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تحاحيح جسج حح ج ج ح ح
اححرج ج ح ح

اححدحمج ح ج ح
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.

وباإلضافة إلى ذلك ال تزال الةبةالد تةواجة تةحةديةية
استراتيجيي :
 كسر ديناميمية اللساد الذي يتلشى و ينةخةر الةنة ةابأكمل
 وضةةع مةةقةةاربةةة واةةنةةيةةة لةةمةةواجةةهةةة الةةتةةغةةيةةرااالستراتيجية للوضع الجيوسياسي

ص1.

ا دم

ص1.

اندخيبيتح9102ح:ح سيئ ح
سسيسسةحم مة

ص2.

مؤشرات غير مطمئنة
بعد أشهر من االنتخابات

تخبرنا هذه التجارب الماضية أن انتقاال يدار بةححةمةا
يمم أن يؤدي إلى قلزة نوعية على كل المةسةتةويةا
هناك اختيارا سةيةاسةيةة تةلةرا نةلةسةهةا و يةبةطة ص2.
(اقتةادي..اجتماعي..و ثقافي) وعةلةى الةعةمةس فةحن
السياسيون في تح ممل مسؤوليتها واألخطةار تةتةربةص
االنتقال حي يدار بطريقة سيئة يمم أن يةؤدي إلةى
بالبالد ونلاد الةبر واإلحباا يزحلان و بةدأ الةوقةت
يأس الرأي العا مما يمم أن يغذي انحرافا شةعةبةويةا
يعمل ض مدنا.
أو يثير عودة االستبداد .إال أن تونةس تةمة مر بةمةرحةلةة
ترنمح خطيرة ومستمرة فهي ال تتقد بما فية الةمةلةايةة
 Légendeجسور قراءة ألبرز األحداث م زاويةة هةذا
 accompaوستقدgnant l'illustration.
مقارنة بطموحاتها وإمماناتها .فالبالد لم تةتةمةمة بةعةد
التشخيص للمساهمة في المشة عة هةذه الةثةغةرا
م التخلص م النماذج القديمة سواء على المسةتةو
وتسليط الضوء على التق مد الذي يةدفةع نةحةو انةلةراج
االقتةادي واالجتماعي أو على المستةو السةيةاسةي
االنتقال.
والحوكمة.

مخاطر حقيقية على البالد
وعلى الجميع تحمل
المسؤولية

ويوسع هذا االنسةداد الةلةجةوة االجةتةمةاعةيةة ويةؤجة
الوجود العبثي المثير للسخط لتونسي .

انتخابات  : 9102رسائل سياسية مهمة
شكلت االنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة  9102محطة هامة في
مسار االنتقال الديمقراطي في البالد ،فزيادة على ما كرسه انجازها في
آجالها واعتراف كل األطراف بنتائجها من ترسيخ للممارسة
الديمقراطية فقد أكد تواضع نسب المشاركة ،خاصة لدى فئة الشباب،
(( )0األرقام الرسمية للهيئة العليا لالنتخابات) ،تراجع التمثيلية الشعبية
لألحزاب وللمؤسسات المنتخبة،

أمّا أهم الرسائل السياسية فقد أفصح عنها الناخبون بوضوح من خالل
الصندوق ،وتمثل أهمها في:
* معاقبة المنظومة الحزبية التي أفرزتها انتخابات  9102و شمل ذلك
األحزاب التي كانت في الحكم وكذلك تلك التي كانت في المعارضة.
* الرغبة في التغيير التي تجلت في صعود شخصيات وقوى سياسية
جديدة لم تكن ممثلة في منظومة .9102
و يمكن الجزم من خالل هذه الرسائل أن انسداد األوضاع في البالد نتج
عن عدم استجابة العرض السياسي الناتج عن انتخابات  9102إلى
مطالب الشعب المعبر عنها في الثورة وما بعدها سواء على مستوى
البرامج أو اإلطارات السياسية أو األداء أو النتائج.
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مؤشرات غير مطمئنة بعد أشهر من االنتخابات
ال شك أن ال يزال مب ممرا جدا تقييم المشهد الحزبي والمؤسمساتي الذي
أفرزت انتخابا  2112خاصة أن جزءا من لم يتشمل بعد ،إال أن عددا
م المؤشرا السلبية يسترعي االهتما ،
فرئيس الدولة الذي استلاد م موجة الرفض المبيرة للطبقة السياسية
السابقة ليحقق فوزا الفتا ويحمل آمال المثيري في التغيير ،اكتلى إلى حد
اآلن ببعض التحركا واللقاءا الرمزية دون اإلعالن ع أي برنام
عملي للمرحلة القادمة،
كما سجل بوضوح تأخره ع االهتما بمللا السياسة الخارجية في
وقت تتطور األوضاع في محيطنا اإلقليمي المؤثر مباشرة في أوضاعنا،
وفي وقت تحتاج في أوضاعنا االقتةادية حراكا دوليا كبيرا للتح اآلفاق
الخادمة لها (.)2

انطباعا سلبيا لد

الرأي العا عبر

عن إجابا

المستجوبي

في

السؤال التالي).(4

)(4
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ح ل سيسيتحا عم مسة

م فىحش حن فمب ح2019ح

كما أن احتلاظ رئيس مجلس نواب الشعب برئاسة حزب صاحب المتلة
األولى في البرلمان وممارست للدوري في نلس الوقت ألقى ب الل سلبية
على المشهد السياسي خاصة خالل مسار تشميل الحمومة (.)5
)(2
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بل إن بعض التةريحا الةادرة على لسان رئيس الدولة أدخلت
ارتباكا على المشهد السياسي بما تضمنت م حديث ملتقد لألدلة ع
مؤامرا تحاك ضده ،وم محاولة تعبئة الشارع بخطاب ينسجم مع
الحمال االنتخابية وليس مع مقا رئيس الدولة ()3

)(5
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أما الحمومة الجديدة فان مشاورا تركيزها التي امتد على مد
شهري اغى عليها نلس منطق المحاصةة الحزبية في غياب برنام
واضح ومجدد لمجابهة التحديا الرئيسية في البالد لتنتهي إلى فشل
ذريع في الحةول على ثقة مجلس نواب الشعب.
وتؤ مشر هذه العناصر على م
أن األشهر والسنوا القادمة ستشهد تنازعا
حول نمط الحوكمة في البالد سيزيد م تعقيد إدارة األوضاع.

)(3
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أما مجلس نواب الشعب الجديد فان جلسات األولى تميز بالتوتر
واالستقطاب وتدني مستو الخطاب بي أعضائ  ،وهو ما أعطى

مخاطر حقيقية على البالد وعلى الجميع تحمل المسؤولية
تعبر جسور ع تخوفاتها م مآل األوضاع في البالد إذا تأكد
المؤشرا األولى ولم تتدارك كل األاراف المسؤولة األمر بسرعة،
م
إن أخطر ما يهدد البالد في األشهر القادمة هو اصطلاف عدد م
العناصر السلبية بما يجعل إدارتها مستعةية على الجميع ،بل يمم أن
تذهب بالبالد إلى سيناريوها خطيرة،

وتتمثمل أهم هذه العناصر السلبية في التمالي:

*حانرالتحاألوضيعحاال دميعسةح
التوتر االجتماعي في البالد
تتةاعد بشمل واضح مؤشرا
(المامور،النقل،التعليم )..في ظل تعطل األداء الحمومي منذ أشهر.
ويتغذ الغضب الشعبي م تعثر تركيز المؤسسا الحاكمة بعد
االنتخابا األخيرة،وم غياب تحس ملموس في أدائها وفي تةديها
للرهانا االقتةادية واالجتماعية ذا األولوية.
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وتزداد المخاوف الشعبية بوضوح م تداعيا المعارك المتةاعدة فةي
ليبيا وما قد تجره م أفواج جديدة م الالجئي ستزيد مة واةأة الةعةبء
االجتماعي على البالد وخاصة على بعض المنااق المحرومة أصال.
وتشمل هذه التطورا االجتمةاعةيةة خةطةورة فةي ظةل هشةاشةة الةوضةع
السياسي عامة وضع أداء الدولة في هذا المجال بالخةةةوص ،وكةذلةك
في ظل تضاؤل دور ومةداقية األاراف الوسيطة (المن مما الوانةيةة.
خالل األزما خاصة بعد انخرااها في المعادال السياسويمة.
*ت ه حخطس ح ل ضعحاالقدحيديحوحا مي ي
با م الواضح م
أن الماليمة العموميمة أضحت ترزح تحت واةأة ضةغةوا
خطيرة بلعل تلاقم المديونيمة وتدنمي نسب النم مو وعجز السلمطا العموميمة
ع اإليلاء بالتزاماتها المتمةلة بةاإلصةالح تةجةاه دائةنةيةهةا الةرئةيةسةيةية .
فالتقارير الةمادرة ع البةنةك الةمةركةزي والةمةعةهةد الةواةنةي لة حةةاء
والمراكز المتخةمةة في الشأن االقتةادي تشير إلى خةطةورة الةوضةع
االقتةادي والمالي ،ولم تتمم التةةريةحةا والةبةيةانةا ال م
ةةادرة عة
أاراف في الحمم والتمي ترك مز على بعض المؤشرا واألرقا ال ةرفةيةة
التمي تعتبرها إيجابيمة م الحمد م النلس التمشاؤمي في هذا الةمةجةال(ردود
وزير الماليمة على استلسارا وتدخال النواب إبمان مناقشة قانون الماليمة
التمميلي لسنة  2112وقانون الماليمة لسنة .)2121
كما لم تنجح تبريرا السياسيي في تغيير مواق الموااني م الةطةبةقةة
السياسيمة وم قدرتها على حس إدارة هذه المل م  ،فاالنطباع الغالب لةد
الرأي العا يميل إلى التشاؤ في غياب االنجاز في هذا المجال.
الواضح م
ان النماس لم يةلوا بعد إلى مرحلة اليةأس والةتةسةلةيةم بسةيةنةاريةو
م
إفالس ال مدولة ولمنهم يعتبرون م
ان الوضعيمةة خةطةيةرة إلةى درجةة كةبةيةرة
تلرا معالجا حقيقيمة وسريعة الستبعاد شبح اإلفالس واالنهيار(.)6
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التزمت بها الحموما السمابقة بروزنامة أضيق وبشروا أكثةر صةرامةة
بما يجعلها إصالحا موجعة وذا كللة عالية م ك مل الةنمةواحةي خةا م
صةة
إذا أخذنا بعي االعتبار تةداعةيةا تشةابةك هةذه الضةغةوا مةع الضةغةوا
األخر المنجرمة ع تدهور األوضاع االجتماعيمة واإلقليمية.
*ت ه حا معيد ةحاإلقلسمسةحوخيصةحفيحماسطنيحا مبيش ح
لم تتغير المعادلة الداخلية الليبية كثيرا في األشهةر األخةيةرة وان ازداد
حدة وشراسة فال زالت حالة االستقطاب قائمة بي الطرفي الرئيسيي في
المعادلة وال زال االحتما إلى السالح هو المهيم .
وفي المقابل ازداد المعادلة اإلقليمية والدولية المرتبطة بالملة الةلةيةبةي
تعقيدا .فأاراف المعادلة تعدد وتنوعت مةالحها بما نقل المل الليةبةي
إلى مجرد رهان جيوسياسي تتةارع في مةالح هذه األاراف الةتةي ال
تماد جميعها تلقي باال لمةالح ليبيا وشعبها.
ويشمل اندراج المل الليبي ضم هذا الرهان الجيوسياسي عامل تةعةقةيةد
نوعي لمعالجت وينذر بجر كل المنطقة إلى إصةطةلةافةا خةطةيةرة تةهةدد
استقرارها وأمنها.
تمرر الطبقة السياسية التونسية أخطاء ما بةعةد الةثةورة ومةا شةهةدتة مة
إصطلافا إيديولوجية استدعت األوضاع في سوريا كوقود لةتةجةاذبةاتةهةا
الداخلية دون مراعاة للمةالح الوانية المح مممة ولمبادئ بالدنا الراسةخةة
في مجال العالقا الخارجية.
تمرمر اليو مثل هذه االصطلافا في مل أكثر خةطةورة بةل هةو مةلة
يهدد األم القومي لبالدنا.
فحزاء المعادلة الداخلية الليبية ال تملك تةونةس إال االلةتةزا بةمةبةدإ الةحةيةاد
االيجابي وعد التدخل في هذه المعادلة لةالح هذا الةطةرف أو ذاك مةع
احترا مقتضيا الشرعية الدولية ،ورفض االحتما إلى السةالح لةحةسةم
الخالفا  ،وكذلك رفض كل التدخال األجنبية في شؤون جارتنا.
أما إزاء تطورات المعادلة اإلقليمية والدولية وتعقدها فيتوجب على
بالدنا مضاعفة جهودها الدبلوماسية في اتجاه المساهمة في دفع القوى
اإلقليمية والدولية إلى مقاربة جادة لألوضاع الليبية تقوم على وقف
فوري إلطالق النار ومنع أي تدخل أو دعم عسكري ألي طرف وإعادة
دفع مسار الحل السياسي المفضي إلى إقامة دولة مدنية إدماجية لكل
القوى الملتزمة باالحتكام إلى الخيار الليبي الحر)7(.

ح ل سيسيتحا عم مسة

م فىحش حد مب ح2019ح

وتع مزز المخاوف بتةريحا مح مذرة ومنةبمةهةة لةخةطةورة الةوضةع مة
أاراف لم تتعومد ال مهور واإلدالء بمةواقة أو آراء بةمةثةل هةذه الةجةرأة
والخطورة ،فالتةريحا التمي أدلى بها ك مل م ممثمل الةبةنةك الة مدولةي فةي
تونس وممثمل صندوق النقد ال مدولي تعتبر مؤشرا عالية الخطورة تشةيةر
إلى انشغال الممولةية الةخةارجةيةية الةرئةيةسةيةية لةبةالدنةا إزاء الةوضةع
االقتةادي والمالي ،وتنب بتحوال في مواقلهم تجاه مةاحبة االنةتةقةال
في بلدنا ومواصلة دعم اإلصالحةا الةمةبةر  .وتةتةأ مكةد هةذه الةمةخةاوف
بتعليق صندوق النقد الدولي صرف األقساا األخيرة م الةقةرا الةذي
ابرم مع الحمومة التونسيمة سنة  2116في إاار تنليذ برنام إصالحا
اقتةاديمة وماليمة هيمليمة.
وهمذا فقد با م األكيد م
أن السيناريو األقل سةوءا سةيةمةون ضةغةواةا
متزايدة م قبل الجها المانحة والةمةمةولةة لةتةمةريةر اإلصةالحةا الةتةي

)(7
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ح ل سيسيتحا عم مسة

م فىحش حد مب ح2019

مع التأكيد على أن الجهود التونسية في هذا الملف ال يجب أن تنفك عن
الجهود الجزائرية فمصالحنا واحدة ومقاربتنا واحدة.
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*احتداد التنازع حول نمط الحوكمة والدستور
أفرزت االنتخابات التشريعيّة مشهدا جديدا مختلفا في هندسته عن سابقه
ومطبوعا بتشرذم القوى السياسيّة وصعوبة التقائها حول رؤى وبرامج
سياسيّة تمكنها من إفراز أغلبيّة برلمانيّة مستقرّة ضامنة الستقرار
حكومي تستوجبه مواجهة تحديات المرحلة .وكل ذلك ينبئ بمرحلة
أصعب من سابقاتها ستكون محكومة بال ّتجاذب والتقلّب وتفاقم تأثر
مؤسسات الدولة بعدوى األزمات من داخل األحزاب والكتل.
وفي المقابل صعد إلى رئاسة الجمهوريّة وبأغلبية ساحقة وجه جديد ال
ينتمي إلى األحزاب وال إلى الفضاء السّياسي شعاره تثوير منظومة
حوكمة الدولة رغم افتقاده لكتلة أو قوة سياسيّة ممثلة داخل مجلس نواب
الشعب.
ونجم عن هذه الهندسة الجديدة تجاذب بين أطروحات ثالث:
األولى يعمل أصحابها على المحافظة على الحوكمة الراهنة وذلك
بمواصلة االستناد شكالنيا إلى الواجهة الدّستوريّة والمؤسسيّة مقابل
اعتماد حوكمة فعليّة خارج هذه األطر تستند إلى ما سمّي بال ّتوافق القائم
على تفاهمات تخصّ تقاسم الريع المتأتي من نتائج االنتخابات والمتمثل
في المناصب صلب البرلمان والحكومة.
وال تقوم هذه الحوكمة على تحالفات برامجيّة صلبة بل على تفاهمات
ّ
ويمثل فشل حكومة السيد الحبيب الجملي شاهدا
ه ّشة يسهل انهيارها،
جديدا على عقم هذا التم ّشي ومخاطره على حوكمة الدولة واستقرار
مؤسساتها (.)8

بل إنهم يعوّ لون على تصاعد إحساس الناس بوطأة األزمة االقتصاديّة
واالجتماعيّة و تنامي غضبهم ض ّد من هم في الحكم لتعزيز مقوالتهم.
 وبالنسبة للطرح الثالث فهو يرى انّ الح ّل هو االنتقال إلى حوكمةجديدة صاعدة من األسفل إلى األعلى تقلب الحوكمة الراهنة رأسا على
عقب ،وتف ّكك مؤسساتها السياسيّة واإلداريّة الرئيسيّة المتمثلة في
البرلمان وفي اإلدارة المركزيّة ،و تقوّ ض أسسها الدستوريّة والقانونيّة
المتمثلة في الدستور والقانون االنتخابي.
ويظهر هذا االختالف الجذري في األطروحات مدى التنافر بين
توجهات األطراف المنخرطة في حوكمة البالد وغياب تصوّ ر جامع
حول مسألة في غاية الخطورة تتصل هيكليّا بأدوات الحكم وإدارة الشأن
ّ
وتمثل إطارا لح ّل المشاكل المتراكمة ومواجهة التحديات
العام
المتالحقة.
ويؤ ّشر هذا التباين على بدء مرحلة جديدة من الصّراع وربّما التناحر
بين مكونات منظومة الحوكمة الحاليّة على الصالحيّات والتهافت على
توسيع المجاالت وهي تجاذبات بدأت تبدو للعيان بعض مظاهرها
خاصّة بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان بخصوص الملفات الداخليّة
والخارجيّة إلى درجة ملفتة لالنتباه (.)01
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 أمّا األطروحة الثانية فتقوم على رفض مبدئي لك ّل ما أنتج بعد 02جانفي  9100من مؤسسات وقواعد وأطراف سياسيّة باعتبارها مظاهر
للفشل ويكمن الح ّل لدى أصحابها في العودة إلى ما كان قبل 9100
ولذلك فهم يرفضون التعامل مع ك ّل مكونات منظومة الحكم الحالية وال
يبالون بمخاطر العزلة السياسية (.)2
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وهي مؤ ّشرات خطيرة قد تعود بالبالد إلى مربّع استعمال أجهزة الدولة
إلدارة الخالفات بين أطراف الحكم.
كما تعيدنا هذه التجاذبات والخالفات إلى لغط استهلك المدّة النيابيّة
السابقة حول الدستور الجديد الذي ت ّم وضعه سنة  9102وما يزال ّ
يمثل
المنجز األساسي وربما الوحيد في مسار االنتقال الديمقراطي.
وينذر هذا بضياع فترة نيابية ثانية دون تسجيل تقدّم ملموس على
مستوى التنزيل.
إنّ القطع مع الجدل العقيم حول قضيّة الحوكمة يتطلب طرحا جدّيا
لمشكالتها يتجاوز التسطيح الذي يكتفي حيال حالة العطالة ال ّتي نعيشها
بتوجيه أصابع االتهام إلى رأس المنظومة التقعيديّة المتمثل في الدستور
ويتناسى بقيّة المكونات األخرى التي ّ
تؤثر في منظومة الحوكمة
كالنصوص المتصلة بالنظام االنتخابي وبمنظومة األحزاب وكذلك حالة
العطالة ال ّتي شهدها مسار تنزيل الدستور منذ انّ تمّت المصادقة عليه.
فاالكتفاء بتصويب سهام النقد للدستور يوحي بحالة من الالوعي
الدستوري تعتبره مجرّد وثيقة يمكن التالعب بها أو تغيير بنودها كلّما
عنّ لنا ذلك.

إنّ المطالبة بتنقيح الدستور يمكن أن تكون مشروعة لتنقيته من بعض
الشوائب ال ّتي قد تكون بينتها الممارسة العمليّة والتطبيق فكيف بنصّ
ظ ّل معلّقا ومجرّد واجهة خاصّة وأنّ جزءا هامّا من مؤسساته ومبادئه
لم تن ّزل بعد كالمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلّة.
إنّ الخوض في تنقيح الدستور يحتاج إلى تجاوز اللغط والجدل إلى
االنخراط في مسار يضمن نقاشا جدّيا وجامعا وممنهجا تطرح فيه أسئلة
كبرى :
النص الدستوري عن حالة العطالة التي تعيشها
ما مدى مسؤولية
ّ
حوكمة البالد ؟
هل سيكون تعديال جزئيا أم جذريا ؟
أي اتجاه سيت ّم تعديل الدستور(عودة إلى الرئاسو ّية ،ترسيخ
في ّ
للبرلمان ّية)..؟
كيف سنواجه المشكل اإلجرائي المرتبط بتعديل الدستور (األغلب ّيات
المطلوبة لتمرير التعديل الدستوري ومعضلة غياب المحكمة
الدستور ّية ال ّتي تلعب دورا مهما ّ في هذا المجال)؟
هذا إلى جانب التنبّه إلى كلفة القيام بهذه العمليّة من النواحي الزمنيّة
والسياسيّة واالقتصاديّة .فلك ّل إصالح دستوري في بلد ديمقراطي كلفة

باهظة ألنه يستهلك طاقة كبيرة ويستنفد مجهودا أكبر.

