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اححدحمج ح ج ح

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 :

ص2.

 كسر ديناميمية اللساد الذي يتلشى و ينةخةر الةنة ةابأكمل

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

فيحأسبيبحت ه حا ثمة
في اقد ا حصيحب
ا م ا فيحإدا ةحاألزمةح
ا اي سّة

 وضةةع مةةقةةاربةةة واةةنةةيةةة لةةمةةواجةةهةةة الةةتةةغةةيةةرااالستراتيجية للوضع الجيوسياسي

تبيم متابعة التلاعال
ال واهر التالية:
 عدم احترام جزء مهم من المواطنين لضوابط الحجر الصحي خاصّةتلك المتصلة بالتباعد االجتماعي مثل مالزمة البيوت وعدم الخروج،
إحترام مسافة أمان عند التواصل مع اآلخرين وغيرها من االحتياطات
األخرى .وقد قوبل ذلك بتركيز تصريحات مسؤولين كبار في الدولة
على انعكاسات ذلك على نجاح المجهود الوطني في محاربة الوباء مع
استعمال عبارات التقريع والتأنيب وأحيانا اتهام غير الملتزمين بغياب
الحسّ المواطني مع تصاعد المطالبات باعتماد الحلول الزجريّة
للتصدي لهذه السلوكات الموصوفة بالمارقة واإلجراميّة،
 تواتر التةريحا والبيانا الةادرة ع األاراف المتدخلة في إدارةاألزمة الحموميمة منها وغير الحموميمة كالجماعا المحليمة والهياكل
والهيآ المستقلة والمن ما الوانيمة التي ت هر مع مرور الوقت
والمقاربا وتباعدها بخةوص الحلول
تةاعد تباي المواق
واألولويا بما قد يشمل عائقا ج مديا يعرقل المجهود الواني المبذول
لمعالجة األزمة،
المختللة مع إدارة أزمة كورونا في بالدنا بروز

ص3.

فيحش وط اسدعيدة
ا ثمة ا ضيمنةح نجيحح
إدا ةحاألزمةحا اي سّة

 تناقض تةرفا كبار مسؤولي الدولة في ظهورهم العلني معتةريحاتهم وقراراتهم الةارمة بخةوص التباعد االجتماعي وغيره
م االحتيااا الةحية،
 تزايد الجدل على منةما التواصل االجتماعي وفي اللضاء السمعيالتي يتخذها
البةري حول التةريحا والمعلوما والمواق
المسؤولون في إاار إدارة األزمة،
ويعبمر ك مل ذلك ع أحد اكبر مواا ضع اإلدارة الحاليمة لألزمة
والمتمثمل في ضع منسوب الثقة في الدولة وفي صاحب القرار وعموما
في اآلخر سواء كان عموميما أو غير عمومي هيمال أو جهازا أو مؤسمسة
أو شخةا.
م
م
فلقدان الثقة يعني ان المواا ال يةدق ما يقول صاحب القرار وال
يطمئ م كثيرا لقدرت على إيجاد الحلول المناسبة والتي تةبم في مةلحة
الموااني وال تحرمكها مةالح أخر .
م
إن النجاح في إدارة هذه األزمة يم مر بالضرورة عبر كسب ثقة
الموااني باعتبارها احد شروا النجاح التي ال غنى عنها لمسب هذه
المعركة.
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 )1في أسباب تدهور الثقة في اقتدار صاحب القرار في إدارة األزمة الحال ّية
*استنزاف رصيد ا ثمة في صاحب القرار الوطني :
 فالقيادة السياسية في مجملها ال تستند إلى رصيد ايجابي من االنجازيضمن اطمئنان الناس وثقتهم فيها .ويضاف إلى ذلك تردي أداء الطبقة
السياسية قبل االنتخابات وضع استجابة الطبقة السياسية التي أفرزتها
االنتخابات النتظارات الناس وهو أمر ثابت من خالل استطالعات
الرأي المختلفة التي تبرز تقهقرا سريعا لمنسوب الرضاء على مختلف
مكوناتها.
 تعدد وانتشار السلوكات الصادرة عن ممثلين للسلطة العموميّة(نواب،معتمدي ،رؤساء بلديات ،موظلي وأعوان أجهزة حاملة
للسالح )...المتسمة باالنتهازيّة وبتوظيف األزمة لتحقيق أغراض غير
المصلحة العامّة بما يبرز تداعي السلم القيمي للمنظومة العموميّة بل
أكثر من ذلك تفتت مفهوم المرفق العام القائم في المقام األول على تقديم
الخدمة لآلخرين.
*تداعياتحتذبذبحوتعث حإدا ةحاألزمةححفيحالدولحاألخرى:
 التأثيرات الناتجة عن معاينة الناس لسرعة تفشي الوباء حول العالموعدم قدرة دول كبرى على التحكم في انتشاره والحد من آثاره السلبيّة
مع ما يصاحب ذلك من توترات وفضائح تتعلق بإدارة األزمة من قبل
أصحاب القرار في تلك الدول.
 بروز توجه متصاعد في عديد الدول بما في ذلك الديمقراطيات الغربيةالعريقة نحو اعتماد معالجات تنبني على مقاربة زجريّة تح ّد من الحقوق
والحريات وتنحو نحو االستبداد بالسلطة بتعلة انّ مواجهة انتشار
الفيروس هي حرب يجب االنتصار فيها مهما كان الثمن.
والحقيقة أن اعتماد الخطاب السياسي للمعجم الحربي بشكل واسع ودون
حساب بحثا عن رسائل امأنة بوجود قيادة للمعركة لها ما يكفي من القوة
والحزم لتحقيق االنتصار قد يؤدي في أحيان عدة إلى نتائج عكسيّة
خاصّة مع مرور الوقت وتواصل انتشار الفيروس وحصده للضحايا.
فيزيد الخوف من الفيروس وتتزعزع الثقة في نوايا صاحب القرار
السياسي خاصّة مع التشديد في اإلجراءات الزجريّة المناهضة للحريات
وانتهاج خطاب التخويف والتقريع واالتهام الذي ينتهجه بعض السياسيين
ومن هم في موقع القرار تجاه بعض السلوكات واالنفالتات خالل فترة
الحجر الصحي فيؤدي ذلك إلى بروز سلوكات تظهر التحدي وعدم
المباالة.
*تزعزعحا ثمةحفيحا علميء:ح
 التجاذبات بين العلماء و التصريحات غير الدقيقة والتراجعات التيتتلوها ،كل ذلك يؤدي إلى الخلط وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين
العلم القائم على المعرفة الدقيقة والحاسمة واالعتقاد الذي يرتكز على
التخمين والترجيح .واألخطر من كل ذلك هو تصريحات القائمين على
الوضع الصحي من أصحاب االختصاص الذين كثيرا ما يبدون مواقف
حول جوانب فنيّة متصلة بمكافحة المرض ويدافعون بشراسة عن
مقوالت بتعلة أنها مرتكزة على حقائق علميّة يتبين بعد مدة قصيرة
خطؤها بما يؤكد أن ال احد بما في ذلك العلماء والمنظمات الدوليّة
المتخصصة في الشأن الصحي تملك حقائق راسخة وثابتة حول

الموضوع .بل يمكن القول انّ إدارتها للمسألة كانت مشوبة بالتذبذب
والتخبط.
تداخل فضاءات العلم والسياسة الذي يعمقه غياب التمييز بين التقديرالسياسي والتأكيد العلمي ،وبين الخطاب السياسي والخطاب العلمي .كما
أن غياب الخطاب العلمي الحاسم والمستند إلى الحقيقة العلميّة الثابتة يفتح
الباب أمام كثير من مدعي العلم والخبرة الحتالل الفضاء االتصالي
وزرع عدم الثقة في المقوالت العلميّة لدى الرأي العام.
إنّ اخطر ما في هذه الوضعيّة هو توصل هؤالء والعتبارات مصلحيّة
إلى تشكيل قوة ضاغطة على صاحب القرار تدفعه إلى اعتماد سياسات
وقرارا ال ترتكز على المشروعية العلميّة الحاسمة ويكون فشلها اقرب
من نجاحها وتساهم في تعميق األزمة.
وأخطر من كل ذلك أن ينخرط العلماء أنفسهم و لنفس االعتبارات
المصلحيّة في حسابات السياسيّ فيغادرون فضاءهم ويخوضون في
الفضاء السياسي بما يؤدي إلى الخلط بين الفضاءات والمهام .فتكون
النتيجة تدهور الثقة في العلم والعلماء وفي السياسيين وتصبح الخرافة
ملجأ الكثيرين .ويعتبر هذا التطور األخير بالغ الخطورة ألن الخرافة قد
تتحول إلى عامل يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحدي الصحي والى
مركب للتوظيف السياسي واالجتماعي بل إلى عامل هدم للتآزر
االجتماعي الذي يمثل حجر األساس لقيام الدولة وتواصلها.
إن نجاح المجتمعات في مواجهة المخاطر المحدقة بها مرهون أساسا
بانخراا الموااني جديا وطوعيا في الجهد الوطنيح حواالنخراط
المواطني ال يضمنه التخويف والتأنيب بل استعادة الثقة في النسيج
االجتماعي وفي مؤسسات الدولة .فإدارة األزمات الطويلة والتي تتطلب
التضحيات الكبيرة ال يكون بزرع الخوف واالستبداد بالسلطة بل بتعزيز
الثقة بين الحاكم والمحكوم وبين األنا واآلخر سواء كان حاكما أو عالما
أو موظفا أو مواطنا أوغيره.
وتمثل األزمة الحاليّة فرصة حقيقيّة وثمينة أمام منظومة الحكم التي
أفرزتها االنتخابا األخيرة وأمام الطبقة السياسية عموما إلعادة بناء
الثقة مع المواطنين .وهي في نفس الوقت اختبار حاسم لها قد تكون
كلفته غالية اذا فشلت في استغاللها لدعم الوحدة وتظافر الجهود لمجابهة
الخطر.
إن طبيعة األزمة الحاليّة وخطورة تداعياتها تجعل من إدارتها العامل
المحدد لمستقبل الطبقة السياسية الحالية .فالنجاح في كسب التحدي
الصحي سيوفر لها زخما يساعدها على تحويل األزمة إلى فرصة للتغيير
المنشود لكل المنظومات المتداعية بما في ذلك منظومة الحوكمة كما
سيمكنها من بناء رصيد جديد من المصداقية يبعد سيناريوهات التدهور
والسقوط المدوي التي ستكون اقرب في صورة عدم النجاح.

تحاجيح حسج حح ج ج ح حح
كما أنّ استعادة الثقة وتعزيزها يقوّ يان مكامن صالبة المجتمع تجاه
المخاطر والتحديات .وهذه المكامن هي التي يعول عليها إلى جانب
استنهاا الهمم لدى أبناء الشعب حتى يكونوا قادرين على تقبل
القرارات الصعبة والتضحية الجماعيّة ومتقبلين لها .إن إدارة األزمة
بالتخويف يمكن أن تؤتي أكلها على المدى القصير جدا .لكن ذلك لن يدوم
خصوصا إذا كان الخطر ممتدا في الزمن ويحتاج إلى طول نفس
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لمواجهته .أما إنعدام الثقة فيدفع األفراد إلى االنكماش واالنعزال وعدم
االنخراط في المجهود الوطني وهي عزلة تجعل منهم فريسة لكل
المؤثرات والمثبّطات التي ال تعترف بالدولة وبمؤسساتها .إن كسر هذه
الحلقة االنعزاليّة مرهون بدعم االنخراط االجتماعي الذي يحتاج إلى
مبادرات وسياسات إدماجيّة على نطاق واسع.

 )2في شروط استعادة الثقة الضامنة لنجاح إدارة األزمة الحال ّية
استعادةححالثقة حفي حالعلمححوالعلماء :يكون ذلك بالتمييز بين العلم القائمعلى المعرفة القااعة والتخمين الذي يعتمد االفتراض أو الترجيح.
ولتحقيق ذلك فإ ّنه من واجب كل األطراف المتداخلة في عمليّة المصاحبة
البيداغوجيّة للناس خالل األزمة من السياسيين واإلعالميين ومكونات
المجتمع المدني تكثيف الجهود من أجل اعالء صوت الخطاب العلمي
الحقيقي وتحقيق الفرز بينه وبين مجرد التخمين واالفتراض.
إنّ ضمان اطمئنان الناس إلى صدقية المسؤولين ومصداقيّة أرقامهم
وتقييماتهم وبالتالي التزامهم بالتعليمات والتوصيات الصادرة عن
الجهات الرسميّة ،يقتضي من هذه األخيرة بذل جهد تواصلي
وبيداغوجي في إطار سياسة تواصلية حرفية يتم فيها االعتماد على
العلماء من أصحاب االختصاص في المجال واستبعاد من هم دونهم في
مجال تخصصهم.
كما يفترض من العلماء سلوكا مثاليا بخصوص قول المعرفة العلميّة
بتجرد من ك ّل أنواع الحسابات والمةالح ودون خضوع ألي نوع من
الضغوط .ويندرج هذا في إطار إعادة بناء العالقة بين العلم والسياسة
على قاعدة التمييز بين الفضاءات و التمييز بين المهام.
أنّ دور العالم هو التصريح بالحقيقة العلميّة الدقيقة والقاطعة متجردا من
كل حسابات أو ضغوطات .وال تتوقف المعرفة العلميّة عند بيان المعلوم
بل تمتد إلى التصريح بغير المعلوم أي المسائل التي لم يتوصل العلم إلى
يقين قاطع بخصوصها .فالعالم ال يعوض السياسي في القرار إ ّنما هو من
سينير الطريق للسياسي الذي تعود له سلطة القرار .فيتخذ قراره عن
دراية بالمعلوم وبغير المعلوم .عندها يقدر ويتحمل مسؤوليته كاملة في
رسم السياسات وضبط األهداف والتوجهات واألولويات واتخاذ القرارات
التي يراها مناسبة .ولضمان مشروعية علمية حقيقية لسياساته تعزز
نجاعتها وفاعليتها فإ ّنه يتوجب على صاحب القرار أن يتعلم اإلنصات
إلى العلماء.
 إعادة تأهيل وظيفة اإلنصات:حتمثل هذه األزمة فرصة للسياسي خاصّةإذا كان في موقع القرار لكي يعود إلى احد أساسيات ممارسة الحكم وهو
تعلم اإلنصات .فقد عرت هذه األزمة ك ّل النظم السياسيّة وخاصة
الديمقراطيّة منها و بينت انّ السياسي لم يعد ينصت إلى الحراك
المجتمعي بل هو أسير ما تنتجه دائرة نخبويّة ضيقة متكونة حول ما
يسمى بمنظومة الحكم تمثل مصالح من لهم عالقة بدائرة الحكم .فهذا
األسلوب،مع افتراض حسن النوايا ،ال يمكن صاحب القرار من اإلحاطة
بمختلف التعقيدات الداخلية والخارجية للموضوع ويحول دون تكييف
بعض التجارب الخارجيّة مع السياق الداخلي للبالد.
لذلك فإنّ استعادة الثقة تتطلب إعادة تأهيل وظيفة اإلنصات بأن تصبح
وظيفة منهجيّة تندرج في مسار التقرير كي تغذيه بمختلف التعقيدات
الداخليّة والخارجيمة التي أضحت تطبع الحياة العصرية من خالل

االنصات المنهجي .وال شك أن بناء هذا المسار هو مسؤولية تقع على
عاتق صاحب القرار.
الشفاف ّية :إن اطمئنان الجمهور إلى اقتدار القيادة على اتخاذ القراراتالصّائبة في الوقت المناسب وحسن تقديرها للحاضر وآلفاق المستقبل
يتطلّب قول الحقيقة كاملة .فالمكاشفة الصريحة بالحقيقة تكاد تفوق
أهميتها بالنسبة للجمهور النتائج المحقّقة .وال تقف الحقيقة عند األرقام
الم ّتصلة بإحصاءات الحاالت والمرضى والوفيات بل المصارحة
بالتحديات والصّعوبات والعوائق وكذلك باألهداف واألولويات
والقرارات واإلمكانات .فالواضح من خالل التجارب المقارنة ( الصين
وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية) أنّ الحقيقة ال بد أن تسطع في
وقت ليس بالبعيد .وقد تكون تداعيات القرارات الم ّتخذة كبيرة ويمكن أن
تتسبّب في أزمة أعمق من األزمة الصحيّة .عندها لن يشفع لصاحب
القرار إال شفافيته في التعامل مع الناس.
ّ
التزام ممثلي السلطة ا عم مسّةحبسلوكات مثال ّية :لقد بات من الثابتلدى الجميع أنّ األزمة الحاليمة لن تم ّر دون ضحايا بشرية .لذلك فإنّ
مؤاخذة السلطة السياسيّة لن ترتكز في المقام األوّ ل على المنطق
الحسابي باألرقام واإلحصاءات وعدد الضّحايا لكن على االطمئنان إلى
انّ السلطة العموميّة استنفدت كل الجهود الممكنة لتقليل الضحايا ولفعل
ما يجب فعله لحماية صحة المواطنين .إضافة الى ذلك وباعتبار أنّ
بالدنا تعاني تاريخيا من تنامي الفوارق االجتماعيّة والجهويّة فإنّ
اطمئنان "تونس الثانية" المهمّشة إلى عدل السلطة العموميّة في توزيع
اإلمكانيات والجهود بين الجهات والفئات تصبح مسألة بالغة األهمية.
في نفس اإلتجاه ،يتو ّجب على السملط العموميّة أن تكون عادلة في توزيع
عبء التضحيات المستوجبة لمواجهة األزمة وتداعياتها .ويفترض هذا
منها أن تطلب المستطاع وأن تكون طلباتها معقولة ،منصفة وبعيدة عن
االعتباطيّة.
م
إن اامئنان الناس إلى عدالة القيادة يقتضي عالوة على ما سبق ،اقتناعهم
م
بان تعاملها مع الجميع يمون في إاار علوية القانون .ول يمون ذلك
مممنا إالم إذا تبيم لهم م
أن السمياسا المعتمدة ومختل القرارا المتمخذة
في إاار تنزيلها تهدف إلى الحلاظ على الدولة والمجتمع ولم تحرمكها
مةالح فئويمة أو سياسويمة .فتجرمد أداء المسؤولي ع كل اندراج في
أجندا حزبية أو شخةية هو عامل بالغ األهمية يع مزز رمزيمتهم التي
تتطلمب باإلضافة الى ذلك تطابق أفعالهم مع أقوالهم وبشمل خاصم مقولة
إعالء القانون على الجميع التي تقتضي أن يتة مرف القائمون على الدولة
والمتة مرفون باسمها بشمل مثال مي في ما يتعلق باحترا القانون وضمان
احترام م قبل الجميع وإنلاذه عليهم على قد المساواة دون التلا أل م
ي
اعتبار.

