مستقر .قد نتّفق على األهداف العامة ولنن التنتيكات والخطى الواجب
إلى نظام سياسي ديمقراطي
ّ
إتباعها للوصول إلى األهداف يجب أن تأخذ بعين االعتبار خصوصية البالد .فالناس إذ يرفضون القمع
واألساليب التسّلطية ،فإنهم ال يتطلعون بالضرورة إلى نفس األهداف ،خاصة بعد نصف قرن من الزبونية
و قرون من اإلستبداد وثقافة اجتماعية تختلف فيها نسبة التحرراالجتماعي ( و العائلة مثال لذلك) .التدرج

يقتضي أننا ال ننطلق من صفحة بيضاء و كأننا نؤسس دولة جديدة ،بل ينطلق من المكتسبات و الواقع

تجنب النكسات والمطبات.
الموروث و يطوره بما يمكننا من ّ

هناك تخوف مشروع من تبعات تسريع نسق تحرير الحياة السياسية .و هناك حاجة أكيدة إلى بناء

أن تأهيل الحياة السياسية يتطلب الوقت النافي
الثقة وطمأنة كل األط ارف حول اتجاهات اإلصالح .ذلك ّ
لتجاوز ترانمات المرحلة السابقة ومعوقات البيئة السياسية .نتفهم التريث ولنن نفرق بين الحذر المشروع

والمطلوب وبين الجمود واالنغالق السياسي المكرسين لالحتنار .فالحذر ال يبرر عدم اإلقرار بحيوية
اإلصالح والبدء فيه دون تردد وتثبيت اتجاهاته.
جدا في المجال السياسي ومكبلة للطاقات ومعطلة
و ال نجانب الحقيقة إن اعترفنا بأن سرعتنا بطيئة ّ
لحركة التغيير ،وعالم اليوم ال يعيش فيه األقوى فقط بل األسرع .و التاريخ مليئ بالعبر والنتائج النارثية
لألنظمة السياسية التي ال تتطور و ال تصلح نفسها في الوقت المناسب ،ونظام البايات أقرب إلى الذهن

من أي مثال خارجي .والنتساب هذا النسق الضامن للبقاء علينا تغيير سرعتنا بالتأقلم مع معطيات

التحوالت النبرى التي تشهدها بالدنا.

ّن اعتبار التيارات السياسية ذات الخلفية الدينية تحت مسمى اإلسالم السياسي ،دون اإلقرار بتنوعها ودون
تمييز بين اتجاهاتها ،تهديدا لألمن القومي و الديمقراطية ،لم يعد مقنعا وال يسهل التوافق والتقدم على

طريق اإلصالح فقد برزت حدود هذا الخيار في القضاء على ما سمي باإلسالم السياسي ولم يمنع بروز
إن تحديد موقف موحد من المخاطر الحقيقية التي تهدد أمن البالد
العنف المسلح ذو الخلفية الدينيةّ .
واستقرارها ،اليتم إال عبر حوار وطني يمهد لبناء الديمقراطية التوافقية.
إن التدرج جزء من الثقافة السياسية التونسية،التي اتسمت طوال العقود الخمسة بهذا المنهج سواء في
ّ
سياسة المراحل للرئيس بورقيبة أو في تطبيق البرنامج الهيكلي أو في التوجه الليبرالي لالقتصاد والخروج
من االقتصاد الموجه أو في التجاوب مع األوضاع الدولية أو في إدخال حزمة اإلصالحات االجتماعية

والسياسية والمشروع التحديثي .وكان التدرج سمة أساسية في التحوالت الحاسمة التي عرفتهاالبالد  .ولنن

السمة األخرى للثقافة التونسية هي الجرأة في اإلصالح مع احتساب المخاطر وتدقيقه كما حصل في
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تتقدم األمور،
اقرار مجلة االحوال الشخصية واصالح التعليم  .فبدون جرأة وجرعة من المخاطرة ال ّ
وبدون جرأة لم يكن تغيير السابع من نوفمبر ليحصل.

رفض الديمقراطية المفروضة من الخارج

أخذت تونس حظها داخليا وخارجيا من برامج نشر الديمقراطية التي عال سهمها منذ ما يقارب العشرين
سنة .نشطت أمريكا بقوة في نشر الديمقراطية في العالم ولنن صورتها ومصداقيتها تدهورت بشكل فضيع

خاصة بعد الحرب العدوانية و اإلستعمارية على العراق سنة  . 6002كما نشطت أوروبا أيضا وبقوة
ولنن بطريقة أقل صدامية من الواليات المتحدة األمريكية ومصداقيتها أفضل وأسلوبها أقل فظاظة ورعونة

وسجل
سجل سيء من المتناقضات،
وتعجرف من أمريكا التي تسوق نفسها كمدافع للحرية في العالم مع
ّ
ّ
ظة إلسرائيل وألنظمة استبدادية حتى في أو ّج الدعوة للحرية والديمقراطية.
من المساندة الف ّ
أخذت الحكومة على عاتقها تطوير الحياة السياسية  ،وتمتعت ببرامج دولية لتشجيع الديمقراطية (برامج
تعددية ،إلخ .).كانت النتائج إيجابية إذا أخذنا ظاهر األمور وتعداد
مدرسية ،تنوين ،جمعيات ،انتخابات ّ
المنتوجات والبرامج ( عدد األحزاب التي وقع الترخيص لها ،عدد االنتخابات التعددية التي أنجزت ،وعدد

الجمعيات ( )7000وعدد البرامج التنوينية لألحزاب والجمعيات والمنظمات المهنية واإلعالميين والقضاة
والبرلمانيين) وهي أرقام كبيرة .لنن بالنظر إلى النتائج النوعية ،يبدو المشهد مختلفا تماما .ويتساءل المرء

كل هذا المجهود المحلي والدولي في تطوير وتغيير الحياة السياسية.
أي مدى ساهم ّ
بكل موضوعية إلى ّ
فما هو تأثير عدد الصحف والمجالت والمنشورات واإلذاعات والتلفزات الخاصة (إذ وقع خصخصة
القطاع بطريقة معينة ال تعزز استقاللية القطاع) في درجة استقاللية الصحافة واإلعالم؟ وحتى حين
يسمح للجرائد المستقلة بالعمل فإنه يمارس عليها ضغوطات شتى لتوجيه محتويات وممارسة الرقابة

الذاتية .و ما هو تأثير عدد البرامج الحوارية و الملفات اإلجتماعية في وسائل اإلعالم الرسمية على حرية
التعبير و تشجيع الحوار؟ وما هو تأثير عدد الجمعيات على قدرة المجتمع المدني في التأثير على

السياسات وصياغة القرار؟ وما هو تأثير االنتخابات التعددية الشكلية في خلق منافسة سياسية حقيقة؟
حيث نجد في المقابل سعيا محموما لعرقلة المنافسة في شتى مراحل االنتخابات .
إن هذه اإلنجازات الشكلية والعددية لم تساهم إالّ بشكل متواضع في تقليص الفجوة بين نفوذ الدولة ونفوذ
ّ
المجتمع المدني والسياسي وبشكل أخص لم تغير في الهوة الساحقة التي تفصل بين سلطة الحكومة

وسلطة المعارضة.
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ومع ذلك ساهم كل هذا الوضع إلى جانب نضاالت المجموعات السياسية و الحقوقية و الفكرية و الفنية

الجريئة و الشجاعة و التي تعاقبت على مدى الخمسة عقود في تقليل عمق الفجوة بين الدولة والمجتمع

إن الخطر في إبقاء هذا الخلل في التوازن بين الدولة والمجتمع يخلق
ولنن الفارق ما زال شاسعا ّ
جداّ .
الظرف المناسب الحتمال وجود ضغط خارجي وحتى تدخل دولي تحت غطاء "تشجيع الديمقراطية"
باإلنراه الذي قد تتوفر له ظروفه ليصبح خيا ار دوليا لتونس إذا لم تمتثل البالد لمصالح القوى النبرى

ويكون التدخل عادة عن طريق مساندة المجتمع المدني في وجه الحكومة .إن تصحيح هذا الخلل ليس
فقط مدخال ضروريا لالنتقال الديمقراطي بل له أهمية إستراتيجية حيوية ألمن البالد و مستقبلها.

لقد كانت الضغوط الدولية المحتشمة العتبارات إستراتيجية تواجه بتجميل المشهد الرسمي حتى يبدو قريبا

من "ماركة" الديمقراطية الغربية .وعشنا فترات لم نود رؤيتها حيث كانت بالدنا تؤنب نفاقا لمزيد اإلصالح

الديمقراطي من بعض القوى النبرى في محاولة إلبتزاز مواقف دولية وخدمة لمصالح اقتصادية .وحين يقع

إرضاؤها تعود تلك القوى للحديث عن ضرورة أخذ وضع البالد بعين االعتبار في لعبة مفضوحة مكشوفة
إن ديمقراطية اإلنراه أخذت في عديد
أي مصداقية في إعطاء دفع لإلصالح السياسي خاصة ّ
تفقدها ّ
األحيان شكل محاولة لقلب األنظمة وبعيدا عن مسار اإلصالح السياسي .يجب رفض التدخل األجنبي

الذي يريد ظاهريا تقوية المجتمع في وجه الحكومة ولننه يسعى في نفس الوقت لمزيد النفوذ والتأثير القوي
على البالد و سياستها .ال نريد ديمقراطية باإلنراه وال باالستعمار المباشر أو المقنع .نريدها خيا ار وطنيا

مشبعا بالوفاق والعقالنية .

الحوار الوطني مدخل للديمقراطية التوافقية

أمامنا اليوم فرص حقيقية ،يجب التقدم نحوها ،واستثمارها لبناء أوسع وفاق وطني حول جمهورية ثانية

ومؤسساتها ومضمونها وقيمها واتجاهاتها في قطيعة ضرورية مع الزبونية و التبعية والسلبية وعدم التوازن.

مثل هذا الوفاق بتتطلب في بدايته وبالضرورة حوا ار وطنيا معمقا وواسعا يرعاه رئيس الدولة بصفته رمز

يضم الحزب الحانم واألحزاب المعارضة والتيارات السياسية والفكرية و مكونات المجتمع المدني
الدولة و ّ
والنخب دون إقصاء.
يتطلب نجاح هذه المبادرة شرانة حقيقية تضمن عدم االلتفاف عليها أو إفراغها من مضمونها وبعدها
حد ذاته بداية انفراج سياسي ومنطلقا لتجاوز سلبيات الوضع الراهن،
الوطني  .ويشكل هذا الحوار في ّ
تستمد قوتها من بعدها الوطني وتالزم الحقوق
والعطالة السياسية ،ومبادرة واقعية إلنضاج أفكار خالقة
ّ
والواجبات واعتماد االحترام المتبادل في التعاطي مع الخالفات.
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تمر بالضرورة بتعريف المصلحة الوطنية،
هذا الحوار ال بد أن يتطرق لقواعد المشاركة السياسية التي ّ
واألمن القومي ،والهوية الوطنية ودور السلط ومفهوم التضامن الوطني والتحديات التي تواجهها البالد
أن استقرار البالد و أمنها هو
والقيم التي تقوم عليها الجمهورية .ويصحح هذا الحوار المقولة الخاطئة في ّ
مسؤولية الدولة فقط وال دخل فيه لألحزاب والمجتمع المدني واألفراد.
سيمكننا من الوصول إلى فهم الجذور العميقة واألسباب الحقيقية وراء احتقان المعارضة
هذا الحوار
ّ
وتجذرها ،وامتعاض السلطة وتباطئها في اإلصالح ،وغياب المشاركة ،وفقدان الثقة والتواصل ومواطن

التشنج والسلوك العدواني.
التوتر وعوامل
ّ

أجندة الحوار الوطني قد ينظر إليها من طرف البعض كحيلة الضعيف ومن ليست له قوة المواجهة  ،أو

كطريقة لاللتفاف على المطالب المشروعة واعادة إنتاج والء سياسي زبوني جديد أو كمناورة من طرف

السلطة المتصاص الغضب وتنفيس االحتقان وسحب البساط من المعارضة .هذه التقديرات وان اختلف
تشجع التمشي المتصلب و المعطل  ،وتتناسى أننا نطلب الحوار في صلب الوطن
تموقع أصحابها ،فهي ّ
الواحد ،بين أبناء الشعب الواحد داخل الدولة المجمعة وان اختلفت أفكارنا وثقافاتنا ومقارباتنا السياسية.
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خاتمــــــــــــة
تدل عديد المؤشرات على توفر الظروف المالئمة لإلنتقال الديمقراطي في تونس :دولة قوية ،غياب صراع

نمو اقتصادي ،نخبة مثقفة و منفتحة  ،عقد اجتماعي ،طبقة وسطى ،قوى مساندة
إثني أو طائفيّ ،
كل هذه المؤشرات تسهل تأهيل الحياة السياسية.
للديمقراطية ّ ...
المشكل في تونس ليس في ضعف الدولة ،ولنن في موازين القوى المختلة بين حكومة ممسكة بكل خيوط
اللعبة السياسية وقادرة على القمع  ،ومعارضة مشتّتة  ،وغير قادرة على الوصول إلى شرائح واسعة من
المجتمع التي قد ترى فيها من يمثل مصالحها .ربما تستطيع الحكومة إطالة هذا الوضع إلى أن تبرز

معارضة قوية تفرض التغيير .كما تستطيع الحكومة طوعيا واراديا قلب هذه المعادلة لمصلحة البالد،
باختيار نهج اإلصالح ،وهذا ما نعمل عليه.
أهم قضية واجهتها البالد هي نسق الّليبرالية االقتصادية وانعكاساتها
خالل الثمانينات والتسعينات كانت ّ
مرت البالد خالل هذه الفترة بمناخات
برمته في هذا االتجاه .ولقد ّ
ونتائجها االجتماعية في عالم تحول ّ

التمرد ،وخاصة من الشرائح التي طلب منها تحمل العبئ األنبر ،أي
متقّلبة وموجات من االحتجاج و ّ
الشغالين والطبقة الوسطى ،مما كاد يعصف بالنظام وبالدولة.
هم قضية تواجهها البالد اليوم ،إلى جانب تبعات التوجه الليبرالي في مراحله المتقدمة ،فهي نسق
ّ
أما أ ّ
اإلصالحات السياسية ،بما يضمن بقاء النظام السياسي المؤطر لنتائج العولمة واالنفتاح االقتصادي
وادخال مزيد من التطوير في منظومة الحكم .وذلك بالقطع مع الزبونية وبناء شرانة بين أطراف سياسية
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مستقلة عن الدولة تتصارع فيما بينها داخل مؤسسات وبقواعد واضحة وعادلة على طريق الديمقراطية

التوافقية.

تعتبر هذه المرحلة أخطر بكثير من المراحل السابقة ،باعتبارها تمس طبيعة النظام السياسي وتؤدي

بالضرورة إلى تقاسم النفوذ بين األطراف السياسية وهي قضايا حساسة ومثيرة ولها عالقة كبيرة ومباشرة
باالستقرار واألمن القومي .على المعارضة والسلطة استيعاب هذه المعطيات والتحلي بقدر كبير من

تتم هذه المرحلة بسالم دون أن نضع البالد في خطر .وهذه مسؤوليتنا
المسؤولية وبعد النظر  ،حتى ّ
جميعا.
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للتفاعل مع هذا النص اإلتصال على العنوان اإللنتروني:
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