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ص1.
دخلت تونس مع الثورة في عملية انتقال سياسي وهي
تعيش بذلك و بدون أدنى شك مرحلةة مةلةةةلةيةة مة
وجودها .وليست هي البلد الوحيد الذي يعيش تجةربةة
كهذه والتي نعرف أنها فترة هشاشة كبيرة و في نلس
الوقت فترة آمال كبيرة.

ا دم

الوجود العبثي المثير للسخط لتونسي .
وباإلضافة إلى ذلك ال تزال الةبةالد تةواجة تةحةديةية
استراتيجيي :
 كسر ديناميمية اللساد الذي يتلشى و ينةخةر الةنة ةابأكمل

ص1.

فس و حك فس ح:91حأزمةح
تريق حمنحتا يتحا بالدح
كن يح لمري قةحتمنحح
ا كثس حمنحا ر ص

تخبرنا هذه التجارب الماضية أن انتقاال يدار بةححةمةا
يمم أن يؤدي إلى قلزة نوعية على كل المةسةتةويةا
(اقتةادي..اجتماعي..و ثقافي) وعةلةى الةعةمةس فةحن
االنتقال حي يدار بطريقة سيئة يمم أن يةؤدي إلةى
هناك اختيارا سةيةاسةيةة تةلةرا نةلةسةهةا و يةبةطة
يأس الرأي العا مما يمم أن يغذي انحرافا شةعةبةويةا
السياسيون في تح ممل مسؤوليتها واألخطةار تةتةربةص
أو يثير عودة االستبداد .إال أن تونةس تةمة مر بةمةرحةلةة
 Légendeونلاد الةبر واإلحباا يزحلان و بةدأ الةوقةت
 accompaبالبالدgnant l'illustration.
ترنمح خطيرة ومستمرة فهي ال تتقد بما فية الةمةلةايةة
يعمل ض مدنا.
مقارنة بطموحاتها وإمماناتها .فالبالد لم تةتةمةمة بةعةد
وستقد جسور قراءة ألبرز األحداث م زاويةة هةذا
م التخلص م النماذج القديمة سواء على المسةتةو
التشخيص للمساهمة في المشة عة هةذه الةثةغةرا
االقتةادي واالجتماعي أو على المستةو السةيةاسةي
وتسليط الضوء على التق مد الذي يةدفةع نةحةو انةلةراج
والحوكمة.
االنتقال.
ويوسع هذا االنسةداد الةلةجةوة االجةتةمةاعةيةة ويةؤجة
 وضةةع مةةقةةاربةةة واةةنةةيةةة لةةمةةواجةةهةةة الةةتةةغةةيةةرااالستراتيجية للوضع الجيوسياسي

فيروس كوفيد  :91أزمة تفاقم من تحديات البالد لكنها للمفارقة تمنح الكثير من الفرص
بعيدا عن المآسي التي ستؤثر في العديد من العائالت والتي ستتسبب في
خسائر بشرية ال يمكن تعويضها ،فإ ّنه يجب على المجتمع نجدة كل
األشخاص الذين يعانون من المرض المتسبب فيه فيروس كوفيد (91في
حدود قدراته ولكن قبل كل شيء دون تمييز اجتماعي أو جهوي أو
عمري).
الوضع االجتماعي متوتر للغاية لكن عدم تسوية الرهانات المجتمعية
إلى ح ّد اآلن يضاعف من وقع اآلثار الوخيمة الناجمة عن الشكوك التي
يمكن أن تنشأ بخصوص احتمال وجود «معايير مزدوجة" في معاملة
التونسيين بما يمكن أن يدفع البالد نحو منطقة أكثر ضبابية.
على السلطات العموميّة أن تضع األدوات الكفيلة بضمان تواصل جيد
ك لدى المواطن البسيط بشأن حياد الدولة في عالج
لتجنب تس ّرب الش ّ
جميع المرضى دون تمييز.
م ّر أسبوعان منذ بدء تركيز إجراءات استثنائية لكبح انتشار فيروس
كورونا في بالدنا .نجحت هذه اإلجراءات بالتأكيد في إبطاء معدل
انتشار المرض ,لكن جميع المؤشرات تظهر أن النصر لن يكون في
األمد القريب سواء في بالدنا أو في بقيّة بلدان العالم.
في الواقع ,تمكن متابعة الوضع الحالي من إبداء المالحظتين التاليتين:

فمن ناحية اولى يشير تطور الوضع في العالم الى ما يلي:
ال يوجد حاليا دولة في العالم لديها معلومات كاملة وموثوقة عنالفيروس وعن تطوره المستقبلي،
 األكيد هو أن هذه األزمة ستستغرق وقتا طويال ,كما انّ سيناريوتطورها في شكل موجات متتابعة لم يعد مستبعدا،
 تتواصل الجهود إليجاد لقاح أو عالج للمرض ،لكنّ تتويجها لن يكونعلى المدى القصير،
 يظل الحجر الصحي إلى ح ّد اآلن ،أفضل سياسة تم تبنيها لكبحسرعة تفشي المرض ومحاصرة رقعة انتشاره،
من ناحية ثانية ،تشير العديد من العناصر األخرى إلى أنّ لمرور الوقت
تأثيرات ضارة عديدة:
 فالحجر الصحي هو بطبيعته سلوك غير اجتماعي خاصة عندما يتماستخدامه على نطاق المجموعات و المدن و الدول و البشرية .ففي
العديد من البلدان بدأت تظهر على السكان عالمات الكلل من خالل
بعض السلوكيات الفرديّة التي يمكن أن تتطور إلى تصرفات جماعية
يصعب احتواؤها أو السيطرة عليها.
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 سيمون لتوسع اعتماد الدول للسياسا الحمائيمة واالنملائيمة تداعياسلبية للغاية خاصة على االقتةاديما المنلتحة مثل اقتةادنا وسيتسبمب
ذلك في ظهور صعوبا كبيرة بالنسبة لقطاعا هامة م االقتةاد
كالسياحة والنقل الدولي وغيرهما )
 ال يتقاسم ك مل السمان نلس مستويا اإلدراك والتقبمل حيال الحجر الذييقو على اعتبارا صحية تهدف إلى الحماية م المرا وضمان
البقاء .فال يمم إنمار أن العوز والحاجة تحتالن ممانة خاصة في سلمم
األولويا بالنسبة لللقراء وأولئك الذي يعيشون في وضعية ه مشة .لذلك
تمون هذه اللئا اما خيار صعب يمم أن يةل في حده األقةى إلى
االختيار بي المو بسبب المرا أو المو جوعا .كما يمم أن تتطومر
السلوكيما اللرديمة التي نشاهدها م قبل هؤالء والمتسمة باإلهمال تجاه
المخاار الةحية إلى سلوك جماعي عني وغير متوقع ألن مدفوع
بغريزة البقاء ومواجهة االحتياج.
 مإن الوسائل واإلممانا المتاحة لمل بلد ت مل معرضة للنضوب .فتبااؤ
النشاا االقتةادي سيؤ مدي إلى تناقص وش مح المواد الغذائية وستنلذ
الموارد المالية السيمما بعد توقم قطاعا كاملة م االقتةاد ع النشاا
الذي كان يمثل مةدر الدخل والضرائب ،كما ل يتم دفع الضرائب
والرسو .
في تونس ،كما في أي ممان آخر ,كشلت األزمة و بقسوة وفضاضة
الوضع الحقيقي لجميع من وماتنا اللرعية (الةحة و التعليم و اإلدارة
و الخدما اللوجستية ،)...فبيمنت ضعلها وعد تناسبها مع حجم وقوة
التحديا التي نواجهها .وينطبق الشيء نلس على ممام الثقة و الةبر
و القدرة على التحمل لد السمان.
إن تلاقم هذه التحديا و ضرورة إنهاء االزمة يتطلب اعتماد مقاربة
استراتيجية.
يجب أن تحافظ هذه المقاربة على مسارها الةحيح المتمحور حول
الحاجة إلى ال مشروع في إصالحا هيملية تغير البالد وتضعها في
ديناميمية إيجابية وذلك في ظ مل إكراها إدارة أزمة كورونا .لذلك يجب
التنوي م
أن اعتماد إستراتيجية تعمس المعادلة م خالل خوا المعركة
ضد كورونا كعنةر مهيمل تحت االكراه في إدارة القضايا االقتةادية
واالجتماعية وغيرها سيمون خطأ قاتال.
لقد خسر بالدنا (مثل بلدان أخر )عقودا قبل الثورة وبعدها بسبب هذه
م
أن هذا الطلب المل مح لتغيير البالد هو
المقاربة غير المالئمة التي اعتبر
مجرمد واحد م اإلكراها التي تعترا العنةر المهيمل المتمثل وقتها
في مواجهة عدو آخر هو اإلرهاب .والنتيجة معروضة أمامنا :تلاقم
التلاو االجتماعي الذي يهدد استقرار البالد ويؤخر التنمية االقتةادية.
إن االختالال والريبة وعد االستقرار في الن ا الدولي السياسي
واالقتةادي تدفعنا الى توقمع تسارع التمهديدا بجميع أنواعها الةحيمة
والجيوسياسيمة واألمنيمة .م ثمة سيمون م الخطر تأجيل االلتزا بتغيير
البالد على أمل إنهاء هذا التهديد أو ذاك.
في هذا السياق ،ال ينبغي اعتبار م
أن الحجر الةحي ال مشامل هو الح مل
الوحيد المتاح أمامنا في مواجهة انتشار المخاار الةحية .بل يجب أن
ين ر إلي على أن تدبير قةير المد في إاار مخطط شامل يلضي إلى
مخرج ويأخذ في االعتبار جميع أبعاد األزمة والمخاار التي تتح مملها
على أساس الخةائص الوانية وتطور الوضع في البالد.
و يتطلمب هذا م صنماع القرار تبنمي سياسا جديدة تعمس هذه ال مرؤية
اإلستراتيجيمة والتمعبير ع تجاوز التمركيز على المخاار الةحية دون
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تجاهلها .يجب أن تخطط هذه السمياسا الجديدة الستعادة محسوبة للنمشاا
في قطاعا معينة تعتبر ذا أولوية.
يجب أن يأخذ تحديد األولويا في االعتبار القيود التي تؤثر في المجتمع
و في الدولة وكذلك اآلفاق الحقيقية إلنقاذ هذه القطاعا التي تعتبر
رئيسية لنجاح سياسة الحجر الةحي(أولوية الزراعة
قطاعا
والةناعا المرتبطة بها ،الة محة ،الن افة ،التعليم ،األم ,توزيع المواد
الحياتيمة.)...
م ناحية أخر  ،م الضروري أن يت مم البدء في تنليذ سيناريوها حجر
صحي بديلة وجديدة تمون أكثر مالءمة للواقع االقتةادي واالجتماعي
والمجتمعي و الثقافي لبلدنا.
م
إن الحشود المت ممونة م األشخاص األكثر حرمانا والتي تتدافع أما
متاجر البقالة واإلدارا دون قلق بشأن مخاار العدو  ،هي عالمة ال
ينبغي االستخلاف بها في بلد يعاني في أربعون في المائة م القو
العاملة بةلة عامة وخاصة م أولئك العاملي في القطاع غير الرسمي
م الهشاشة .فهذه التحركا يمم أن تتطور نحو أعمال جماعية عنيلة
تعبمر ع سخط وتلاقم يأس "تونس الثانية" المهملة.
في مواجهة مثل هذه الحاال  ،تغدو سياسة الحجر الموجمهة حال مثيرا
لالهتما يتعيم دراست والتعمق في في أقرب وقت ممم  .وغن مي ع
القول أن م بي العوامل الرئيسية للنجاح في هذه المرحلة الحاسمة أوال
و قبل كل شيء الحاجة الى تواصل سياسي موثوق ومرافقة بيداغوجية
للسمان.
عالوة على ذلك ،تتيح لنا المقاربة االستراتيجية إعادة التلمير في األزمة
كلرصة لبدء إصالح حقيقي للمن وما المعطملة التي ال تتميم مع
التحديا التي نواجهها.
في هذا السياق ،يجب اتخاذ خيارا مهمة ومبتمرة م الناحية
االقتةادية .هي خيارا سياسية لم يجب بالضرورة أن يشرمك في
اعتمادها أصحاب المةلحة االقتةادية واالجتماعية (االتحاد العا
التونسي للشغل واالتحاد التونسي للةناعة والتجارة والةناعا التقليدية
واالتحاد التونسي لللالحة والةيد البحري.)...
لقد حان الوقت إلعطاء دفعة معتبرة للالممحوريمة م خالل تقوية
صالحيا ممثلي الدولة في المنااق المختللة (واليا ,معتمديا ,إدارا
جهوية )...بهدف خلق ت افر حقيقي بي سياسا الدولة وسياسا
الجماعا المحلية.
م
إن المركزة القوية مثل تلك التي بدأ تتشمل اليو ضارة للغاية ألنها
إقةائيمة ،ثقيلة ،بطيئة وغير فعمالة وبالتالي ل تنت أيمة ثمار .فحدارة البالد
هي مسألة تخصم الجميع والتنسيق لخلق ت افر الجهود هو ملتاح النجاح.
يجب توسيع دائرة ت افر الجهود لتشمل المجتمع المدني مة خةالل دعةم
اندفاع اإلبداع والتطوع بي ممونات المختللة دون السعي الى إخضاعهةا.
في نلس السياق ،م المه مم إحياء فمرة التضام الواني وإعادة إاةالقةهةا
م أجل توفير الحد األدنى م الملاف ألكثر اللئا حرمانا .م
إن مشةاركةة
هائلة ومخلةة للسمان ال تضمنها حةريما األدوا واإلجةراءا الةتةي
تضعها الدولة ،بل استعادة الثقة في الدولة وفي مؤسساتها .ويتطلةب ذلةك
م السياسيي إظهار سلوك مسؤول ومثالي يتسم بالتلاني واإليثار وخةال
م كل أنواع االستغالل أو االنتهازية .عالوة على ذلةك ،فةحن الةحةوكةمةة
الرشيدة لإلجراءا المعتمدة هي ضمان للنمجاح .و في هذا اإلاار ,يمةثمةل
التعاون بي الدولة و الجماعا المحةلةيةة ومةمةونةا الةمةجةتةمةع الةمةدنةي
عنةرا أساسيا.
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م
إن هذه األزمة هي اللح ة المناسبة النزالق جزئي ومتد مرج نحو أنة ةمةة
م
العمل ع بعد بهدف إدارة أمثل للمللة وللوقت وللتةقةلةيةل مة مةةارية
النقل والمةاري اإلدارية وغيرها.
م
باإلضافة إلى ذلك ,يجب أن نسةتةعة مد لةلةمةخةااةر الةنةاتةجةة عة سةيةاسةا
االنمماش االقتةادي المحتملة م شركائنا االقتةاديي الرئيسيية  .فةمة
المحتمل م
ان إدارة عواقب مثل هذه السياسا علةى نسةيةجةنةا االقةتةةةادي
واالجتماعي ،زيادة علةى أزمةة كةورونةا ،سةتةسةتةهةلةك جةمةيةع الةطةاقةا
والموارد المالية للبالد .لذلك فحنم م الوجي م
أن يت مم م اآلن استةبةاق هةذه
السيناريوها ووضع السياسا المناسبة إلدارة هذه الوضعيمة والح مد مة
آثارها السلبيمة .في نلس الوقت م المليد البدء في تةميم التمةدحةرج نةحةو
نموذج نم مو جديد يناسب منوال تنمية جديد.
أخيرا ،يجب أن تو مجة هةذه الةتةطةورا سةيةنةاريةوهةا إعةادة الةتةمةوقةع
االقتةادي لبالدنا .والحقيقة أن هذه األزمة هي فرصة لةتةعةزيةز وإعةادة
تشميل عالقاتنا مع البلدان األخر  ،السيمما البلةدان الةمةغةاربةيمةة وخةاصةة
الجزائر وليبيا.
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