
تدبُّر السیاسة في تونس: من تقسیم األزمة إلى تقاسم الحل
باتجاه  ُتصّدر  داخلیة  وأزمات  السیاسي  النقاش  خواء  بین  ُ

الدولة
ال یمكن قراءة مسلسل االزمة في تونس انطالقا من لحظات 

معینة أو أحداث بعینھا، إذ أن طبیعة الفعل السیاسي وأساسا 

منتجة  ُتعتبر  بعدھا،  وما  منظومة 1102  وفق  الحكم  شروط 

األقصى. حدھا  نحو  الخالفات  بسقف  ودافعة  لألزمات 

االنتخابي  القانون  تفاصیل  تونس،  في  الحكم  مسألة  تتجاوز 

وشكل ممارسة الحكم. حیث ُبنیت العالقة بین أذرع السلطة 

السیاسي-  والتحالفات-بالتوصیف  التوافقات  من  نوع  على 

الغیر مبنیة على تقاطعات البرامج والخیارات الموجھة نحو 

نحو  خطابھا  نّضدت  القائمة  السلطة  أن  إذ  مباشرة،  الشعب 

الدولة مباشرة بمعنى أن الرھان كان في مضمونھ ُمتمّثال في 

التزكیة من  بنوع  ذلك  إسناد  مع  القوى  بمراكز  المسك 

جملة  المجتمع،  إلى  الدولة  من  شعار:  یختزل  ربما  الشعبیة. 

تونس. في  السیاسي  للفعل  مالزمة  كانت  التي  التكتیكات 

ھي  كانت  الحزبیة  المصلحة  أن  ضرورة  الشعار  ھذا  یعني 

الطاغیة على اعتبار أن الحزب ھو الحاضنة والحامل لجملة 

تناقضات  أن  غیر  السیاسي.  الفاعل  وتكتیكات  األطروحات 

أن  إذ  الشمس،  وضــوح  واضحة  كانت  والتكتیك  الفعل 

كانت  بل  الحزب  باسم  تكن  لم  السیاسة  وتوافقات  تحالفات 

باسم الشخص ممثل الحزب. بھذه الكیفیة، تحولت الدولة إلى 

شخص. إلـــــــى  الـــــحـــــزب  وتـــــحـــــول  حـــــــزب 

لن یمر ذلك دون أن ُیثیر ُصنوفا من المعارضة التي تتراوح 

الرؤیة  في  واختالفات  التسییر  في  التداول  مطالب  بین 

بالمعنى  التكتیكات  لھذه  الحاضنة  األُطر  ھیكلة  أو  المرحلیة 

ومنھا  األحزاب  تدخل  التباینات،  ھذه  من  انطالقا  السیاسي. 

السیاسة عموما في نوع من المخاض الداخلي الذي أّثر سلبا 

یضیق  عموما.  والسیاسة  السیاسي  الفاعل  صــورة  على 

بصدد  نحن  ما  على  الشواھد  من  جملة  الستعراض  المجال 

قولھ، غیر أننا نستطیع الدفع بثالث أمثلة وباختصار شدید قد 

تساھم في تفكیك معنى ما قصدناه.
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صفر الــفــرصــة  وتـــوازنـــات  ــاء،  ــرج ع سیاسیة  ســاحــة 
من  نوع  على  ُمحافظة  تونس  في  السیاسیة  الساحة  الزالت 

الستاتیكو" السیاسي، مع انفراد رئیس الدولة بمسألة التسییر 

ُمتوقع، " غیر  أو  ُمفاجئ  جدید  دون  واإلقاالت.  والتعیینات 

مع   ،1202 جویلیة   52 منذ  علیھ  ھو  كما  الوضع  یستمر 

قراءة المواقف الرسمیة والنھائیة للقوى السیاسیة في الداخل 

والخارج، والتي أضفت نوعا من المشروعیة على تحركات 

والمدنیة  السیاسیة  الرفض  قــوى  بعض  الرئیس-عدى 

والمدنیة  السیاسیة  التشكیالت  باقي  أن  إال  واألكادیمیة- 

ومناسبا"  "صالحا  یراه  ما  لتنفیذ  الحریة  بكامل  یداه  أطلقت 

والمجتمع. والــســیــاســة  لــلــدولــة  الــخــاصــة  ــھ  ــت رؤی وفــق 

إذ  الكیفیة،  ھذه  بمثل  الدولة  إدارة  مسألة  تستمر  أن  یمكن  ال 

سواء  سیاسي  وزن  ذات  بعائدات  ُینبئ  ال  األمــر  ھذا  أن 

من  غیرھم  أو  جویلیة   52 تحركات  من  للمستفیدین  بالنسبة 

أن  السیاسي  الفعل  طبیعة  من  اإلجراءات.  لھذه  المساندین 

یكون جریئا، حاسما ومستفیدا من األحداث، بل ومحركا لھا. 

غیر أن طبیعة التحركات التي یقوم بھا رئیس الدولة منذ 52 

بعد.  الما  مرحلة  في  الشك  وارد  في  تجعلنا   ،1202 جویلیة 

السیاسي  التكتیك  من  األقصى  القدر  تتطلب  المرحلة  ھذه 

والمحافظة على عقود الوالء الشعبي والمؤسساتي واستثمار 

كل ذلك في سبیل تدویر مراكز القوى وإعادة ھندستھا وفق 

رؤیة متكاملة تجمع بین الشرعیة والمشروعیة، زائد سلطة 

.

التأویل للنص الدستوري

من  (التمكن  كائن  ھو  ما  بین  العالقة  تمفصالت  أن  یبدو 

یكون  أن  یجب  ما  وبین  القوة)،  ومراكز  الدولة  مؤسسات 

إعادة تنظیم مؤسسات الدولة وتدویر مراكز القوى)، تنتظر 

نوعا من لقاء المصلحة التي تفرضھا شرط القوة بالنسبة إلى 

مظاھره  بأدنى  الوجود  على  الحفاظ  وشــرط  المنتصر، 

الظرفیة  یتجاوز  أن  یمكنھ  ال  اللقاء  ھذا  للمنھزم.  بالنسبة 

وشــروط  تونس،  في  والوبائیة  واالقتصادیة  السیاسیة 

السیاسة  توازنات  بھ  تسمح  أن  یمكن  وما  اإلقلیم  توازنات 

الدولیة وُمخرجات برامج ومخططات التوسع.
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من  النھضة  حركة  داخــل  حصل  ما  ھو  األول،  المثال 

صراعات داخلیة انتھت مؤقتا باختیار السید الحبیب الجمني 

داخلي  لصراع  نتاجا  كان  االختیار  ھذا  الحكومة.  لترأس 

ُسّمى حینھا بصراع المشروعیة السجنیة ومشروعیة قیادات 

بصراع  السیاسي  العرف  في  الصراع  ھذا  ُیسمى  المنفى. 

ھذا  یالمس  ال  الراھنة  حالتنا  في  أنھ  غیر  النخب،  تدویر 

القوى  بمواطن  ومسك  تموقعات  صراع  أنھ  إذ  بتاتا،  المعنى 

تغّول  على  الفعل  رد  إطار  في  یندرج  كما  الحزب،  داخل 

السید  تصعید  مع  أخرى.  مراكز  حساب  على  قوى  مركز 

الخالف  تصعید  وقع  الحكومة،  رئاسة  نحو  الصید  الحبیب 

ھي  أصبحت  الحكم  مراكز  وكــأن  الدولة،  نحو  الداخلي 

التسییر  على  لیس  السیاسي  الفاعل  لقدرات  الحقیقي  المختبر 

. بل على حسن االختیار وصّحة الحسابات

الشعبیة.  الجبھة  تجربة  ھو  ھنا،  نسوقھ  الذي  الثاني  المثال 

من  االستفادة  الممكن  من  كان  التي  السیاسیة  القوة  ھذه 

بعض  مع  موضوعیا  تلتقي  تعدیلیة  معارضة  كقوة  وجودھا 

تحتكم  لكنھا  بسیط،  جزء  في  ولو  والخیارات  األطروحات 

من  یجعل  سیاسي  وإرث  لقیاداتھا  نضالیة  شرعیة  على 

االنتقال  سقف  تجاوز  یمكنھ  ال  طابع  ذات  السیاسیة  المنافسة 

الصراع. مـــراحـــل  ــع  ــش أب فـــي  ولـــو  ــراطــي  ــق ــم ــدی ال

الشخصیة  الصراعات  ریاح  تقاذفتھا  السیاسیة  القوة  ھذه 

المجال  وترك  األمس  رفاق  عقد  انفراط  إلى  أفضت  والتي 

من  كان  أدوار  على  والسطو  بل  للمسك  أخرى  قوى  نحو 

ومقتضیات  الوطنیة  المصلحة  إطار  تحت  توظیفھا  الممكن 

االنتقال الدیمقراطي. تقف القیادات المؤسسة للجبھة الشعبیة 

شرسة  معارضة  وأخرى  الدولة  رئیس  إلجراءات  مؤید  بین 

جویلیة.  52 ــذ  ــ ــنـ ــ مـ بـــــــھ  قـــــــــام  ــا  ــ ــمـ ــ لـ

إن غیاب الممارسة الدیمقراطیة وتناسق الخط السیاسي، أفقد 

في  التأثیر  ممكنات  من  ُمتناولھا  في  كان  ما  الشعبیة  الجبھة 

بعض  في  والُمعّدل  المعارضة  موقع  من  السیاسیة  الساحة 

األحیان لبعض الخیارات التي تتخذھا أطراف الحكم. انتھى 

صراع قیادات الجبھة الشعبیة بإفراغھا من مكامن وحدتھا
 

ُ

إلى  الترشحات  بتعدد  قیاداتھا  قــدرات  اختبار  ثمة  ومن   

مجلس  من  األزمة  تصدیر  وقع  الجمھوریة.  رئاسة  منصب 

. األمناء إلى الدولة، فاختفى مجلس األمناء ولفظتھم الدولة

في  السیاسي  النقاش  إفراغ  في  یتمثل  وآخرھا،  األمثلة  ثالث 

تونس منذ 1102 من محتواه السیاسي وجعلھ منحصرا بین 

یقع  أن  الطبیعي  من  حلقاتھ.  أغلب  في  القانون  رجال  أفواه 

وعناوین  محاور  إلى  السیاسي  الفعل  ُمخرجات  تجزئة 

طابعھا  عن  عزلھا  دون  االختصاص  بحسب  فیھا  ُیتداول 

مسار  رافقت  التي  والسجاالت  النقاشات  إلى  بالعودة  الكلي. 

االنتقال الدیمقراطي، نجد أن أغلب ملخصاتھا تندرج أغلبھا 

في  بالبحث  النقاشات  ھذه  تسمح  لم  القانون.  عنوان  تحت 

النص القانوني ذاتھ بعناوین مختلفة من خارج الفقھ القانوني 

كیفیات  في  والبحث  ومشروعیتھ  النص  شرعیة  وقیاس 

أفقد  مما  المرحلة  مقتضیات  وفق  صیاغتھ  إعادة  أو  تنقیحھ 

التأویل  اختالفات  بفعل  اإلجرائیة  وقدراتھ  تماسكھ  النص 

إلى  الحاجة  في  النظر  إعادة  إلى  الحاجة  ُتطرح  لم  والفھم. 

الــقــراءات  توحید  أو  االنتقالیة  المراحل  في  مختصین 

مثل  حیویة  بمسائل  منھا  تعلق  ما  وخاصة  للنصوص 

النظام  أو  الدستوریة  الھیئات  أو  الدستوریة  المحكمة 

وخاصة  جذریة  مراجعة  إلى  حاجة  في  كان  الذي  االنتخابي 

. بعد انتخابات 2014

عالقة  في  إلیھ  االستناد  یمكن  ما  أھم  األمثلة  ھذه  كانت  ربما 

بتفكیك أسباب األزمة وفھم مآالتھا. ھذا دون أن نتغافل على 

بعد  الشعب  نواب  مجلس  بصورة  تتعلق  أخرى  جزئیات 

بالیة  عناوین  تحت  موھومة  وصراعات   9102 انتخابات 

التذكیر  مع  عــام،  بشكل  السیاسة  صــورة  بتشویھ  عّجلت 

. بموقف رئیس الدولة من األحزاب والسیاسة والحكم

وخواء  الدولة،  إلى  الحزبي  الداخل  أزمــات  تصدیر  بین   

النقاش السیاسي بعد الثورة، كل ذلك عّجل بنھایة حقبة مھمة 

. من االنتقال الدیمقراطي
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 وتعویض العمل النیابي بمراسیم وأوامر، وفي مرحلة الحقة 

یقع تنقیح النظام االنتخابي وقانون األحزاب ومن ثمة الدعوة 

إلى االنتخابات التشریعیة في موعدھا، مستفیدا من دعم شعبي 

ال ُیستھان بھ، وتفویض من قبل جزء من منظمات المجتمع 

. المدني زائد بعض القوى اإلقلیمیة والدولیة

• االحتمال الثاني قد یكون ُمتمثال في دعوة مجموعة 

من الخبراء لتنقیح كامل المنظومة االنتخابیة (قانون 

األحزاب: استبدال المرسوم المنظم لعمل األحزاب بقانون، 

النظام االنتخابي: العتبة االنتخابیة وطریقة االقتراع وتمویل 

األحزاب، طبیعة الشكل السیاسي: من برلماني إلى رئاسي) 

وغیرھا من القوانین ذات الصلة. إثر ذلك، یقع عرض ھذه 

التنقیحات على االستفتاء والدعوة بعدھا مباشرة إلى انتخابات 

. تشریعیة سابقة ألوانھا

• االحتمال الثالث یتمثل في انتظار دعوة للحوار من 

قبل القوى الرئیسیة الفاعلة والتي تضررت من إجراءات 25 

جویلیة 2021. تكون ھذه الدعوة مشتملة على تعھدات 

بالموافقة على ما یعرضھ رئیس الدولة من شروط للحوار، 

وبالتالي سیكون الحوار محاولة لتعدیل شروط الرئیس فقط 

دون توفر فرصة رفضھا أو تأجیلھا. في ھذه الحالة سیكون 

مطلب ھذه األحزاب "ضمنیا" الحفاظ على حق الوجود، في 

حین سیكون رئیس الدولة في مقام "الموزع" ألحقیة ھذا 

. الوجود

بالنظر إلى طبیعة ما یلُّف المرحلة من صراعات الداخل 

الحزبي، وانفراد الرئیس بأسبقیة الفعل السیاسي، تبدو حظوظ 

االحتمالین األول والثالث ضعیفة التحقیق، 

ویظھر أن كل تقاطعات المرحلة وتمفصالت السیاسة 

. ومراكز القوى في الدولة، تمیل نحو الحل الثاني دون غیره

ننتظر ما قد یطرحھ قادم األیام من ُمستجدات قد تزحزح قلیال 

بوصلة الساحة السیاسیة نحو قبلة الدیمقراطیة، والتي تسمو 

بطبعھا فوق األحزاب واألشخاص. ربما تنزاح بعض قوى 

الفعل السیاسي نحو نوع من الضغط اإلیجابي، أو تطفوا على 

سطح األحداث بعض من تفاصیل مشاورات ما بعد منتصف 

ل. اللیل، حتى نعلم من اقتسم األزمة ومن تقاسم الح

ري محمد العربي العیا

س مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة/تون
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عین على اآلتي: من تقسیم األزمة إلى تقاسم الحل 
ال یمكننا تسطیح الفھم وتعویم المعنى حول طبیعة ما حصل 

في 25 جویلیة 2021 بالتنصیص فقط على التوصیف 

القانوني والسیاسي، إذ أن ما یھمنا ھنا ھو التعامل مع الحدث 

باعتباره زلزاال سیاسیا أجبر كامل الطیف السیاسي 

ومنظمات المجتمع المدني واألكادیمیین من مختلف 

التخصصات على االنغماس في دائرة التأویل والفھم 

. والتحلیل

یواصل رئیس الدولة في إجراءاتھ المتراوحة بین عزل 

وتعیین بعض قیادات الدولة، وزیارات لبعض المؤسسات 

واستقبال بعض الشخصیات السیاسیة واإلعالمیة وغیرھا. ما 

یزید عن ذلك، من تعیین حكومة وتقدیم برنامج للمرحلة 

القادمة، ال نجد لھ أثرا إلى حد الیوم سواء صراحة أو تلمیحا. 

یشترك أغلب الفاعلین في مطالبة رئیس الدولة باإلسراع في 

تقدیم رؤیة متكاملة للمرحلة القادمة مع حكومة قادرة على 

تحقیق منجز اقتصادي واجتماعي عاجل. لكن، تبقى مطلبیة 

الرؤیة السیاسیة لرئیس الدولة-وھي أھم مطلب في تقدیرنا- 

. مطروحة باحتشام شدید من مختلف القوى السیاسیة والمدنیة

تبدو خیارات رئیس الدولة ضیقة جدا نظرا لطبیعة تصوراتھ 

للدولة ولشكل الحكم ونوعا ما "تخلّي" بعض القوى الوازنة 

حجما وقدرة على التأثیر، عن "التورط" سیاسیا في تقدیم 

تصورات قد تعتبر تفویضا بالثقة لرئیس الدولة، وربما –في 

صورة فشلھا- تتحّول إلى ورقة إدانة. في ھذه الحالة، تبقى 

المبادرة بید رئیس الدولة لوحده بحكم ما أوردناه سابقا، زائد 

طبیعة وخصائص الرؤیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة في 

عالقة بطبیعة النظام السیاسي والمنظومة االنتخابیة 

. واألحزاب

انطالقا من ھذه الزاویة سنحاول قراءة ما یمكن أن یصدر 

عن رئیس الدولة من مبادرات للمرحلة المقبلة، دون خوض 

. في التفاصیل التقنیة واإلجرائیة لھذه المبادرات

• االحتمال األول قد یتمثل في تعیین رئیس حكومة 

وتكلیفھ باالشتغال مع حكومتھ على ملفات تتعلق باإلصالح 

االقتصادي واالجتماعي مع إبقاء الشأن السیاسي كما ھو 

علیھ،

ُ

ُ
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