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الـتغييــر فــي تونــ�س  :واقــع
الـمرحلــة االنتقاليــة
د� .أحمد �إدري�س

بعد �أكرث من عقدين من ال�صمت واخلوف� ،أقدم التون�سيون
على القيام مبا مل يكن يت�صوره تقريبا �أحد .فلقد �أ�سقطوا
نظام «الرئي�س بن علي» بعد  23عام ًا من احلكم اال�ستبدادي،
وبعد �أقل من �شهر من االحتجاجات التي �شملت كامل
مناطق البالد ب�شكل مل ي�سبق له مثيل.
� ّإن �سقوط بن علي ال�رسيع �شك ّل حدثا فاجئ اجلميع ،فالكل
كان مدركا مدى ال�سيطرة التي كان يحكمها الرئي�س ال�سابق
على املجتمع التون�سي ،من خالل الآلة الأمنية القمعية
واملنظومة احلزبية الدعائية والرقابية .اجلهازان اللذان
مكناه و�أقرباءه من التحكم يف �أغلب قطاعات االقت�صاد
الوطني ونهب موارد البلد بدون �أي �ضابط.
على الرغم من �إدراك �رشائح عديدة من ال�شعب لهذه
التجاوزات ،ف�إن غالبية من التون�سيني كانت �صامتة وال
تبدي عدم ر�ضاها عن الو�ضع ال�سائد� ،إما خوفا� ،أو حفاظا
على امل�صالح ،كما احلال بالن�سبة لأغلب مكونات الطبقة
الو�سطى� ،أو �أحيانا اقتناعا ب�أهمية الإجنازات و �إميانا
ب�صحة التقارير الدولية التي تقدم تون�س كمثال للنجاح عل
امل�ستوى االقت�صادي .ولكن تداعيات الأزمة االقت�صادية
العاملية و�ضعت حدا لهذه املعادلة ،حيث عرفت تون�س
انخفا�ض القوة ال�رشائية ،وارتفاع الأ�سعار ،وزيادة
م�ستويات تداين الأ�رس و�أعلى معدل للبطالة يف املنطقة،
خا�صة يف �صفوف ال�شباب وبالأخ�ص خريجي اجلامعات.
ي�ضاف �إىل ذلك �شعور عميق بالظلم والإهانة وب� ّأن اللجوء
�إىل الف�ساد هو الطريقة الوحيدة للح�صول على وظيفة .وال �شك
�أن جميع هذه العوامل جمتمعة كانت القوة الدافعة حلركة
االحتجاج يف تون�س التي �أدت �إىل �سقوط نظام بن على.
ويعترب التغيري الذي ح�صل يف تون�س ،وهو تغيري من
الأ�سفل� ،أبعد الت�صورات الثالثة املعروفة واملحتملة لو�ضع
حد للت�سلط و �أقلها حظا للوقوع .حيث مل يكن من املرجح �أن
حتدث ثورة تطيح بالنظام بهذه ال�رسعة وبهذه ال�صورة.
كان م�ستبعدا �أي�ضا �أن يتم انتقال دميقراطي عن طريق
التفاو�ض ،وذلك نظرا للتفاوت ال�صارخ يف قوام القوات

ال�سيا�سية املوجودة والذي كان كبريا بقدر ال يتيح لأي
من التيارات ال�سيا�سية املعار�ضة من �أن يكون لها دور
يف حتقيق � ّأي موازنة ل�سلطة بن على وبالتايل من ت�أمني
االنتقال .فبا�ستخدام �إ�سرتاتيجية «الثقب الأ�سود» ،خلق
بن على الفراغ من حوله .فراغ ي�ضمن انعدام وجود �أية
بدائل �صاحلة .ف�أحزاب املعار�ضة التي قبلت بقواعد اللعبة
فقدت م�صداقيتها متاما يف نظر ال�سكان ،وتلك التي رف�ضت
اخل�ضوع لتلك القواعد هم�شت وحرمت من املمار�سة العادية
لن�شاطها .بقي لنا فقط التمني ب�أن يح�صل االنتقال من
الأعلى� ،أي ب�إرادة الديكتاتور الذي قد يقرر يف حلظة ما �أن
يفي ببع�ض وعوده .ولكن هذه اللحظة مل ت�أت �أبدا.
كان البع�ض يعتقد دائم ًا �أن التغيري يف تون�س لن يح�صل
�إذا مل يتم اللجوء �إىل نوع من العنف( ،انقالب ع�سكري �أو
ثورة �شعبية) .وكان الكثريون يعتقدون �أن التغيري يف هته
احلالة م�ستحيل ،ب�سبب ال�سيطرة القوية التي كان يحكمها
الرئي�س ال�سابق على البالد من خالل قواته الأمنية .ات�ضح
اليوم � ّأن كل هذه التقديرات كانت خاطئة ،و�أثبتت ال�شعب
�أنه �أقوى و�أكرث ت�صميماً ،بينما تبني �أن الدكتاتور كان
�أ�ضعف و�أكرث ه�شا�شة مما كان متوقعا .وهذا در�س هام من
الثورة التون�سية.
�سقوط الرئي�س �أدى �إىل ح ّد ما �إىل انهيار نظامه ،القائم
�أ�سا�سا على �سيطرة حزب التجمع وهيمنة قوات الأمن .فخالفا
للتوقعات� ،رسعان ما تهاوى ال�رصحان� ،إذ اختارت غالبية
قوات الأمن فورا الوالء �إىل احلكومة اجلديدة (ما عدى جمموعة
من الأمن الرئا�سي �شديدي الوالء للرئي�س) ،يف حني �سارعت
القيادات العليا حلزب التجمع الد�ستوري الدميقراطي ب�إجراء
ح ّل ذاتي لهياكله امل�سرية .وهو ما �أثبت �أن النظام كان �أقرب
�إىل بيت من ورق .وهذا هو الدر�س الثاين من الثورة التون�سية.
ومن �أجل القطع مع املا�ضي وتفادي احتمال � ّأي عودة �إىل
الوراء ،قررت احلكومة اجلديدة تعوي�ض كل ر�ؤ�ساء قوات
الأمن �سواء على م�ستوى الإدارة املركزية �أو على ر�أ�س
الأقاليم وتعليق �أي ن�شاط حلزب التجمع يف انتظار �صدور
قرار ق�ضائي بحله.
وكان �سبق للحكومة االنتقالية �أن �أ�صدرت قرارا ،من بني
القرارات الأوىل التي اتخذتها ،يق�ضي بقطع جميع ال�صالت
بني التجمع الد�ستوري الدميقراطي والدولة والإدارة العامة،
وح ّل جميع �شعبه املهنيةّ � ،أي متثيلياته يف امل�ؤ�س�سات
العمومية.

جمموعــــة اخلبــــراء املغاربييـــــن
من جهة ،وال�صعود املتنامي للحركات الإ�سالمية من جهة �أخرى .وبع�ض
املخاوف من اجلريان من جهة ثالثة.

املرحلة االنتقالية وبداية حقبة جديدة
لعل ال�س�ؤال الذي كان يطرح نف�سه ب�إحلاح مبا�رشة بعد فرار الرئي�س ال�سابق
وبعد �أخذ و ر ّد حول تكييف الفراغ الذي ح�صل يف رئا�سة الدولة ،هل هو
فراغ م�ؤقت �أم نهائي ،وبعد احل�سم يف م�س�ألة من الذي �سوف يتوىل الإدارة
امل�ؤقتة ل�ش�ؤون البالد ،ات�ضح �أن �أ�صحاب ال�سلطة اجلدد خريوا الإبقاء على
النظام الد�ستوري القائم ،من �أجل اال�ستقرار ومن �أجل �ضمان ا�ستمرارية
هياكل الدولة ،يف الوقت الذي دعا فيه البع�ض �إىل الإلغاء الفوري لد�ستور
ارتبط ارتباط ًا وثيقا مع النظام ال�سابق ،خ�صو�صا و� ّأن بع�ض مواده كانت
م�صممة خ�صي�صا للرئي�س بن علي.

بالن�سبة للجي�ش ،حتى الآن ال توجد دالئل على �أنه يعتزم القيام بدور �سيا�سي.
�صحيح �أنه ال يزال بال�شوارع ،ولفرتة �أطول من املنا�سبتني ال�سابقتني عندما
ا�ضطر �إىل التدخل ،يف عام  1978وعام  .1984و�صحيح �أي�ضا �أنه يالقي
ا�ستح�سان ال�سكان ،خ�صو�صا و�أنه ي�ساهم يف حفظ الأمن� ،إىل جانب �أو حم ّل
قوات الأمن ،و�أن رئي�سه يعترب منقذ ال�شعب .ولكن اجلي�ش كان دائم ًا ملتزما
بالقانون ،خمل�صا لل�رشعية .وهو ما �أكده مرة �أخرى رئي�سه يوم  24كانون
الثاين/يناير (يف ح�شود املعت�صمني �أمام مقر احلكومة) �أن اجلي�ش ملتزم
بالنظام الد�ستوري القائم و�أنه لن يتجاوز ذلك الإطار .ويف نف�س الوقت
يطمئن املعت�صمني ب�أن اجلي�ش هو ال�ضامن ملكت�سبات الثورة .ت�رصيحات
تثري العديد من الأ�سئلة ،ف�أن يكون اجلي�ش هو ال�ضامن للثورة ،يعني �أنه قد
يرتئي الت�أثري فعلي ًا على اخليارات ال�سيا�سية �إذا ما تبني �أنها تتعار�ض مع
م�صالح الثورة ؟

على الرغم من ذلك ف� ّإن خيار جتنب الفراغ الد�ستوري هو الذي انت�رص يف
النهاية علما و� ّأن هناك �شبه �إجماع فيما بني القوى ال�سيا�سية واملجتمع
املدين ب�رضورة �أن يعتمد يف نهاية الفرتة االنتقالية د�ستور جديد  ،ي�ؤ�س�س
�إىل «جمهورية ثانية» ورمبا �إىل نظام برملاين.
الآن وبعد فرتة من التلعثم ،فرتة �أجربت فيها احلكومة االنتقالية من
التخل�ص من بع�ض �أع�ضائها املح�سوبني على النظام ال�سابق وبعد �أن �أ�صبح
ب�إمكانها �أن تعمل «ب�شكل عادي» ،بد�أت باتخاذ �أوىل تدابريها االنتقالية :
الإفراج عن جميع ال�سجناء ال�سيا�سيني ،و�إعداد العفو الت�رشيعي العام،
و�إ�ضفاء الطابع القانوين على جميع الأحزاب ال�سيا�سية املحظورة �سابقا،
والتحرير الكامل لو�سائل الإعالم ،و�إن�شاء جلان للتحقيق وللإ�صالحات
ال�سيا�سية .كما متكنت احلكومة من احل�صول على تفوي�ض برملاين ميكنها
من الت�رشيع مبوجب مرا�سيم ،وذلك ما �سوف ي�سمح لها بتعديل جميع
القوانني «االّدميقراطية» دون احلاجة �إىل ت�صويت جمل�سي الربملان الذي
تهيمن عليه حاليا �أغلبية من �أع�ضاء احلزب احلاكم ال�سابق.

�أما فيما يتعلق بالإ�سالميني ،ف�إن �سقوط النظام �أعطى لهم فر�صة ثانية
للحياة و للح�صول على االعرتاف .من الوا�ضح �أنهم يحاولون امل�شاركة يف
جميع التظاهرات وقد قال زعيمهم التاريخي ،فور عودته �إىل تون�س ،يف
الوقت الذي �أعلن فيه عدم نيته تر�شيح نف�سه يف االنتخابات (الرئا�سية)،
�أن حركته �سوف لن تتخلى عن حقها يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
التون�سية .كل هذا مقبول وال يبعث على القلق� ،إذ �أه يف �إطار جمتمع تعددي
لبد �أن حترتم جميع اخليارات ال�سيا�سية .فعلى الرغم من خماطر اخلطاب
ال�شعبوي والقرب الطبيعي نظرا للأ�سباب الدينية ،خلطاب املحافظني
الإ�سالميني لقطاعات وا�سعة من ال�سكان ،ف� ّإن املجتمع قادر على �إيجاد
التوازن ال�صحيح .فهذا املجتمع الذي عرف تطورات عميقة باملقارنة مع
فرتة الت�سعينات ،لن يقبل با�ستبدال دكتاتورية ب�أخر ،مهما كان نوعها.

�إ ّال �أ ّنه� ،سيكون من اخلطري ،بالنظر �إىل ال�رشعية الد�ستورية التي �إنبنت عليها
هذه الفرتة االنتقالية ،الإطالة فيها �أكرث مما ينبغي ،خا�صة و�أنها فرتة ال
تخ�ضع فيها احلكومة �إىل �أي نوع من �أنواع الرقابة .من املفيد �إذن� ،أخالقيا
و�سيا�سيا وقانوني ًا الدعوة الفورية لإجراء انتخابات من �أجل �إقامة جمل�س
ت�أ�سي�سي يتمتع بال�رشعية الالزمة من �أجل و�ضع د�ستور جديد يتما�شى
مع املرحلة اجلديدة التي تعي�شها تون�سّ � .إن هذا الإجراء �رضوري من �أجل
احل�سم _ويف وقت ق�صري_ يف م�س�ألة ال�رشعية الدميقراطية التي تفتقد �إليها
احلكومة احلالية ،وهو �إجراء ال يحتاج �أكرث من تعديل لبع�ض ف�صول القانون
االنتخابي .مع ذلك ،ف�إنه ال يبدو �أن هذا هو اخليار املف�ضل للحكومة احلالية.
فبع�ض �أع�ضاء احلكومة وبع�ض �أع�ضاء جلنة الإ�صالح ال�سيا�سي يتحدثون
عن �إجراء انتخابات رئا�سية يف غ�ضون �ستة �أ�شهر ،وهذه �إ�شارة �إىل �أنهم ال
مييلون �إىل فكرة و�ضع د�ستور جديد فورا �أو تغيري النظام من رئا�سوي �إىل
برملاين ،ورمبا كان بع�ضهم مهتما بالرت�شح خلو�ض االنتخابات الرئا�سية.

من جهة �أخرى ف�إنه ال ميكن جتاهل اجلريان ،وال �سيما ليبيا .فخالفا لنظرائه
يف املغرب العربي �أو يف �أجزاء �أخرى من العامل العربي ،كان القذايف الزعيم
عرب يف البداية عن موقف وا�ضح يف انحيازه للرئي�س التون�سي
الوحيد الذي ّ
املخلوع ،ثم �أعلن عن ت�أييده للثورة ،ويف مقابلة مع قناة تلفزيونية تون�سية
خا�صة ،حاول �أن ي�رشح كيفية �إجناح الثورة بف�ضل اللجان ال�شعبية و ن�صح
ب�إتباع النموذج الليبي .وال تفوتنا الإ�شارة هنا� ،أن مثل هذا اخلطاب يجد
لدى البع�ض �صدا ورواجا و جاذبية ،يرى فيها قائد الثورة الليبية فر�صة
للتدخل يف ال�ش�ؤون التون�سية .وهو ما �أ�رص على ذكره وزير الداخلية التون�سي
بعد احتالل مكتبه من ق َبل جمموعة من رجال ال�رشطة ال�ساخطني ،حيث �أكد
�أن هناك قوى خارجية م�ؤثرة ،م�شرياً �ضمني ًا �إىل ليبيا.
ولنا �أن نت�ساءل يف خامتة هذه الورقة عما �إذا كان املثال التون�سي �سيتبع
يف البلدان املجاورة ؟ �إن خطر العدوى الحمالة كبري ،ولكنه بالت�أكيد لي�س
حتميا �أو �أنه بال�رضورة مماثال «من املحيط �إىل اخلليج» ،فرغم ردة الفعل
املت�شابهة يف املجتمعات العربية على ما حدث يف تون�س؛ مظاهرات دعم
وتعبري عن الغ�ضب ،ف� ّإن انتقال املثال التون�سي �إىل بلدان �أخرى ،على
الأقل يف هذه املرحلة ،يبقى �ضعيفا ن�سبيا� ،إذ لي�س من امل�ؤكد ب�أي حال
�أن القوات امل�سلحة يف دول عربية �أخرى �ستقبل الت�رصف بنف�س الطريقة.
الأحداث التي وقعت يف م�رص و�سقوط مبارك ،ت�ؤكد هذا الواقع ،فاجلي�ش،
بوطنية �أو بانتهازية ،ومن خالل انقالب غري معلن ،اختار �أن يكون �إىل
ؤمن بنف�سه م�سار
جانب ال�شعب .ولكنه خالفا للحالة التون�سية� ،سوف ي� ّ
«االنتقال الدميقراطي» .ولكن و على كل حال ،ف�إن ما ح�صل يف تون�س

رمبا كان على الأطراف الفاعلة اليوم و على ر�أ�سها احلكومة االنتقالية �أن
ت�سعى ،على الرغم من مواقفها املختلفة� ،إىل �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة للتفاهم.
ففي هذا الإطار القانوين و ال�سيا�سي تواجه هذه الأطراف جملة من التحديات
من بينها حالة االحتقان الراهنة على ال�ساحتني ال�سيا�سية واالجتماعية،
وانعدام ثقة ال�شارع بالفاعلني ال�سيا�سيني احلاليني و مب�ؤ�س�سات الدولة
والهياكل الأمنية ،خ�صو�صا مع توا�صل بع�ض �أعمال الفو�ضى واالحتجاج
الالمربر والتي ي�ؤكد البع�ض وقوف بقايا النظام ال�سابق من ورائها.
فقد ت�ؤدي االختالفات وغياب �أو �ضعف احلوار �إىل ما ال يحمد عقباه،
خ�صو�صا و�أ ّنه ما تزال هناك عالمات ا�ستفهام حول الدور املحتمل للجي�ش
2

جمموعــــة اخلبــــراء املغاربييـــــن
يقودنا �إىل االعتقاد �أنه حتى ولو كان من امل�ستحيل اليوم القيام بالثورات
يف كامل الدول العربية ،ف�إنه من امل�ؤكد �أن عملية التطور �أ�صبحت حتمية
وال رجعة فيها.

كثري من احلاالت تعطيه الدفاع �إىل اال�ستمرار يف اجناز ما ي�ؤمن به �أو يعمل
من �أجله ،وهو ما يحتم �رضورة االهتمام بالثورة التون�سية وا�ستخال�ص
الدرو�س والعرب ،لأهمية ذلك لإنارة الر�أي العام يف املنطقة املغاربية
خ�صو�صا والعربية عموما ،من �أجل دفع التغيري وم�سرية التحول الدميقراطي
يف هذه املنطقة من العامل ،ومن بني تلك الدرو�س:

لقد جنحت تون�س يف حتقيق انتفا�ضتها ،ومن الأهم الآن �أن تنجح يف
حتقيق ثورتها و ذلك ب�أن ت�ؤكد قدرتها على بناء م�ستقبل دميقراطي ي�ؤ�س�س
لواقع �إقليمي متج ّدد� .إن مل تنجح يف ذلك تكون فقط ب�صدد التمهيد لقيام
ا�ستبداد جديد.
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� - 1أن هناك موجات وحتوالت اجتماعية و�سيا�سية ،ح�صلت يف فرتات
خمتلفة من التاريخ املعا�رص مل ت�ستطع الأنظمة ال�سيا�سية وبناها امل�ؤ�س�سة
القائمة �إيقافها ،لأن الظروف املو�ضوعية والذاتية كانت نا�ضجة لتك
العاملية
التحوالت ،ومن �أمثلة ذلك� :سقوط الإمرباطوريات بعد احلرب
ّ
القي�رصية ،موجة
والرو�سية
ة-الهنغارية،
النم�ساوي
العثمانية،
الأوىل،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نزع اال�ستعمار وقيام اال�ستقالالت بعد احلرب الثانية ،وموجة التحول
الدميقراطي التي عرفتها �أوروبا ال�رشقية بعد �سقوط حائط برلني ،1989
وما تعرفه املنطقة العربية حاليا من ثورات �شعبية ميكن اعتباره املوجة
الرابعة من التحوالت املهمة التي عرفها العامل يف الزمن املعا�رص.لأطراف
الدوليةطية»

التغييـر يف تونـ�س  :الـدرو�س والتحديات
د .ديدي ولد ال�سالك

لقد جاءت الثورة ال�شعبية يف تون�س نتيجة طبيعية حلجم املعاناة التي
عا�شها ال�شعب التون�سي خالل العقود املا�ضية ،يف ظل نظام اال�ستبداد
ال�سيا�سي خا�صة حتت حكم الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن علي ،الذي
كمم الأفواه وقتل احلياة ال�سيا�سية و�صادر احلريات العامة واخلا�صة،
وللمو�ضوعية مل تكن تلك املمار�سات خا�صية تون�سية ،و�إن كان النظام
التون�سي خالل العقدين الأخريين قد تفوق على جميع احلكام يف مغرب
وم�رشق الوطن العربي مبمار�ساته اال�ستبدادية ،التي �سوقها للغرب حتت
�شعار «حماربة التطرف الإ�سالمي» ،لكن �سقوط هذا النظام وال�شعور العام
بالن�رص وت�سارع الأحداث والتغريات اجلارية يف تون�س ،جتعل الكثريين
ين�شغلون بلحظة االنت�صار عن الدرا�سة املت�أنية ملا ح�صل و�رضورة
ا�ستخال�ص الدرو�س والعرب وا�ست�رشاف م�آالته ،ذلك �أن �إ�سقاط ر�أ�س النظام
لي�س هو �إ�سقاط النظام كبنية وهياكل وممار�سات وتقاليد ،تر�سخت عرب
عقود و�أجيال يف عقول كثري ممن ا�شتغلوا يف ظل هذا النظام اال�ستبدادي،
كما �أن تغيري الأنظمة اال�ستبدادية ،ال يعني بحال من الأحوال التحول �إىل
الدميقراطية �أو تر�سخ قيمها وتعمق ثقافتها.

� – 2أن الثورة ال�شعبية يف تون�س ،ق�ضت على الر�أي ال�سائد القائل ب�أن ال�شعوب
العربية� ،شعوب ميتة ال تتحرك وم�ستكينة لأنظمة اال�ستبداد احلاكمة ،وما
يفند هذه النظرة �أن ال�شعب التون�سي ثار على �أكرث الأنظمة العربية ا�ستبدادا
خالل العقدين الأخريين ،كما �أن الثورة التون�سية �أ�سقطت كذلك نظرية
اال�ستثناء العربي من الدميقراطية ،حيث �ستفتح هذه الثورة مل�سار حتول
دميقراطي �سيجعل الطريق �سالكا لرت�سيخ املمار�سة الدميقراطية يف تون�س.
 – 3الثورة يف تون�س �أظهرت �أن �أنظمة احلكم يف املنطقة العربية ،ال ت�صلح
وال ت�صلح  ،للطبيعة املافيوية لهذه الأنظمة ،املعززة بالثقافة ال�سيا�سية
ال�سائدة يف هذه الأقطار ،القائمة على ت�أليه احلاكم وعبادته بو�صفه �إله
مي�شي فوق الأر�ض ،التي هي نتاج قرون من اال�ستبداد والإق�صاء ،مما يعني
�أنها �إما ترحل بكاملها �أو تبقى بحالها ،يف الوقت الذي بينت جتربة التحول
الدميقراطي يف �أوروبا ال�رشقية� ،أن بع�ض �أنظمتها مت �إ�صالحها من الداخل
وكذلك جتربة دول �أمريكا اجلنوبية ،لأن الثقافة ال�سيا�سية ل�شعوب هذه
البلدان ال تت�سم بنف�س اخل�صائ�ص ،التي حتكم الثقافة العربية.

فالو�ضع الذي تعي�شه تون�س حاليا ،يعرف بـ « :االنتقال الدميقراطي»،
ويعترب من �أكرث املراحل خطورة نظرا لإمكانية تعر�ض م�سار هذا االنتقال
لالنتكا�سة يف �أية حلظة ،لأن ال�سلطة يف هذه املرحلة تكون �ضعيفة،
والأو�ضاع ال�سيا�سية ملتب�سة ،تتعاي�ش فيها كل من م�ؤ�س�سات النظام القدمي
واجلديد ،وي�شارك كل من ذوي االجتاهات ال�سلطوية والدميقراطية يف
ال�سلطة� ،سواء عن طريق ال�رصاع �أو االتفاق.

 - 4لقد �أظهرت الثورة ال�شعبية يف تون�س� ،أهمية ال�شباب يف قيادة الثورة
وقدرته على الفعل واالجناز ،بعد ما �ساد من اعتقاد يف العقود الأخرية عن
�سلبية هذا ال�شباب وتخليه عن حتمل م�س�ؤولياته ،وعدم اهتمامه بال�ش�أن
العام.

هذا بالإ�ضافة �إىل �أن املجتمع التون�سي كغريه من املجتمعات العربية يحمل
معه خمزون هائل من �إرث اال�ستبداد وثقافة الإق�صاء ،والتخل�ص من ذلك
الإرث واكت�ساب ثقافة دميقراطية ،يحتاج �إىل الكثري من العمل والوقت ،من
�أجل غر�س قيم الدميقراطية عرب التدريب املتوا�صل على ممار�ستها ون�رش
ثقافتها ،وما يتطلبه ذلك من الوقت من �أجل مراكمة التجارب االيجابية
يف جمال املمار�سة الدميقراطية ،لأن الذي يود تعلم ال�سباحة عليه �أن يدخل
املاء ،كما قال «كانط».

 ما قامت به و�سائل الإعالم يف الثورة التون�سية ،يظهر �أهمية ثورة الإعالم،التي عرفها العامل خالل العقود املا�ضية ،فلوال و�سائل الإعالم لكان النظام
التون�سي ،ا�ستطاع الق�ضاء على الثورة يف مهدها ،كما �أن ا�ستخدام ال�شباب
اجليد لتكنولوجيا املعلومات ،خا�صة االنرتنت واملواقع االجتماعية على
�شبكة املعلومات� ،ساعدت على جناح هذه الثورة ،كما �أظهرت هذه الثورة،
�أن العامل قد تغري بفعل هذه الو�سائط الإعالمية املتعددة اال�ستخدام ،وهو ما
ينبغي على اجلميع �أن يفهمه �إذا �أراد �أن ي�ساير تطور العامل.

وهو يجعلني نركز يف هذه املعاجلة على الدرو�س امل�ستخل�صة من الثورة
التون�سية ،والتحديات التي �ستواجه التحول الدميقراطي فيها :

املحور الأول  :الدرو�س امل�ستفادة من الثورة التون�سية

 - 6ما ح�صل مع الرئي�س التون�سي ال�سابق زين العابدين بعد �سقوطه ،يربز
�أن الغرب يف املنطقة العربية لي�س له �أ�صدقاء �أو حلفاء ،و�إمنا له عمالء
يخدمون م�صاحله ،وعند ما ت�ضعف قب�ضتهم على ال�سلطة وي�صبحون
عاجزين عن تقدمي تلك اخلدمات ،يتخلى عنهم ويرمهم مل�صريهم.

�إن التاريخ مدر�سة لأخذ الدرو�س والعرب ،وقراءة التاريخ جتعل املرء قادر
على ا�ستخال�ص تلك الدرو�س والعرب ،لأن ا�ستخال�صها ميكن من جتنب
الأخطاء والوقوع يف الهفوات و�إمكانية التفا�ؤل بامل�ستقبل كما �أنها يف
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لكن اخللفية احلقيقية لتلك املواقف تعود �إىل خوف الغرب من حتقق
الدميقراطية يف املنطقة العربية ،ذلك �أن تكري�س املمار�سة الدميقراطية يف
املنطقة العربية� ،سيهدد م�صالح الغرب الإ�سرتاتيجية ،لأن حتقق ذلك �سيجعل
ال�شعوب العربية ت�أخذ م�صائرها بيدها ،وتتحكم يف توجيه م�صاحلها.

املحور الثاين  :التحديات
من حق اجلميع �أن يفرح بالثورة يف تون�س وينظم امل�سارات ابتهاجا بها
ويدبج املقاالت مدحا لها وتذكريا مبعانيها ودالالتها ،والت�أكيد على
�أن املجتمع التون�سي جمتمع متعلم جيدا وقادرا على �أن ي�صنع التحول
الدميقراطي بطرق ح�ضارية ،لتوفره على طبقة متو�سطة وا�سعة ومتعلمة،
�شكلت ا�ستثناء بني جمتمعات الوطن العربي� ،إال �أن كل ذلك ال ينبغي �أن
يجعل اجلميع يتنا�سى �أو يتجاهل حجم التحديات ،خا�صة �إذا كانت تلك
التحديات داخلية وخارجية ،وحتيط بالثورة التون�سية من كل اجلهات،
وما يزيد يف جدية تلك التحديات التي تواجه الثورة التون�سية� ،أن التاريخ
الب�رشي قد علمنا ب�أن الثورات تكتب بالدماء ولكنها كثريا ما ت�رسق وتغدر
من طرف �أبنائها وتتعر�ض للخيانة واملحا�رصة والت�ضييق للتقليل من
�إ�شعاعها ،وميكن �أن جنمل �أهم تلك التحديات يف ما يلي :

وخال�صة القول �أن م�سار االنتقال �إىل الدميقراطية اجلاري حاليا يف
تون�س� ،إذا و�صل �إىل نتائج �إيجابية تكر�س املمار�سة الدميقراطية يف هذا
البلد� ،ستكون له انعكا�سات وتداعيات عميقة وكبرية على �أقطار املغرب
العربي خا�صة واجلوار العربي والإفريقي عموما ،و�سيزيد يف �رسعة التحول
الدميقراطي يف املنطقة� ،إذا ح�صل تغيري يف كل من ليبيا واجلزائر بعد �أن
�سقط ر�أ�س النظام امل�رصي .
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�أوال � :إن التحدي الأول الذي يواجه االنتقال الدميقراطي يف تون�س ويف غريها
من �أقطار الوطن العربي ،هو حتدي ثقايف ،لأن حتقق الدميقراطية يتطلب
وجود جمتمع متعلق بها ،ونخبة ثقافية متم�سكة بها وتدفع من �أجلها ،يف
حني �أن الثقافة ال�سائد يف عموم املنطقة العربية ،هي ثقافة غري دميقراطية،
بل �أن التاريخ العربي من حيث املمار�سة ال�سيا�سية ،ت�سم باال�ستبداد و�إق�صاء
ال�شعوب عن امل�شاركة يف احلياة العامة ،وهو ما يعني �أن ت�أثري الثقافة
والقيم على م�سار التحول الدميقراطي يف تون�س �سيكون كبريا جدا.

انعكا�سـات الـتحــول الـ�سيا�ســي فــي
تونــ�س علــى الـمنطقــة الـمغاربيــة
د.احممد مالكي

مل يكن الكثري من املحللني ال�سيا�سيني ،واملتابعني لل�ش�أن التون�سي يتوقعون
ت�سارع الأحداث منذ اندالعها يف ال�سابع ع�رش من دجنرب  ،2010وحتى
�إطاحة الثورة بالرئي�س �إبن علي يف الرابع ع�رش من يناير  .2011فحكم تون�س
ملدة فاقت العقدين بقدر فائق من القوة و�شخ�صنة ال�سلطة ،والهيمنة على
كونت اعتقاداً لدى �رشائح مهمة من الر�أي
كل مفا�صل املجتمع وتعبرياتهّ ،
العام مفاده �أن حظوظ التغيري �ضعيفة� ،إن مل نقل منعدمة ،يف ظل نظام
ي�سيطر د�ستوريا وقانونيا على كل مكونات املجتمع ،وي�سخر طاقات الدولة
و�إمكانياتها لدعم ا�ستمراره ودميومته .ولكون تون�س هي احللقة الأوىل يف
حركية التغيري يف املنطقة العربية ،فقد فتحت نقا�ش ًا بني النخب العربية
ال�سيا�سية والثقافية ،وحتى االجتماعية ،ولرمبا االقت�صادية �أي�ضا ،وحفزت
على طرح العديد من الأ�سئلة ب�ش�أن الآفاق التي من املحتمل �أن تفتحها
بالن�سبة للبالد العربية عموما ،والأقطار املغاربية على وجه اخل�صو�ص.

ثانيا  :نتيجة �أن نظام اال�ستبداد الذي كان قائما يف تون�س را�سخ الأقدام
ومتجذر يف كل مفا�صل احلياة ،وميتلك بنى وهياكل �أمنية قوية ،كما يرتبط
به الكثري من النا�س الرتباط م�صاحلهم بهذا النظام ،وهو ما يعني �أن �سقوط
ر�أ�سه ال يعني �سقوط النظام ،مما يعني �إمكانية �إعادة �إنتاج النظام القدمي
لنف�سه ،وا�ستن�ساخ ممار�سات اال�ستبداد التي كانت قائمة قبل �سقوط ر�أ�سه.
من خالل حماولة بع�ض الأطراف الداخلية التي كانت ت�شكل ركائزا لذلك
النظام ،و�ستقوم هذه الأطراف مبحاولة �إيقاف تفكك بنية النظام ال�سابق
ومنع ت�شكل نظام جديد دميقراطي وت�أ�سي�س دولة احلق والقانون.

 1ـ هل الثورة قابلة للت�صدير ؟

ثالثا  :دور الأطراف الإقليمية يف �إجها�ض التحول الدميقراطي يف تون�س،

لي�ست الثورة �سلعة قابلة للت�صدير� ،إنها �سريورة من الرتاكمات ي�ساهم النا�س
من خمتلف مواقعهم يف ن�سج ف�صولها .لذلك ،فكل ثورة حتمل يف طياتها
حمدداتها اخلا�صة ،غري القابلة لال�ستن�ساخ �أو التقليد ..غري �أن للثورات �صدى
وت�أثريات ممكنة وحمتملة ،تلعب فيها متغريات اجلوار اجلغرايف ،وتقاطعات
التاريخ ،ووجود وجدان م�شرتك� ،أدواراً مركزية ..لذلك ،تفاعل العرب ،من
املحيط �إىل اخلليج ،مع �أحداث تون�س وجناح ثورتها يف �إ�سقاط نظام،
وال�سعي �إىل تغيري منظومة حكم بكاملها .فتون�س ه ّزت وعي املجتمعات
العربية ،و�أيقظت يف �رشائحها ونخبها جذوة االقتناع ب�أن التغيري ممكن.
واحلال �أن �أهم ت�أثري �إيجابي للثورة التون�سية ،تك�سريها هاج�س اخلوف الذي
لف باملواطنني لأكرث من ع�رشين �سنة ،وهو ما ح�صل يف م�رص ،ويح�صل
ّ
يف ليبيا ،و�ستمتد حرارته �إىل �أكرث من بلد عربي [اليمن ،البحرين ،العراق،
ٌعمان ،]..ف هكذا ،تكمن �أهمية التحرر من اخلوف تكمن يف قدرته على �إمداد
النا�س بطاقات ال حدود لها للمطالبة بالتغيري وال�سعي �إىل �إجناز مراحله.

�ستحاول بع�ض الأطراف الإقليمية العمل على �إجها�ض الثورة التون�سية،
وحتريف م�سارها والعودة باحلياة ال�سيا�سية يف تون�س �إىل املربع الأول
واحليلولة دون �أن يح�صل حتول دميقراطي حقيقي يف تون�س ،خا�صة �إذا مل
يح�صل تغيري جذري يف كل من ليبيا واجلزائر ،ويف ذلك يقول غ�سان �سالمة
�»:إن م�شكلة الدميقراطية يف الوطن العربي ،هي �أنها غالبا ما تعمل بع�ض
الأطراف العربية على �إجها�ض �أي م�سار للتحول الدميقراطي يف �أي قطر
عربي يحاول التقدم يف الدميقراطية».
رابعا � :ستعمل الأطراف الدولية على �إجها�ض التحول الدميقراطي يف تون�س،
لأنه ال يخدم م�صاحلها الإ�سرتاتيجية يف املنطقة املغاربية خا�صة والعربية
عامة ،من خالل �إحاكة امل�ؤامرات يف اخلفاء،اطراف العربية على غ�شكلة
الدميقراطية يف الوطن العربي ،غالبا من عمل بع�ض االطراف العربية على
غجها�ض �س غلى خا�صة فرن�سا والواليات املتحدة الأمريكية ،حتت ذريعة
منع م�شاركة الإ�سالميني والي�ساريني يف ال�سلطة ،و�إبعادهم قدر الإمكان
من دائرة الت�أثري يف ال�ساحة ال�سيا�سية يف تون�س ،ويعود ذلك بالأ�سا�س
�إىل تخوف الغرب من الإ�سالميني يف �أغلبية �أقطار الوطن العربي ،وكذلك
اخلوف من تكرار جتربة �إيران يف ال�رشق الأو�سط ،والأحزاب الي�سارية يف
دول �أمريكا الالتينية.

 2ـ و�ضع مغاربي م�شجع على التغيري
ت�شرتك الدول املغاربية [املغرب ،اجلزائر  ،ليبيا ،موريتانيا ،تون�س] يف
الكثري من املعطيات امل�شجعة على تو�سع دائرة املطالبة بالتغيري.ولئن
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اختلفت البالد املغاربية من حيث معدالت النمو� ،أو نوعية الإ�صالحات� ،أو
طبيعة االختالالت االجتماعية والثقافية ،فهي ت�شرتك جميعها يف عنا�رص
�أ�سا�سية � ،أبرزها �ضعف الناجت الداخلي الإجمايل ،حيث ال ميثل على �صعيد
الدول جمتمعة رقما كافي ًا المتالك القوة الالزمة على �صعيد التجمعات
الإقليمية والدولية ،ناهيك على �ضعفه �إن بقيت نزعة التجزيء ،وعدم
التكامل م�ست�رشي َة يف ج�سم املنطقة املغاربية  ،كما هو حا�صل منذ توقف
املقررة [جمل�س الرئا�سة] يف احتاد املغرب العربي.
امل�ؤ�س�سات ِّ

 3ـ الدميقراطية  :الفري�ضة الواجبة
�سبقت الإ�شارة �إىل �أن الثورة غري قابلة للت�صدير �أو اال�ستن�ساخ� ،إذ يحمل كل
جمتمع العوامل اجلاذبة لفر�ص التغيري بداخله ،لكن ميكن �أن تكون للثورة،
باملقابل� ،أ�صداء وت�أثريات ،وت�ستطيع ،بالنتيجة ،حف َز املجتمعات على
التفاعل مع رياحها،لعل ذلك ما ح�صل يف م�رص ،ويح�صل يف ليبيا،واليمن،
و�سيمتد ،دون �شك� ،إىل دول عربية كثرية ،مبا فيها تلك التي ظل االعتقاد
ب�صعوبة حتقق فر�ص التغيري يف ربوعها .واحلقيقة �أن قراءة �شعارات
الأحداث التي �صنعت الثورة يف م�رص� ،أو التي ت�صنع ف�صول الثورة يف كل
من ليبيا واليمنٌ ،تثبت ح�صول تفاعل بني جمتمعات هذه البلدان العربية
الأربعة ،وت�ؤكد وجود اختالالت بنيوية م�شرتكة  ،ت�شكل م�صدراَ �أوليا لتف�سري
احلاجة الالزمة للإ�صالح والتغيري.

فا�ستناداَ �إىل جمموعة من املعطيات الإح�صائية الواردة يف تقرير البنك
الدويل للعام  ،2010مل يتجاوز متو�سط معدل منو الدول اخلم�س �سنة 2010
 ،%5يف حني ٌيتوقع �أن ينخف�ض االعام املوايل [� ]2011إىل  ،%4،6بعدما
كان عام  .%2،4 2009وهو ما يعك�سه حجم الناجت اخلام الداخلي ،الذي
ظل �ضعيفا مقارنة مع غريه يف مناطق كثرية من العامل .ف�إجمايل متو�سط
الناجت اخلام الداخلي للمنطقة املغاربية لعامي  2008ـ  2009مل يتجاوز،
ح�سب التقرير نف�سه ،ما يعادل  380مليار دوالر ،وهو رقم ب�سيط قيا�س ًا مع
دولة �صغرية احلجم اجلغرايف وال�سكاين مثل كوريا اجلنوبية التي تعدى
ناجتها اخلام الداخلي خالل الفرتة نف�سها  1100مليار دوالر .ون�شري ،من
باب املقارنة �أي�ضا� ،أن الناجت اخلام الداخلي للبالد املغاربية  %80من
الناجت اخلام الداخلي لدولة �صغرية مثل بلجيكا ،ال يتجاوز عدد �سكانها
ع�رشة ماليني ن�سمة� ،أي ما يتنا�سب تقريبا مع �سكان تون�س� .أو دولة مثل
اليابان يفوق �سكانها[ 127مليون] الكتلة الدميغرافية املغاربية ،حيث
و�صل ناجتها اخلام الداخلي  4900مليار دوالر ،دون �أن ن�شري �إىل الدول
العمالقة مثل الواليات املتحدة الأمريكية ،التي ي�صل ناجتها اخلام الداخلي
 14545مليار دوالر� ،أو االحتاد الأوربي [ 18825مليار دوالر].

فهكذا ،ا�شرتكت البلدان الأربعة �أعاله يف ت�صدر �رشيحة ال�شباب قاطرة
املف�ضية �إىل الثورة ،يف تون�س �أوال ،ثم م�رص ثانيا ،قبل �أن تلحقها
الأحداث
ِ
اليمن وليبيا .ولي�س �صدفة �أن يكون ه�ؤالء ال�شباب ممن تقل �أعمارهم عن
الأربعني �سنة ،ومل ي�شاركوا ،بحكم طبيعة �سنهم ،يف املعارك الوطنية التي
خا�ضتها بلدانهم..فهم جميع ًا غري معنيني ب «امل�رشوعية التاريخية»
امل�ؤ�س�سة على التاريخ الوطني وما يرتبط بها� ،إنهم جميعا تواقون �إىل
احلرية والكرامة �أوال ،ومقتنعون ب «امل�رشوعية الدميقراطية» ،التي تفتح
لهم فر�ص التعبري احلر عن قدراتهم ،وجتعلهم �سوا�سي ًة يف اقت�سام خريات
توحد
بلدانهم مع بني �أوطانهم .وال نعرف هل �صدفة� ،أم من َمكر التاريخ �أن َّ
ه�ؤالء ال�شباب الذين �أطلقوا كرة الثلج ،فتدحرجت لت�صبح ثورة ،يف كونهم
ٌولدوا ،وترعرعوا يف كنف نظم �سيا�سية مار�ست العداء املطلق للحرية،
وا�ستبدت مب�صادر الرثوة دون رقيب وال ح�سيب.فامل�شرتك �إذن بني تون�س
والدول التي طالتها �أ�صداء التغيري يكمن يف احلاجة املا�سة �إىل دمقرطة
احلياة ال�سيا�سية ،عرب توفري �رشوط ميالد ف�ضاء عمومي ي�سمح مبمار�سة
احلريات دون قيود �أو رقابة ،واالعرتاف ب�رشعية االختالف ،مما يعني �إقرار
مبد�أ املعار�ضة ،والتناف�س ،والتداول على ال�سلطة .ثم �إن مفعول الدمقرطة
املطلوبة ال يتوقف عند املجال ال�سيا�سي [احلريات واحلقوق وما يرتبط
بها] ،بل يتعداه �إىل امليدان االقت�صادي واالجتماعي ،حيث ي�ستتبع تعزيز
احلريات ال�سيا�سية ،وتعميق ممار�ستها ،وتو�سيع دائرة امل�ستفيدين منها،
�إقرار احلقوق االقت�صادية واالجتماعية الواجبة حلماية كرامة النا�س،
وحتقيق �رشوط الرفاه وال�شعور بالأمن الإن�ساين الفردي واجلماعي.

ُتبني املعطيات الإح�صائية �أعاله طبيعة ال�ضعف الذي مييز االقت�صاديات
املغاربية ،كما ت�ؤكد �رضورة تكاتف بلدانها من �أجل رفع قدراتها اجلماعية
خللق �رشوط الرفاه ملجتمعاتها .واحلال �أننا �إذا �أ�ضفنا �إىل حمدودية النواجت
اخلامة الداخلية ق�ضية �أخرى ال تقل �أهمية وخطورة يف الآن معا ،ندرك
مدى احلاجة املا�سة �إىل التغيري يف البالد املغاربية ،يتعلق الأمر بتوقف
امل�رشوع االندماج املغاربي� ،أو ما �أ�صبح ينعت يف الأدبيات الدولية
والإقليمية «تكلفة الالمغرب»� ،أي الثمن التي ت�ؤديه املنطقة جراء عدم
تكاملها .ففي تقرير حديث ملر�صد «�أنيما»  ،Observatoire Animaمل
تتجاوز املبادالت املغاربية البينية  %3ما بني  2008و� ، 2009أي �أقل
مما هو حا�صل على ال�صعيد العربي [ ،]%6و�أكرث بقليل مما كان حا�صال
خالل املرحلة اال�ستعمارية[� %1،5إىل  ،]%2ويف كل احلاالت ،تبقى
املنطقة املغاربية �أ�ضعف املناطق يف خارطة املبادالت البينية الإقليمية
يف العامل،فهي يف مرتبة �أ�سفل حتى من حال التجمعات الإقليمية يف
�أفريقيا جنوب ال�صحراء ،ناهيك عن نظرياتها الناجحة يف �أوروبا ،و�آ�سيا،
والأمريكيتني .لذلك� ،أ�صبحت احلاجة ما�سة �إىل تن�شيط االندماج املغاربي،
وفتح دينامية جديدة مل�ؤ�س�ساته ،واحلقيقة �أن البناء املغاربي امل�شرتك
�سيظل ع�صي ًا طاملا مل ت�ستطع نخبه ال�سيا�سية القائدة التوافق حول ر�ؤية
م�شرتكة لت�أ�سي�س امل�رشوع ،وو�ضع �إ�سرتاتيجية وا�ضحة من حيث الفل�سفة
و�آليات التنفيذ .الأمر الذي يحيلٌنا بال�رضورة على �س�ؤال دمقرطة املغرب
العربي،وحاجة النظم املغاربية �إىل ثقافة �سيا�سية جديدة لتمكني م�رشوع
البناء امل�شرتك من االنطالق ال�سليم نحو حتقيق املقا�صد والأبعاد املنوطة
به�..إن �أي خطوة تتحقق على طريق الدمقرطة� ،ستجعل امل�رشوع املغاربي
قاب ًال لالجناز ،و�ستفتح من ثمة فر�ص التغيري الإيجابي يف كافة جمتمعات
بالد املغرب.

ٌُتقدم املنطقة املغاربية �صور ًة غري ٌمر�ضية عن حال الدميقراطية يف
بلدانها .ف�إذا و�ضعنا الدول املغاربية يف ميزان التقارير ذات ال�صلة بقيا�س
الدميقراطية ،وما يرتبط بها من جماالت ذات ال�صلة بامل�شاركة ،وحرية
التعبري ،والإعالم ،وال�شفافية ،ونفاذ حكم القانون ،لوجدنا �أن مكانة املنطقة
املغاربية غري م�رشفة ،مقارنة مع نظرياتها يف العامل .ففي التقارير ذات
العالقة بقيا�س حكم القانون ت�أتي البالد املغاربية يف �أدنى الدرجات ،والأمر
نف�سه يف التقرير اخلا�ص بحرية الإعالم ،عالوة على تقرير منظمة ال�شفافية
الدولية ،حيث توجد ثالث دول مغاربية من �أ�صل خم�س [ليبيا ،اجلزائر،
موريتانيا] مرتبة ما بعد الدرجة مائة ،ناهيك عن مراتب املنطقة يف �سلم
تغدو التعددية احلزبية وال�سيا�سية ،على
التنمية الب�رشية .ولي�س �صدفة �أن َ
�سبيل املثال ،ع�صي ًة على اال�ستنبات يف املنطقة على الرغم من تن�صي�ص
د�ساتري دولها عليها .فبا�ستثناء املغرب الأق�صى ،الذي �أخذ بالتعددية
احلزبية مبكرا [ ،]1937و�أقرها د�ستوريا منذ �صدور �أول وثيقة عام ،1962
ف�إن باقي البلدان ظلت �سجينة احلزب الواحد� ،أو احلزب املهيمن ،كما هو حال
تون�س� ،أو تعددية معطوبة ،كما هو الأمر يف اجلزائر� ،أو نبذ لفكرة احلزبية
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�أ�صال كما ح�صل يف ليبيا منذ انقالب � ،1969أو متزق بني احلكم الع�سكري
والتطلع �إىل نظريه املدين  ،كما عا�شت ذلك موريتانيا منذ الإعالن عن
ميالدها عام � .1961إن واقعا �سيا�سيا بهذه التعقيدات ،جعل املنطقة عر�ضة
ال�ستحواذ النخب القائدة على ال�سلطة والرثوة معاً ،وهو ما كان يف الواقع
يف �أ�صل ثورتي تون�س وليبيا ،وما ميكن �أن تكون لهما من �آثار على باقي
دول املنطقة.

4

�رصاحة االنتفا�ضة الدميقراطية يف تون�س ل�سبب منطقي� :إن هي فعلت فذلك
�سيكون مبثابة دعوة ر�سمية ل�شعوبها لل�سري على خطى ال�شعب التون�سي.
احلقيقة �أن خماطر الإجها�ض العربي لي�ست ذات ح�سا�سية عالية يف الأ�سابيع
الأوىل من «الثورة» التون�سية ويف الأيام الأوىل من جناحها ،و�إمنا يف مرحلة
ما بعد بن علي وبناء تون�س اجلديدة .ففي خ�ضم االنتفا�ضة التون�سية كانت
القيادات العربية تعول على احتواء النظام التون�سي لهذه االنتفا�ضة وهذا مرده
ثقتها الكبرية يف قدرة �أنظمتها الت�سلطية على احتواء كل الأحداث وجتديد
نف�سها بعد كل حمنة �سيا�سية .وهذه القدرة على املقاومة موجودة �أ�صال لكنها
لي�ست مطلقة .كما �أن هذه الأنظمة مل تكن تنتظر حدوث �رشوخ داخل النظام
باتخاذ اجلي�ش موقفا م�ساندا للمنتف�ضني ...ولهذا فالتوقيت احلا�سم للإجها�ض
قد يكون خالل املرحلة االنتقالية .فقد يحدث احتواء للحالة التون�سية تدريجيا
وبهدوء بالدعم ال�سيا�سي واملايل للفريق احلاكم اجلديد-القدمي بطريقة ت�سمح
لـ «الأ�شقاء» العرب مبراقبة تطور الأو�ضاع يف تون�س عن كثب وتوجيهها
ولكن دون �إي انخراط علني يف العملية ال�سيا�سية .وم�شكلة الأطراف العربية
مع تون�س ،هي �أن �أي بيئة ت�سلطية لن ت�سمح مبيالد دميقراطية يف و�سطها
ملا متثله من خطر على ا�ستقرار �أنظمتها ،لأنها تطرح بديال لها .فدولة عربية
دميقراطية هي مبثابة خنجر يف خا�رصة الأنظمة الت�سلطية العربية املجاورة
وغري املجاورة .ومن هنا فامل�سايرة العربية الر�سمية احلالية هدفها كبح
جماح التوجهات الدميقراطية لتون�س ما بعد بن علي.

خماطـر الإجهـا�ض الـعربــي والـغربــي
للتغييــر الأ�سفــل
عبـد النـور بـن عنتــر

اعتاد امل�شهد ال�سيا�سي العربي على التغيري من الأعلى� ،إما باملوت
الطبيعي للحكام ،و�إما باالنقالب الأبي�ض (تون�س  1987وقطر  )1995و�إما
باالنقالبات الدموية ،وهي احلالة الغالبة .وتعد احلالة التون�سية الأوىل من
نوعها يف التاريخ ال�سيا�سي العربي من حيث التغيري من الأ�سفل ،ومن هذا
املنطلق فهي متثل حقا النموذج يف هذا الإطار.

التغيري من الأ�سفل واال�ستقاللية البنيوية
يثري التغيري من الأ�سفل ت�سا�ؤالت وخماوف اجلميع من دول جماورة
و�إقليمية وقوى دولية ،وال�سبب وا�ضح وهو �أن التغيري من الأ�سفل ال يكون
عموما مرتبطا ب�أطراف �إقليمية �أو دولية ،لأنه عملية �شعبية عفوية ،تزداد
تنظيما كلما ات�سعت رقعتها اجلغرافية وت�صلب عودها يف مواجهة النظام
القائم .بينما �أ�صحاب االنقالبات البي�ضاء والدموية ف�أول عمل يقومون به
قبل الإطاحة بفري�ستهم وبث البيان االنقالبي يف و�سائل الإعالم الر�سمي،
هي �إخبار – ورمبا ا�ستئذان  -وطم�أنة قوى خارجية نافذة مبا �سيقبلون
عليه ،وبالتايل عادة ما تكون بع�ض ال�سفارات الغربية يف العوا�صم العربية
�أول من ُيعلم مبا �سيحدث .وبهذا يطم�أن الإنقالبيون ،من الفئتني ،تلك القوى
ويخطبون ودها لربح م�ساندتها ...بهذا الأداء املوايل للغري يبد�أ م�سار من
�سيقولون لل�شعب �أنهم �إمنا حتركوا لإنقاذ البلد ومن باب الوطنية ! وهنا يكمن
االختالف اجلوهري بني التغيري من الأعلى والتغيري من الأ�سفل� ،إذ يتناق�ض
�سلوك االنقالبيني متاما مع م�سار احلركة ال�شعبية العفوية التي تكون دائما
حملية ،وطنية ،يويل �أ�صحابها وجوههم للداخل وال يعريون �أهمية للخارج.
وهذا ما يجعل عملية التغيري من الأ�سفل م�صدر قلق لقوى تعودت على
�أن تكون �أول من يعلم مبا �سيحدث �أو ال يحدث .هكذا حرمت االنتفا�ضات
العربية احلالية القوى الإقليمية والدولية من هذا ال�سبق ال�سيا�سي التقليدي.
�إنه ع�رص قد وىل� ...أما �إقليميا ،ف�إ�ضافة �إىل �إ�شكالية «الوالء» هذه و�سبقها
ال�سيا�سي ،فهناك خماوف �إ�ضافية ب�ش�أن انتقال العدوى �إىل دول اجلوار مما
قد يهز عر�ش الأنظمة العربية اجلاثمة على �صدور �شعوبها .ومن هنا ت�أتي
املخاطر الأوىل للإجها�ض العربي (الإقليمي) والدويل للتغيري من الأ�سفل.

ولي�س من امل�ستبعد �أن يتمنى احلكام العرب ف�شل التجربة الدميقراطية يف
تون�س �إما بتخبطها يف فو�ضى عارمة جراء العجز عن االنتقال الهادئ
من نظام بن على �إىل نظام جديد  -وهذه م�س�ألة واردة لأن �أ�صعب مرحلة
يف مثل هذه «الثورات» هي مرحلة االنتقال الأوىل  -و�إما با�ستيالء تيار
�إ�سالمي مت�شدد على ال�سلطة دميقراطيا ثم ينقلب عليها ...ويف كلتا احلالتني
ت�صدق مقولة الأنظمة اخلا�صة بالفو�ضى� ،أو منطق املف�ضالت التعي�س الذي
قال به بن علي ومبارك� ...إما �أنا و�إما الفو�ضى ،على طريقة املقولة الأموية
�إما «يزيد و�إما ال�سيف» التي تفوه بها معاوية ليورث احلكم البنه مد�شنا
بذلك �أ�سوء مقاربة �إ�سالمية لل�سلطة يف التاريخ.

القوى الغربية بني جتنب الإجها�ض املبكر وامل�سايرة
قلنا يف البداية �أن التغيري من الأ�سفل يف تون�س حرم القوى الغربية من ال�سبق
ال�سيا�سي الذي كانت تتمتع به وبف�ضله كانت مت�سك بالأنظمة وتتحكم فيها
عن بعد بتحويلها �إىل حامية وراعية للم�صالح الغربية يف املنطقة العربية.
وهي يف الواقع �صفقة يف غاية من ال�سيا�سة :امنحني ال�رشعية والغطاء
الدوليني الالزمني – يف ظل غياب ال�رشعية املحلية رغم �أهميتها – وغ�ض
الب�رص عن خرق حقوق الإن�سان وت�أجيل الدميقراطية باملقابل �س�أحمي
م�صاحلك و�س�أكون حليفا وفيا لك يف املنطقة� .إنها ال�صفقة التاريخية التي
ارتبطت من خاللها الأنظمة العربية بالقوى الغربية .وعلى �أ�سا�س هذه
ال�صفقة عملت القوى الغربية دائما على احرتام قاعدتني �أ�سا�سيتني� :أولهما،
عدم م�ساندة املطالب الدميقراطية يف دول �أنظمتها موالية للغرب؛ ثانيهما
الف�صل بني الليربالية ال�سيا�سية والليربالية االقت�صادية يف تعاملها مع
الدول العربية ،فهي تدفع وجترب هذه الأخرية على ال�رشوع يف �إ�صالحات
اقت�صادية وتبني اقت�صاد ال�سوق ،لكن تتجنب ربط ذلك بالإ�صالحات
ال�سيا�سية اجلوهرية.

العرب بني امل�سايرة وحماوالت الإجها�ض
انق�سمت الدول العربية حيال احلالة التون�سية ،فمنها من عمل على م�سايرة
الأحداث والتعبري عن «احرتام �إرادة ال�شعب التون�سي» – رغم �أنها ال حترتم
�إرادة �شعوبها – ومنها من �ساند النظام منذ الوهلة الأوىل وحتى اللحظات
الأخرية التي �سبقت فرار الرئي�س بن علي ،وفريق ثالث التزم احلذر والرتيث
– �ش�أنه �ش�أن القوى الغربية – حتى يت�ضح اخليط الأبي�ض من اخليط
الأ�سود ...ليتعامل يف النهاية مع الأمر الواقع .ومل تدعم الدول العربية

املالحظ �أن مواقف القوى الغربية حيال االنتفا�ضة التون�سية كانت وفية
ل�سيا�سيتها التقليدية .فقد راهنت هذه القوى حتى اللحظات الأخرية على
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مقاومة النظام للهزات االجتماعية ال�سيا�سية ،ومل تتخل عنه �إال عندما ت�أكد
لها �سقوط بن على ،لتتبنى لهجة دميقراطية وا�ضحة يف قطيعة مع املفردات
املنتقاة واحلذرة التي التزم بها دبلوما�سيوها خالل الأ�سابيع الأوىل من
الأحداث يف تون�س .وقد كان الدور الأمريكي حا�سما يف اللحظات الأخرية
من رئا�سة بن علي لرتتيب الأمور (رحيل بن علي و�إيجاد منفى له ،وت�صور
لدور اجلي�ش .)...جاء هذا الدور مت�أخرا لأن االنتفا�ضة �شعبية �أ�سا�سا وما كان
�سيحدث لوال حدوث ت�صدع داخل نظام بن علي باتخاذ اجلي�ش التون�سي قراره
التاريخي – �سابقة تاريخية يف امل�شهد ال�سيا�سي العربي – بعدم �إطالق النار
على املنتف�ضني .وبكونه م�ؤ�س�سة هامة يف �أي نظام ،ف�إن اجلي�ش التون�سي
كان وال بد �أن ي�أخذ بعني االعتبار الواقع الدويل ،وحتديدا القوة الأوىل يف
العامل ...فكانت بع�ض نقاط التوافق بينه وبني �أمريكا لرتتيبات اللحظات
الأخرية من حكم بن علي.

خطان �أحمران عاقبة جتاوزهها �إجها�ض عربي وغربي
للدميقراطية التون�سية النا�شئة
بحكم حجم تون�س وموقعها ف�إنه لن يكن بو�سعها يف حال حتولها �إىل
دميقراطية حقيقة� ،أن ت�صبح قبلة الدميقراطيني العرب ومالذهم الآمن
ومقرا جديدا للإعالم العربي احلر ،لأن ذلك �سيجعلها م�ستهدفة من «الأ�شقاء»
العرب الذين �سيعتربونها �ساحة خلفية لقوى معار�ضة لأنظمتهم .ومبا �أن
هناك وحدة عربية فحواها عدم ال�سماح ملعار�ضة البلد «ال�شقيق» بتعكري
�صفو العالقة الثنائية ،ف�إن الدميقراطية التون�سية – �إن متت فعال – �ستكون
جمربة على احرتام هذا القاعدة جتنبا ال�ستعداء اجلوار العربي ،و�إن هي فعلت
ف�إنها �ستكون دميقراطية مبتورة ،لأن الدميقراطيات ال تطرد معار�ضني
�أجانب و�إعالم �أجنبي حر �إن هم احرتموا قوانينها ،بل �أن الكثري منها
تدعمهم على �أ�سا�س تقا�سمهم و�أياها نف�س املبادئ الدميقراطية .ومن هنا
فاخلط الأحمر من منظور الأنظمة العربية هو ا�ستقبال تون�س الدميقراطية
ودعمها للمعار�ضني العرب الذين قد يغادرون العوا�صم الغربية لال�ستقرار
والن�شاط على الأر�ض العربية ،لالقرتاب من �أوطانهم والتخل�ص من التهم
التي تل�صق بهم عادة (اتهامهم باملواالة لقوى غربية من طرف �أنظمة هي
�أ�صال موالية لهذه القوى ووجودها مرهون بدعم هذه القوى لها !).

لكن ما الذي جعل القوى الغربية العاملة مبا هو على �سطح الأر�ض العربية
وما يف باطنها تت�أخر عن ا�ستيعاب ما حدث؟ وملا ا�ستوعبته ملاذا �سايرته؟
بالن�سبة لل�س�ؤال الأول ميكن القول �أنه كانت لديها قناعة بوجود «خ�صو�صية
عربية»� ،أي �أن العرب لي�سوا �أهال للدميقراطية على الأقل يف الوقت الراهن
وبالتايل فلهم الأنظمة التي ي�ستحقونها .ورمبا هناك قناعة �أخرى ،وهي �أن
نظاما عربيا يدعمه الغرب ال ي�سقط ر�أ�س هرمه بهذا ال�شكل وبهذه ال�رسعة.
لكن الأهم هو طبيعة «الثورة» التون�سية التي �أحدثت تغيريا من الأ�سفل
وبالتايل مل تكن لها ال ارتباطات وال ات�صاالت مع قوى خارجية ،ومبا
�أن �أقطاب املعار�ضة يف الداخل واخلارج كانوا خارج عميلة التغيري من
الأ�سفل ،فلم تكن هناك �أدوات يف يد القوى الغربية لقيا�س نب�ض «ال�شارع»
التون�سي �سيا�سيا .ثم �أن عفوية االنتفا�ضة وانت�شارها اجلغرايف ال�رسيع
فاج�أت و�أربكت اجلميع...

�أما اخلط الأحمر من املنظور الغربي ف�سيكون على م�ستوى ال�سيا�سة
اخلارجية ،فلن ي�سمح للدميقراطية التون�سية النا�شئة �أن تتخذ موقفا
معاديا لإ�رسائيل مثال على �أ�سا�س �أنها تنتهك حقوق ال�شعب الفل�سطيني.
بيد �أن �أي دميقراطية حقيقة �ستحدد �سيا�ستها اخلارجية وفق توجهاتها
وم�صاحلها ،ومبا �أنها تقوم على �أ�سا�س �رشعية حملية فهي لي�ست بحاجة
للدعم �أو للتزكية اخلارجية .وهذا ما �سي�ضع الدميقراطية التون�سية النا�شئة
يف امتحان �صعب يف عالقاتها مع القوى الغربية .وال يخفى �أن غياب
الدميقراطية جعل الأنظمة العربية تقبل بتنازالت ال ميكن �أن تقبلها �أي
دولة دميقراطية مهما كانت درجة �ضعفها .ومن هنا فغياب الدميقراطية مل
ي�ضعف املوقف التفاو�ضي للدول العربية فقط بل جعلها تقبل على تنازالت
�إ�سرتاتيجية من �أجل احلفاظ على الأنظمة القائمة.

�أما فيما يخ�ص ال�س�ؤال الثاين ،ف�إن القوى الغربية التي ا�ستوعبت الو�ضع
يف نهاية الأمر وتعاملت مع «الثورة» ك�أمر واقع ،ف�إنها مل حتاول �إجها�ض
العملية ،ذلك لأنها تيقنت �أن «الثورة» �سلمية ال عنف فيها و�أن التيار
الإ�سالمي ال يقودها وال ي�ؤثر فيها كما �أن خماطر االنزالق الإرهابي
غائبة – �إنها �أحد �أبرز خ�صو�صيات االنتفا�ضة التون�سية  ،-كل هذا
جعلها ال حتاول �إجها�ض االنتفا�ضة ال�شعبية �أو االلتفاف عليها .ف�ضال
عن ذلك ،هناك عامل حا�سم �ساهم يف حتديد املواقف الغربية عموما،
وهو طبيعة التغيري على م�ستوى هرم الدولة الذي �أحدثته االنتفا�ضية
التون�سية ،فهذه الأخرية رغم �أهميتها مل حتدث تغيريا للنظام بل جمرد
تغيري داخل النظام ،فال�سلطة احلالية م�شكلة �أ�سا�سا من طواقم جديدة-
قدمية كما �أن ركائز النظام مل تنهار متاما بل الزالت قائمة .مبعنى �أنها
مل تق�ض على �أ�س�س النظام الت�سلطي بعد .وهذا يعني من املنظور الغربي
�أن التغيري لي�س باجلذري ،مما ي�سمح للغربيني ب�أن تكون لهم عني على
تطورات الو�ضع .ثم �أن القيادة التون�سية اجلديدة-القدمية التي ت�سري البلد
حاليا بحاجة �إىل دعم كل القوى الدولية والإقليمية لإعادة اال�ستقرار للبلد
�سيا�سيا واقت�صاديا و�إجناح املرحلة االنتقالية .لكن ال ت�سري هذه املرحلة
االنتقالية حتما نحو دميقراطية حقيقية – كما يريده املنتف�ضون  ،-ولكن رمبا
نحو دميقراطية حمدودة وكافية يف نف�س الوقت؛ مبعنى حمدودة حتى
ال تهدد ا�ستقرار دول �أخرى موالية للغرب ،وكافية بحيث ت�سمح بتهدئة
املطالب ال�شعبية و�إ�شباع جزء منها .وحول هذه القاعدة يتفق الغرب
والعرب.

ومن هنا ميكن القول �أن �أحد معايري احلكم على الدميقراطية يف العامل
العربي هي �إعادة �صياغة العالقة مع القوى الغربية وفق منطق امل�صالح
الوطنية وال�شعبية للدول العربية ومفهوم الأمن القومي لكل دولة عربية
ولي�س وفق ال�صفقة التي حتدثنا عنها �أعاله ومفهوم �أمن النظام احلاكم.
ومن ثم ف�إن مراجعة تون�س لبع�ض �أ�س�س �سيا�ستها اخلارجية �سيدخلها يف
�صدام مبا�رش مع قوى غربية حول بع�ض الق�ضايا الإقليمية ،وهنا مكمن
اخلط الأحمر الذي قد تتخذه الدول الغربية ذريعة لإجها�ض الدميقراطية
التون�سية النا�شئة واالنق�ضا�ض عليها� ،أو على الأقل تروي�ضها وتطويعها
ب�شكل تكون دميقراطية ب�شكل معقول من منظور غربي يجعلها مت�ساحمة
حمليا وراعية للم�صالح الغربية داخليا و�إقليميا...
من هذه املنطلق ف�إن املرحلة الفا�صلة بني �سقوط الرئي�س املخلوع و�إقامة
نظام يحل حمل نظامه ت�شكل املخا�ض الع�سري واملرحلة الأكرث ح�سا�سية
يف بناء الدميقراطية التون�سية ،وخاللها تكون حماوالت الإجها�ض العربية
والغربية عديدة وخطرية ،لأنه من ال�سهل االنق�ضا�ض على كيان قيد الت�شكل
وامل�ساهمة يف ميالد بنية م�شوهة ،لكن من ال�صعب االنق�ضا�ض على كيان
مكتمل النمو.
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جمموعة اخلرباء املغاربيني هي جمموعة ت�ضم عددا من الأ�ساتذة املغاربيني امل�ؤمنني بفكرة اندماج املغرب العربي
وبوحدة ق�ضاياه ،تكونت يف �إطار التعاون بني مركز الدرا�سات املتو�سطية والدولية وم�ؤ�س�سة كونراد �أدين�آور.
قار ميثل النواة املركزية للم�رشوع وحمركه الأ�سا�سي ،يلتحق به كلما اقت�ضت احلاجة
هذه املجموعة تت�ألف من فريق ّ
وح�سب املوا�ضيع الذي يتم التطرق �إليها ،عددا من الدار�سني املخت�صني يف املجال.
ويهدف الفريق من خالل عمله �إىل �إ�صدار ورقة بحثية تركّ ز على ق�ضية من الق�ضايا التي تهم املغرب العربي
�سواء تعلقت بالعالقات البينية بني �أقطاره �أو مبكانة هذه املنطقة يف حميطها الإقليمي والدويل.
�إن فريق اخلرباء املغاربيني هو فريق م�ستقل ال يعبرّ ب� ّأي حال من الأحوال عن � ّأي موقف ر�سمي ل ّأية جهة كانت ،وهو
احلث على التفاهم والدفع �إىل احلوار يف جميع املجاالت �إىل جتاوز كل ما من �ش�أنه �أن يعرقل م�سرية
ي�سعى من خالل ّ
بناء املغرب العربي �أو احلطّ من مكانته.

�أع�ضـــاء الــمجموعــــة
�أحمــد �إدريــ�س

والدولية
مدير مركز الدرا�سات املتو�سطية
ّ
ahmdriss@gmail.com

�أحمــد الأطــر�ش

احممــد مـالكـي
وال�سيا�سية
مدير مركز الدرا�سات الد�ستورية
ّ

جامعة القا�ضي عيا�ض  -مراك�ش
mhammedmalki@yahoo.fr

ال�سيا�سية
�أ�ستاذ العلوم
ّ
جامعة الفتح  -طرابل�س  -ليبيا

ديــدي ولــد الـ�سالــك
رئي�س املركز املغاربي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية
ّ

�أ�ستاذ وباحث
اجلزائر

didisaleck@yahoo.fr

ahmedalatrash@hotmail

عبــد الـنــور بــن عنتــر

نواك�شوط  -موريتانيا

E D I T I O N S

abdennour.benantar@gmail.com

I M P R I M E R I E

الأوراق الـواردة فـي هـذا الـعــدد ال تع ّبــر �إالّ عــن �آراء �أ�صحـابــها

