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حركّية المجتمع الّتونسي
في مواجهة الّتحديات الّسياسّية

المولــدي ڤّســومي

متعّددة  ندوة علمّية ومعالجة  منبثق عن  ثمرة جهد جماعي  الكتاب  يعّد هذا 

المقاربات للتّساؤل حول حركّية المجتمع الّتونسي في سياق الّتحّوالت الّسياسّية 

خالل أولى عشرّياته بعد الّثورة. ولعّل ميزة هذا العمل الجماعي أّنه يتناول أكثر 

األسئلة راهنّية حول المجتمع الّتونسي. باإلضافة إلى ذلك يمكن أن نشير، على 

سبيل الّذكر، إلى أّن من أهّم الخصائص الممّيزة لألعمال الجماعّية ضمان ُبعدين 

قد ال تؤّمنهما األعمال الفردّية مهما كانت عميقة في مسارها البحثي وموسوعّية 

في بنائها المعرفي:

البعد األّول يّتصل بالمحتوى متعّدد االختصاصات، باعتبار أّن األثر هو نتيجة 

تفاعل بين مجموعة من المشاركين القادمين من آفاق معرفّية متعّددة ومن حقول 

إلى  بالّنسبة  الّشأن  هو  كما  متقاربة،  أو  متعاضدة  كانت  وإن  مختلفة حّتى  علمّية 

هذا الكتاب الذي هو حصيلة ما أّمنه هذا الّتفاعل من األلفة والّتأليف والّتوليف 

Affinité, synthèse et combinaison بين نصوص مجموعة من الباحثين في أكثر 

من اختصاص التقْوا للبحث حول موضع الحال.

البعد الّثاني يّتصل بالجانب العملي واإلجرائي لمخرجات الّندوات العلمّية، 

ْي الّتقديم والمناقشة، ومن  ـَ فهي بوصفها نتاجا لمقترحات بحثّية تخضع لَشـْرط

العملّية،  وحيثّياته  الّتناول  قيد  الموضوع  بواقع  ملتصقة  موضوعاتها  أّن  منطلق 

فإّنها تتجاوز االنكفاء على الّذات في نصاب الّتسامي الّنظري والمعرفي المنعزل 

عن الواقع وتقتحم مجاالته اإلجرائّية والوقائعّية لتعالج منطقه الّداخلي وقوانينه 

المتحكمة في نظامه العام.
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تجاوزت  الّتقديم  قيد  الكتاب  هذا  عنه  انبثق  الذي  العلمي  الّلقاء  نطاق  وفي 
أغلب الورقات االنحباس في المطارحات الفكرّية واشتغلت كّل بطريقتها على 
الميدان الذي جعلته منطلقا لسؤالها، وهو ما أتاح لها إمكانّية المرور في األخير 
إلى بعض المقترحات العملّية. ولعّل هذا يدخل في باب الّتأكيد المضاعف على 
للمشاركين  المواطني  االلتزام  بخلفّية  الجماعي صيغت  العمل  أّن مضامين هذا 

بفهم ما حدث في تونس وتفسير نتائجه وآثاره على جميع المستويات.

فلقد فرضت »الّثورة« في تونس مسارًا انتقالّيا بلغ الّسنة األخيرة من عشرّيته 
الوضع  مآالت  يحسم  لم  المسار  هذا  فإّن  المّدة  هذه  انقضاء  ورغم  األولى. 
الّسياسي واالقتصادي ولم يجب عن أسئلة المواطنة التي كانت العالمة المسّجلة 
ذات  »الّثورة«  شعارات  الواقع  أرض  على  يترجم  لم  كما  الّتونسّيين،  ـ »ثورة«  ل
العمق االجتماعي والّطابع المدني واألفق الّسياسي. وإذ يعتبر البعد الّسياسي هو 
العالمة الممّيزة لما يتداول على أّنه مسار انتقالي، فإّنه بقي العالمة األكثر حرجا 
في الحديث عن ثورة بالمعنى الذي يحيل عليه المحمول الّداللي لمعنى »الّثورة« 
الّتأسيس والبناء لدولة  انتخابّية شملت كّل مستويات  رغم خوض أربع تجارب 

ونظام ومجتمع ما بعد »الّثورة«.

وال شّك أّن نتائج الّدورة األولى لالنتخابات الّرئاسّية )15 سبتمبر 2019( تعيد 
تنشيط أسئلة سنة 2011 بمضامينها الّسياسّية واالجتماعّية، كما تستدعي الّتفكير في 
المحّركات التي تحّكمت في إرادة الناخبين من أبناء هذا المجتمع الذي شاعت 
حوله توصيفات االندماجّية والحداثّية. فنتائج االقتراع أثبتت أّن الّنقمة والّسخط 
االجتماعيين والّسياسيين الموّجهين للّدولة وللّسياسّيين هما المتحّكمين في فعل 
الّتصويت ال نواياه فقط، لذلك كانت األكثرّية الّساخطة المنحدرة من نفس الواقع 
اآلباء  بين  ذاتها  على  المنقسمة  األكثرّية  نفس  وهي  المحّددة،  هي  االجتماعي 
الّرئاسّية،  االنتخابات  الّثاني في  الّدور  إلى  المرور  الذين حسموا مسألة  واألبناء 

فقد تقاطع هؤالء وأولئك في االّتجاه واالختيار.

على  وسخائه  بعطائه  الّدولة،  غابت  حينما  بينهم،  حّل  َمْن  اآلباء  اختار  فلقد 
المحرومين من أساسّيات العيش الكريم ليؤّكد أّن العمل الجمعّياتي وما يخفيه 
أّن  أيضًا  وليثبت  الّتقليدّية،  صيغته  في  الحزبي  العمل  محّل  حّل  قد  مقاصد  من 
االنتخابّية.  المنافسة  يملك رصيدًا في سوق  يعد  لم  والفكري  الّسياسي  الّنضال 
وفي المقابل فقد اختار األبناء َمْن طرح فكرة تفكيك الّدولة وإعادة تركيبها، ألّنها 
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الذي  الوهن  على  دليل  بدوره  الطرح  وهذا  دولتهم،  ليست  الّسائدة  صيغتها  في 

دااّل  الّسياسي عموما، فضاًل عن كونه مؤّشرا  للعمل  المؤّسساتي  الّطابع  أصاب 

على صعود اّتجاه سياسي جديد من خارج المنظومة الّسائدة ومكّوناتها المعهودة 

بما في ذلك الخاصّية المركزّية للّدولة. إّن هذه الحصيلة غير المتوّقعة كفيلة بأن 

تكون الخلفّية الموضوعّية لطرح الكثير من األسئلة التي ال يمكن حصرها.

إاّل أّن محاولة تفسير ذلك بشكل تأليفي تقتضي العودة إلى األسباب، وعادة 

الّتونسي  الّسمات والخصائص الجوفّية لحركّية المجتمع  ما توجد األسباب في 

بين  والّتضاد  بالّتناقض  تّتسم  أّنها  الحركّية  هذه  سمات  ومن  البارزة.  وسماتها 

كّل القوى الفاعلة، وجميعها تعتبر عناصر أصيلة دون أن يتأّكد ذلك على أرض 

مع  والقطع  الجذري  الّتغيير  نحو  االّتجاه  على  يؤّشر  أن  يمكن  ما  فرغم  الواقع. 

كّل المنظومات الّسابقة إاّل أّن هذا الّتغيير مؤّهل إلى الّتطبيع مع االّتجاه المحافظ 

تغيير مفارق  أّنه  »الثورة«. كما  أبعاد  يتواءم مع  أن  به، وهذا ما ال يمكن  والتطّبع 

ألّنه يطرح الّتغيير والقطع مع المنظومة الّسائدة بنفس آلّيات هذه المنظومة ذاتها، 

باإلضافة إلى كونه يستحضر أهمّية الفعل في إطار الّزمن الّثوري ولكّنه في جانب 

مهّم منه يمتثل إلى ماضوّيات متعّددة )سياسّية وثقافّية واجتماعّية وحتى اقتصادّية 

المشكلة  أّن  يبدو  وحينئذ  الّزكاة(.  وصندوق  األوقاف  مسألة  بطرح  يتعّلق  فيما 

ومحّركاتها  واّتجاهاتها  المجتمع،  بحركّية  نسّميه  أن  يمكن  ما  طبيعة  في  تكمن 

وبقّية العناصر األخرى التي تديرها.

خالل  من  عنه  الحديث  إلى  يحيلنا  فذلك  المجتمع  عن  نتحّدث  وحينما 

تجسيداته الثالثة األساسّية والكلّية المتمّثلة في الحقول التي تعكس خصوصّيته 

أن نختلف في  المجتمع ال يمكن  تعريف  اختلفنا في  العاّمة، ألّنه مهما  وسماته 

كونه يتجّسد من خاللها. وهذه الحقول الّثالثة هي:

  الحقل االقتصادي وما يتضّمنه من آلّيات إدارة المجتمع لشروط إنتاج واقعه 

الماّدي وإعادة إنتاجه.

  الحقل الّسياسي وما يقابله من شكل الّدولة وطبيعتها، وبنية الّنظام الّسياسي 

وآلّيات الحكم والّتسيير التي تضبط عالقة الّسلطة بالمجتمع.
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خصائصه  وفق  العيش  ونمط  المجتمع  طبيعة  يعكس  الذي  الّثقافي    الحقل 

األنتروبولوجّية بقدر ما يعكس قدرته على االنفتاح على آفاق الفكر والّتجديد 

واإلبداع وما يمنحه من إمكانّيات ومساحات لذلك.

ما  خالل  من  »الّصفر«  الّنقطة  إلى  عاد  الّتونسي  المجتمع  أّن  يبدو  سياسّيا، 

 .2019 فرضه من نتيجة غير متوّقعة في الّدورة األولى لالنتخابات الّرئاسّية لسنة 

فضاًل عن كونه أنجز انتخابات تشريعّية ال تدرك فيها حظوظ أكثر القوى الحداثّية 

مستوى حظوظ أكثر القوى ماضوّية، وهذا ما يجعل كّل معالم الحركّية المجتمعّية 

الحلقة األضعف )من حيث  فيها  التي تحّكمت  الّنتيجة  تعّقل وتدّبر. هذه  محّل 

المجتمع  الّسياسي والّثقافي واالقتصادي( في  المسرح  الفاعلّية والحضور على 

اآلباء  والفروع:  األصول  بين  ذاتها  على  المنقسمة  الحلقة  نفس  وهي  الّتونسي، 

فكّل  االقتصادّية،  المسألة  هو  ذلك  كّل  في  الحاسم  العامل  أّن  ويبدو  واألبناء. 

المؤّشرات تشير إلى الّدولة الفاشلة، ولم يعد باإلمكان الحديث عن منوال الّتنمية 

على  الجميع  حصول  يضمن  ما  بقدر  اإلنتاج  في  الجميع  مساهمة  يضمن  الذي 

ثمار ذلك اإلنتاج على قاعدة المساواة أو الّتوزيع العادل للّثروة، ألّن الّسائد هو 

ذات المنوال الذي يعيد إنتاج الّتفاوت الفئوي والجهوي الذي كان الّسبب العميق 

لالنفجار االجتماعي في وجه الّنظام القديم.

بالمعنى  األمر  تعّلق  سواء  حرجًا،  األكثر  تكون  فتكاد  الّثقافّية،  المسألة  أّما 

والمعرفة  الفكر  يشمل  الذي  العالم  بالمعنى  تعّلق  ما  أو  للثقافة  االنتروبولوجي 

اندماجًا  األكثر  أّنه  يشاع  الذي  المجتمع  ألّن  اإلبداع،  مجاالت  وكّل  والفنون 

وحداثّية في محيطه الجغرافي والحضاري، أصبح حبيس أسئلة العقيدة والهوّية 

المجتمع محّل  في  الفرد  مكانة  تكون  الجماعّية، وقد  المرجعّيات  تفرضها  التي 

نقاش فكري وسياسي بعد أن حسمت أمره كّل اإلنسّيات والكونّيات مهما كانت 

هناتها وعاّلتها.

لما  األولى  العشرّية  سنوات  خالل  الّتونسي  المجتمع  لحركّية  معالجتنا  في 

بعد سقوط الّنظام القديم، يعسر الفصل بين كّل المتغّيرات المشار إليها، بل تكاد 

هو  فاالقتصاد  وعام.  شامل  سياسي  هو  ما  إطار  في  وتتقاطع  جميعها  تتداخل 

سياسي بالّضرورة، والّثقافة بدورها كانت وال تزال رهينة الّسياسة الّثقافّية، وحّتى 

فارتهان  الّسياسة؛  حبيسة  أصبحت  المحض  والّتقني  القضائي  بمعناها  العدالة 
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القضاء للقوى الّسياسّية الفاعلة واألحزاب المتحّكمة في مفاصل الّدولة هو شأن 
خير  السّري  والجهاز  الّسياسّية  االغتياالت  مسألة  في  ولنا  باألساس،  اجتماعي 
أّن العدالة أصبحت مسّيسة أكثر من أي وقت مضى وأكثر مّما كانت  دليل على 

عليه زمن الّنظام القديم/ نظام ما قبل »الّثورة«.

بعض هذه اإلحاالت اإلشكالّية كانت إطارا مرجعّيا للّتفكير والّنقاش 

من  الّسياسّية«  الّتحّديات  مواجهة  في  الّتونسي  المجتمع  »حركّية  حول 

تدّبر  غرار  المشاركون،  عالجها  التي  الّتفصيلّية  المحاور  بعض  خالل 

مفارقات ما بعد »الثورة«، أو البحث في ممكنات إعادة تشكيل الواقع من 
خالل اإلبداعات الفنّية والوسائط الحديثة، أو محاولة فهم فكرة الّتأسيس 
الّسياسي،  الّتواصل  وإشكالّية  الخطاب  معالجة  إلى  باإلضافة  الجديد، 

ومن ثّم الوقوف على تشخيص الحصيلة المحرجة واآلفاق الممكنة.

عادة ما تكون فعالّيات الّندوة العلمّية بمثابة العمل المخبري لمناقشة 

الّطابع  بإضفائها  المواعيد  هذه  أهمّية  تكمن  وهنا  وإثرائها،  المداخالت 

الجماعي على مخرجاتها. ولكن أيضًا عادة ما يكون للعمل على تجميع 

إعداد  في  اعُتِمد  ما  حزمها  في  تتجاوز  التي  وضوابطه  مقاييسه  الورقات 

الّندوة من صرامة، ألّن مرحلة اإلعداد للّنشر تراعي - بال شّك - ما أتاحته 

أشغال الّندوة العلمّية للمشاركين من إمكانّيات وحظوظ لتمتين نصوصهم 

التمّشي  مستوى  على  المنهجّية  اإلخالالت  من  اإلمكان  قدر  وتحصينها 

البحثي والّتحليلي، ومن األخطاء المعرفّية على مستوى البناء المضموني 

للمتن، لكي يتسّنى لنا تقديم منجز ملتزم بالحّد العلمي األدنى المضمون.

كان  العلمّية،  الّندوة  لنشر ورقات  اإلعداد  يقتضيه مسار  ما  وبناء على 

في  مد  ـُ اعت الذي  للّتقسيم  خالفًا  الكتاب  محاور  هيكلة  إعادة  من  البّد 

اإلعداد للّندوة، وكان البّد من إعادة صياغة عناوين المحاور على أساس ما 

توّفر من نصوص. وعلى هذا األساس، وجب تقسيم مضامين هذا الكتاب 

إلى اّتجاهين رئيسّيين: يتمّثل االّتجاه األّول في الّتأصيل المفاهيمي للّثورة 
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وتشريح شروطها انطالقًا من بعض الّتجارب اإلنسانّية وكذلك من منظور 

تاريخي مقارن. أّما االّتجاه الّثاني فيتمّثل في مقاربة الواقع والوقوف على 

تجّليات حركّية المجتمع في سياق ما بعد ثوري أو في سياق انتقالي انطالقًا 

من الّتحّديات الّسياسّية التي يواجهها.

أّواًل - في الّتأصيل الّنظري والمفهومي للّثورة
به  التوجه  الّثورة« الذي يوجب منطقيًا  الّتساؤل حول »مفهوم  تجاوزا لقضّية 

بطبيعتها -  المتعّنية -  الميتافيزيقة  الوجهة  إلى  تكون  ما  أقرب  نظرية هي  وجهة 

الثابتة التي بها قيوميتها في  إلى البحث في ماهيات األشياء وبالتالي في هوياتها 

الوجود. اختار حّمادي بن جاء باهلل أن يعتمد مقاربة ابستيمولوجّية تاريخية أكثر 

مالئمة لطرح سؤال الثورة والوقوف على ما تتقّوم به من المعاني والقيم والوقائع 

واإلنتاجات. وهو يرى أّنخ ال يمكننا أاّل نفهم شيئًا ما على حقيقته إال باسترجاع 

تاريخه. وهذا الجمع بين التاريخي واالبستيمولوجي يشكل منهًجا ال تنفصل فيه 

عملية جمع الوقائع عن التأمل النظري فيها، وال عن اتخاذ موقف قيمي منها، فهو 

الجمع بين التوثيق والتوصيف والتقييم، وذلك حرصًا منه على تجاوز ما يمكن 

الفرنسّية  للغتين  خالفًا   - العربّية  الّلغة  في  للمفهوم  االنفعالي  البعد  يعكسه  أن 

االستعمال  مجّرد  في  المنحصر  بالمعنى  اكتفينا  ما  إذا  خصوصًا   - واالنجليزّية 

الّلغوي لمفردة »الّثورة«.

وقد أعاد بن جاء باهلل استنطاق المفهوم من االبستيمولجيا والفلسفة وتاريخ 

األفكار وتاريخ الذهنّيات ليرجع معنى الّثورة ومفهومها إلى أصلها وطورها األّول 

في بالد الّرافدين، ثّم إلى امتدادها وطورها الّثاني مع كوبرنيك، ليحّدد أّيهما األكثر 

من  اإلنسانّية  راكمته  ما  كّل  بعد  الّتأليفّية  أبعادها  أّما  البشرّية.  مصير  في  تحّكمًا 

ثورات فهي ثالثة تجعل منها أّوال ثورة علمّية »استبدلت مركزية األرض بمركزية 

الشمس وانتهت إلى صياغة قانون الجاذبية الكونية في أواخر القرن السابع عشر 

ثانيا ثورة فلسفّية  الثورة الصناعية«. وتجعل منها  وهيأت الظروف المواتية لقيام 

للمعرفة واستعاضت  أفكر أساسًا مستقاّل وحيًدا  األنا  المفكرة/  الذات  »نصبت 

بذلك عن سلطة التقاليد الثقافية والموروثات العقدية ببداهة الفكرة أي وضوحها 

المواتية  الظروف  بذلك  ذاته، وهيأت  الفكر  اال  الفكر  وتميزها فال سلطان على 
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لنشأة الفردانية فلسفة الذات المضطلعة كليا بمسؤولية وجودها«. تجعل منها ثالثا 
إلى  الوصاية  القصور وكبت  أوروّبا من ضيق  في  اإلنسانية  »نقلت  ثورة سياسّية 
أفقي  نّصه وبشكل  في مضامين  يوحي  ولكّنه  الحرية«.  الرشد ومصاعب  فسحة 
إلى أّنه ليس بإمكاننا استبطان كّل ذلك وتنزيله في الواقع إاّل إذا تمّكنا من شروط 
تحويل كّل تلك األبعاد إلى ثقافة، أو بشكل أكثر وضوح إذا توّفر شرط إنجاز ثورة 

ثقافّية تستبطن كّل تلك األبعاد والمضامين.

في مقاربة أخرى تتجاوز جدلّية القانون والّثورة وتعتقد في إمكانّية أن تنجز 
الّثورات وفق المنطق الّداخلي للّنظام االجتماعي والّسياسي واالقتصادي الّسائد 
يذهب عياض بن عاشور إلى أّن ما حدث في تونس هو ثورة بأتّم معنى الكلمة، 
وهو يرى أّنها ثورة ال تحتمل أن نكتبها بين معّقفين، وذلك رغم أّن مفهوم الثورة 
مّطاطي لّين يتغّير دائمًا ويتطّور بالّتوازي مع تطّور الوقائع التي تعّبر عن الثورات، 
ثورات  فهنالك  التاريخية.  الظواهر  من  جّدا  متباينة  أشكال  على  ينطبق  وهو 
سياسية  وثورات  محاربة،  وأخرى  سلمّية  وثورات  ثقافية  وثورات  ايديولوجية 
عمق  على  تأثير  لها  يكون  ال  قد  سياسية  وأخرى  المجتمع،  عمق  على  تأثير  لها 
نصاب  ضمن  تونس  في  حدث  ما  يضع  نجده  المنحى،  هذا  وفي  المجتمعات. 
الّثورات الّسياسّية التي استجابت ألربعة شروط ضرورّية ضامنة لتصنيفها كثورة:

يتمّثل الشرط األول في وجود احتجاج عمومي وشامل في المجتمع، دون أن 
يعني ذلك التمّرد أو العصيان أو ااِلنقالب وغيرها من الّظواهر االنقطاعّية األخرى. 
أّما الّشرط الثاني فيتمّثل في نجاح هذا ااِلحتجاج مجّسدا في اإلطاحة برموز النظام 
الّسياسي، والدستور والقانون الذي ينتهجهما النظام لقيادة هذا المجتمع. ويتمّثل 
الشرط الثالث في »رسالة« الثورة، أي أهدافها وبرنامجها والقيم التي تنادي بها، 
هذه الرسالة بالّنسبة إلى الّثورة في تونس تتمّثل في طلب يرمي دائمًا إلى تحقيق 
مبادئ أساسّية تتكّرر دائمًا عبر التاريخ، وهي الكرامة والحّرية والمساواة، وهو ما 
يجعلها تتشابه في نصيب ما مع أغلب الّثورات حّتى وإن اختلفت عنها. أّما الّشرط 
الرابع واألخير، فهو ااِلعتراف برسالة الثورة رغم عدم انبثاق حكومة من الّثورة 
ذاتها يمكن أن نسّميها حكومة ثورّية ودون أن يعني حكم الثورة بحّكام ثوريين، 

وهذا التعريف هو العامل المشترك بين جميع الثورات بما فيها الثورة التونسية.

ابتكرت  تونس  في  فالثورة  إلى  عاشور  عياض بن  يذهب  رؤيته  عن  وللّدفاع 
منوااًل جديدًا جّدا يتمّثل في تكوين مجتمع مدنّي يقوم بدور التوازن بين الدولة 
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واألفراد اّلذين كسبوا رموز المواطنة، مجتمع مدنّي جديد وحرية مدنّية جديدة، 
هذا وحده يكفي لتحرير الثورة من ربقة ظفرتيها اللتين كانتا تكّبالنها ظلمًا.

ثانيًا - تجّليات حركّية المجتمع في سياق انتقالي ما بعد ثوري
طرحت في هذا الّسياق العديد من مظاهر تعّطل المسار الّثوري بدًءا بالمسائل 
ذات العالقة بالمنوال المجتمعي وبعض محاوره الكبرى، ولعّل أبرزها ما اّتصل 
الّتونسّية«  للّسياسة  الّنرجسي  »الجرح  جّراء  لحقها  وما  الّتونسّية  المرأة  بواقع 
الخلل  مواقع  من  العديد  الورقة  هذه  صاحبة  تحّدد  حيث  غذاهم(.  )مّنوبّية بن 
تطبيق  غياب  ذلك  نتائج  ومن  الّتونسّية.  المرأة  على  المسّلطة  الّسياسّية  واألنانّية 
لقيادة  البارز  الغياب  عن  فضاًل  المرأة  على  المسّلط  العنف  ُيجّرم  الّذي  القانون 
المرأة لألحزاب الّسياسّية بعدم رئاستها للقائمات االنتخابّية إاّل بشكل استثنائي. 
وترجع هذه المسألة إلى أّن الّسياسة في تونس ال تعتبر حّقا للفرد كمواطن بقطع 
السياسّية  الممارسة  الّرجال. ومن مفارقات  الّنظر عن جنسه، بل هي حكر على 
الّتونسي الجديد أستاذ قانون دستوري، ورغم  الّرئيس  أّن  الّثورّية  للحظة ما بعد 
ذلك هو يقسم بين حقوق النساء وحقوق الرجال، ويحيل قضايا المرأة إلى النّص 
القرآني الّصريح، وفي المقابل ُيحيل قضايا الّرجال إلى النّص القانوني الوضعي 
الوعي  مستوى  في  انفصام  حالة  عن  يعّبر  األمر  وهذا  الدستور.  أحكام  وإلى 
تقبل  ال  ومبادئها  المواطنة  قيم  أّن  يدركوا  لم  الذين  الّسياسّيين  لدى  والممارسة 

الّتمييز بين الّرجل والمرأة وال تقبل الفصل بينهما.

تبدو هذه الوضعّية مفارقة فعاًل باعتبار أّنها علقت بمجتمع اّتسم بعراقة الفعل 
المدني وتجّذره في الفضاء العام منذ صدور أول نص قانوني تونسي ينظم كيفية 
سبتمبر   15 يوم  الّصادر  العلّي  )األمر  الحديث  النمط  على  الجمعيات  تكوين 
1888(، وقد تلته ترسانة من الّتشريعات التي أّسست أرضّية صلبة هّيأت لتكوين 

المواطنة  ثقافة  بناء  في  البارز  الّدور  لها  كان  مهنّية  وجمعّيات  وطنّية  منّظمات 
وإرساء مبادئ العدالة والمساواة.

بفاعلّية  اإلقليمي  والّثقافي  الحضاري  بمحيطها  مقارنة  تونس  تمّيزت  فقد 
ذات  منها  السّيما  واّتجاهاتها،  أشكالها  اختالف  على  االجتماعّية  الحركات 
فضاًل  الحقوقي،  والبعد  والطاّلبّية،  والمهنّية  العّمالّية  بخصائصه  الّنقابي  البعد 
لهذه  كانت  وقد  تونس.  في  األبرز  التمّيز  عالمة  تمّثل  التي  الّنسوّية  الحركة  عن 
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الحركات والّتنظيمات المدنّية مساهمة فاعلة في الّثورة الّتونسّية )حبيب مرسيط(. 
ِفَق على أّنها مكّونات المجتمع المدني هي اآلن في  إاّل أّن هذه الّتنظيمات التي اُتّ
الّتحّديات  هذه  أولى  المساهمة:  صاحب  تقدير  حسب  أربعة  تحّديات  مواجهة 
يتمّثل في تحديد الخيارات الجوهرية للمجتمع المدني في عالقة ببناء مؤّسسات 
الجمهورية الثانية. وثانيها يّتصل بكيفّية التوقي من مخاطر االختراقات المضادة 
الطابع  بتفادي  يتعّلق  التحّديات  هذه  وثالث  والفساد.  االنتهازية  واالنحرافات 
النخبوي للحركة المدنية وتوسيع القاعدة االجتماعية للعمل الجمعياتي وخاصة 
في القطاعات غير المهيكلة. ورابعها يتمّثل في بناء وترسيخ ثقافة المواطنة وقيم 

السلوك المدني والحضاري.

إّبان  تونس  في  الفنّية  الحركة  تبدو  المدني  المجتمع  بدور  وثيق  ارتباط  وفي 
من  استفاد  الذي  واإلبداعي  الّثقافي  إنتاجها  خالل  من  متمّيزة  وبعدها  الّثورة 
مساحة الحرّية التي افتّكها المبدعون وحّولوها إلى آلّية من آلّيات حماية الحرّية 
المكسب  أّن  على  اإلجماع  منطق  في  يتنّزل  ذلك  ولعّل  عامر(.  )فاتح بن  ذاتها 
وحرّية  الّتعبير  حرّية  على  الحصول  في  كامن  الّتونسّية  الّثورة  من  واألبرز  األهّم 

االنتظام الّسياسي.

الّشارع إلى غليان متعّدد األصوات وأطلق عنان  هذا المكسب الذي »حّول 
 ]  ...[ المستحدثة  والجديدة  المتجّددة  القديمة  والثقافّية  الفّنية  الممارسات 
على  اجتماعي  فاعل  )جمع  االجتماعية  الفواعل  نشاطّية  نسق  من  رّفع  ما  وهذا 
األوساط  مختلف  إلى  والمنتمية  الحساسّيات  مختلفة  توران(  أالن  تعبير  حّد 
والّطبقات الّشعبّية في حرّية غير معهودة«. وفي معالجته لحركّية الفكر واإلبداع 
في تونس بعد 2011 يقّدر صاحب هذه الورقة أّن هذه التعبيرات الّثقافّية الفّنية هي 
الّصورة األكثر تعبيرا عن أهمّية مكسب الحرّية بالّنسبة إلى مجتمع كان يعاني من 
»هذه  أّن  يرى  وهو  والجماعّية.  الفردّية  الحرّية  إلى  بالعطش  العميق  اإلحساس 
»الّثورة« جاءت استجابة لالنعتاق من الّظلم والحيف المنقسم إلى فردي - ذاتي 
جهوي  أو  طبقي  جمعي  والمعنوي،  المادي  الّتسّلط  إلى  أو  الهيمنة  إلى  تعّرض 

لمجموعات عانت من الّتهميش والّظلم والحرمان«.

باإلضافة إلى فاعلّية الحركة الفنّية واإلبداعّية كانت للميديا االجتماعّية بدورها 
مساهمة فاعلة في تحّوالت الفضاء العمومي بعد 2011 )الّصادق الحّمامي( بقدر 
الّشاملة،  ورقابته  واحتكاره  الّنظام  سيطرة  من  الفضاء  هذا  تحرير  في  مساهمتها 
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الحّد  إلى  الفاعلين االجتماعّيين والّسياسّيين  اقتحامه من قبل كّل  وأتاح إمكانّية 

الذي تحّولت فيه الميديا ااِلجتماعّية اليوم إلى نشاط روتيني في الحياة االجتماعّية.

فقد كان لهذه المواقع الّتفاعلّية مثل الفيسبوك تأثير في تشكيل مالمح ااِلنتقال 

الديمقراطي في تونس خالل مرحلة اّتسمت بالعزوف عن الّشأن الّسياسي. وفي 

إعادة  في  االجتماعّية  الميديا  لمساهمة  أساسّيين  تفسيرين  نجد  المبحث  هذا 

أّن هذه  إذ  الّثقافي،  بالبعد  يّتصل  الّتفسير األّول  بتونس:  الّسياسّية  الحياة  تشكيل 

األهمّية  تولي  التي  الجديدة  االجتماعّية  الّتنشئة  أنماط  مع  توافقا  أكثر  الميديا 

الكبرى للفردانّية. أّما الّتفسير الّثاني فهو مّتصل بالبعد االقتصادي، إذ أّنها تساهم 

الذي  الّدور  للّناس« عن طريق  اليومّية  الحياتّية والّتجارب  الّتجارب  في »سلعنة 

تلعبه شركات الميديا في »بيع المعطيات الشخصية الخاّصة بالناس، تبيعنا نحن، 

ُصّممت  الميديا  فهذه  ولذلك  الشركات.  هذه  ترّوجها  التي  السلعة  نمّثل  فنحن 

لتكون مفتوحة، فأي شخص أو تنظيم يمكن أن يستخدمها«. أّما مستويات تأثير 

هذا الّنمط االّتصالي الجديد في المرحلة االنتقالّية فهي أربعة: أّولها أّن الفيسبوك 

ساهم في توسيع المشاركة في المجال العمومي واالنخراط في العمل الّسياسي 

عبر تناول المسائل الّسياسّية بشكل حّر. وثانيها مساهمته في تنامي حركة معارضة 

الّنظام واّتساع دائرة مواجهتها للّسلطة الّسياسّية. أّما المستوى الّثالث فيتمّثل في 

إتاحة الميديا االجتماعّية أشكاال من الفعل خارج الميديا التقليدية. أّما المستوى 

بين  السلطة  على  للصراع  مجااًل  كذلك  أصبح  الفيسبوك  أّن  في  فتتمّثل  الّرابع 

الّسياسيين باعتباره فضاًء استراتيجًيا تدار فيه استراتيجيات الدعاية والتنافس على 

السلطة.

في محور آخر من محاور هذا الكتاب نجد من ذهب إلى البحث في »عوائق 

للخريطة  قراءته  من  انطالقًا  العزعوزي(  )أحمد  تونس«  في  الّتحديث  مسار 

الّسياسية التي رسمتها االنتخابات منذ 2011، التي تعكس مسار القوى الحاضرة 

عن  الراهنة  الحالة  عزل  يمكن  ال  نظره،  في  ألّنه،  الّسياسي  المشهد  في  اليوم 

الشروط الموضوعية التي وّلدتها منذ بداية بناء الدولة الحديثة.

فالتحوالت على مستوى الواقع السياسي الذي مرت به البالد مرتبطة بالتطور 

إذ  واالجتماعي.  السياسي  المجال  في  النخب  وبفعالية  للمجتمع  الموضوعي 

الحديثة:  الّدولة  بناء  مسار  طيلة  متالزمتين  بمسألتين  ورقته  في  االهتمام  أولى 
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بأهمّية  تتعّلق  الّثانية  والمسألة  المجتمع،  بنية  في  بالتطور  تتعّلق  األولى  المسألة 

الفعل النخبوي الناتج عن هذا التطور والفاعل فيه.

تشريح  في  اعتمدها  التي  األساسّية  الّتوجيه  الّتركيز ومحاور  أسئلة  بين  ومن 

التنويري،  الفكر  حاضنة  محدودية  المجتمع،  بنية  تطور  في  الخلل  مسألة  ذلك 

إنتاج  إعادة  تعطيل  في  ذلك  وأَثـر  الّسياسي  للتعبير  الدولة  مصادرة  عن  فضاًل 

النفاذ.  السياسي على  تيار اإلسالم  قدرة  ذلك  كّل  إلى  ُيضاف  الحداثية،  النخب 

بالضحالة  بدًءا  اليسار  رعونة  ُيغفل  لم  الّتحليل  هذا  صاحب  فإّن  المقابل  وفي 

الفكرّية للعديد من الفاعلين الّسياسّيين فيه، وعدم قدرتهم حّتى على تقييم مساره 

الّسياسي منذ جانفي 2011 من أجل طرح البدائل الممكنة. وهذا ما ساهم في بسط 

الّطريق أمام القوى اليمينّية المحافظة المتمّثلة على وجه الخصوص في اإلسالم 

الّسياسي.

يعتبر منوال الّتنمية البديل )بّكار غريب( من صلب االهتمامات البحثّية لكّل 

من يشتغل على الّثورة السّيما بالّنسبة إلى أخّصائيي العلوم االقتصادّية، باعتبار أّن 

منوال الّتنمية هو العنصر المحوري في الّثورة سواء تعّلق األمر بالبحث في أسبابها 

حدوث  دواعي  أهم  من  الّتنمية  منوال  فشل  كان  ولّما  نتائجها.  في  بالبحث  أو 

قضّية   2011 سنة  منذ  فقد »برزت  »ّثورة«  إلى  تحّول  الذي  االجتماعي  االنفجار 

وتبعا  القائم«،  االقتصادي  المنوال  نقائص  بتجاوز  الكفيل  البديل  الّتنمية  منوال 

لذلك تشّكل شبه إجماع سياسي واجتماعّي حول هذه القضّية من يمين المشهد 

الّسياسي التونسي إلى أقصى يساره واتفق الجميع على أهّميتها بل وأولوّيتها.

إاّل أّنه بالّرغم من المعالجة الجدّية للقضّية على المستوى المعرفي والعلمي، 

انتظارات  مستوى  دون  والعملي  اإلجرائي  المستوى  على  معالجتها  ظّلت  فقد 

الّتونسّيين، وذلك ألننا »تأخرنا كثيرًا في طرح هذه المسألة بجّدية وفي الّشروع في 

معالجتها«. بناء على ذلك فقد استدعى األمر من صاحب هذه المساهمة البحث 

في أسباب تعّطل المنوال التنموي الجديد أو تأّخره في المعالجة، مشيرا في ذلك 

الجبائية، مثيرًا  إلى عدم امتالك األنظمة الحاكمة لرؤية شاملة إلصالح السياسة 

االنتباه إلى دور الدولة في عالقة بالقطاعين العام والخاص، متسائاًل حول ما إذا 

التنافس  لدعم  الخاص  للقطاع  المجال  وتفسح  تتراجع  أن  الدولة  على  توجب 

البارونات  مع  اتفاقيات  في  تنخرط  أن  أم  التونسي  المجتمع  مصالح  أجل  من 
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في  التحكم  فرصة  تستعيد  أن  عليها  يتوجب  أم  السوق  اقتصاد  في  المتحكمة 
اقتصادها وحمايته ودعمه؟

الّتنمية البديل أّن جزًءا  وفي صيغة تأليفّية نجد في هذه المقاربة حول منوال 
الدولة في االقتصاد، ويذهب  هاّما من اإلشكال المطروح يرجع إلى قضّية دور 
إلى أّن هذا الّدور محكوم بثالثة معيقات كبرى تتّمثل أوالها في تخّلف المنظومة 
مجال  باّتساع  ثانيتها  وتتعّلق  الّتونسي،  لالقتصاد  المسّيرة  واإلدارّية  القانونّية 
نشاط االقتصاد الموازي والمنظومة االقتصادّية الّرسمّية، وتّتصل ثالثتها بإمكانّية 
استرجاع الّدولة دورها الّتنموي. وعلى هذا األساس تظهر »مسألتا دور الدولة في 
بمنوال  في عالقة  ذاتها كمسألتين جوهريتين  الدولة  االقتصاد ومحتوى إصالح 
التنمية المنشود، خاّصة وأّن الجميع مقّر بأّن االقتصاد التونسّي ابن الدولة، بما في 

ذلك أكثر االقتصاديين ليبيرالية«.

في منحى آخر من هذا الكتاب نجد يوسف الصّديق يتطّرق إلى »اختالالت 
مضمون  الخصوص  وجه  على  تناول  وقد  العام«،  للفضاء  الموّجه  الخطاب 
الخطاب الّشائع والّسائد بين الّسياسّيين منذ 2011، ألّن هذه الّشريحة قد انتزعت 
والفّن  والكتابة  الفكر  أهل  فيهم  بمن  اآلخرين  الفاعلين  العام من جميع  الفضاء 

واإلبداع وأصبحت تتحّكم في الّشحنة الّداللّية للخطاب.

الخطاب  أساسًا من  انطلق  الموضوع  إلى هذا  تطّرق  الذي  الّنص  فإّن  لذلك 
الّسياسي الذي أثبت أّن أصحابه ال يملكون لغة مخصوصة وال يتقنون لغة يمكنهم 
تبليغ خطاب خال من االختالالت، وهذا لوحده يمّثل مصدر »قلق  من خاللها 
جديد على تونس« ألّنه يعّبر عن »طالق الّتونسي مع أدنى قواعد اإلبالغ المتمّثلة 
الصّديق في  يوسف  اللغة مع مخاطبه«. وحّجة  في  تسلسل وسالسة  اِعتماد  في 
ذلك أّنه إذا كان للّتونسي أن يتفّوه بثالثة آالف كلمة في اليوم ويمكنه أن يستغني 
عن ثلثها دون أن يغّير ذلك من محتوى خطابه ومضمونه فهذا يعني أّنه يستعمل 
خطابًا ال معنى له بل هو يستعمل معجما ورصيدًا لغوّيا ال يصلح للخطاب على 

غرار »اهلل غالب« »كان حب رّبي« »رّبي معاك« ]... [

لذلك فإّن البحث المضني والقلق، بالمعنى العصابي للكلمة، عن الفردية قد 
العالم،  إلى شخصية ال توجد في  بنا  التي تذهب  الدينية  المسألة  غرق تمامًا في 
المفاهيم،  ويحّرك  الجمل  ويحّرك  الكلمات  يحّرك  الذي  هو  اهلل  شخصّية  وهي 
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مفتاحه  إذا كان  يعني شيئًا  الخطاب ال  الخطاب. ألّن  إلى عدمية  ما يفضي  وهو 

إيجاد  إلى  الّصديق  يوسف  يدعو  لذلك  العالم.  في  يوجد  ال  الذي  الكائن  ذلك 

الخطاب المثالي لهذه االنتفاضة أو لهذه الثورة التي يعيشها التونسي، ألّن ذلك 

قد »سيوصلنا إلى ما وصل إليه القرن التاسع عشر األوروبي الذي أّسس لحضارة 

أوروبية صاحبة غيرة على ما تنتج وصاحبة غيرة على ما توّلد من أفكار«.

في نطاق العمل على تشخيص اإلخالالت أيضًا نجد محّمد اليوسفي يتناول 

الموضوع انطالقًا من الفضاء اإلعالمي الذي يصنع الخطاب ويقّدمه للجمهور، 

ولكّنه أيضًا قد يصل إلى حّد توجيهه وهندسته والّتحّكم فيه. لذلك يعتبر اإلعالم 

آلة تضطلع بأدوار في غاية الخطورة في شّتى المجاالت.

على  اليوسفي  توّقف  تونس  في  والمجتمع  اإلعالم  لعالقة  معالجته  وفي 

اإلخالالت  من  جملة  تشخيص  من  انطالقًا   ،2019 انتخابات  بعد  ما  تحّديات 

واالنحرافات المهنّية التي قد يكون لها الّتأثير غير المباشر في تحديد مصير تجربة 

أّن  باعتبار  هذا  المجتمعي.  الشأن  على  ذلك  وانعكاسات  الديمقراطي  االنتقال 

أساسّيا  عنصرًا  يكون  ألن  قابل  فهو  مقّوماتها  بكامل  سلطة  هو  ما  بقدر  اإلعالم 

ذات  الّلوبّيات  بمصالح  محكوما  كان  إذا  السّيما  الّسياسي  الّصراع  عناصر  من 

العالقة المباشرة بالفعل الّسياسي. وليس هذا باألمر الغريب على الواقع الّسياسي 

تلفزّية  قنوات  عّدة  ارتباط  خالل  من  تونس  في  منفعّيا  المتداخلين  واإلعالمي 

بأحزاب سياسّية وبرجال األعمال الذين يستثمرون في الّسياسة أيضًا. وهو الواقع 

الذي تؤّكده »قناة نسمة«، وقناة الّزيتونة، وقناة الّتاسعة، وقناة الحوار الّتونسي.

ويعتبر هامش الحرّية - ومن ضمنها حرّية اإلعالم - الذي تحّقق في تونس 

اإلعالمّية  اآللة  تلك  إلى  بالّنسبة  األبرز  االستثمار  غير مسبوق هو مجال  بشكل 

لالنحراف »في كثير من الوضعيات عن وظيفتها المجتمعية واألخالقية الطبيعية. 

ترتيب  في  الصحافة  حرية  مستوى  على  عالميًا   72 المرتبة  تحتّل  اليوم  فتونس 

2019«. وهو دليل على وجود أزمة حقيقّية بين  منظمة مراسلون بال حدود لسنة 

القطاع  هذا  في  نكسة  حدوث  بإمكانّية  ينبئ  ما  أيضًا  وهو  والجمهور،  اإلعالم 

واقع  مستوى  على   2011 بعد  تونس  في  تحّققت  التي  الّنوعّية  الّنقلة  إلى  بالّنظر 

الحرّيات الّصحفّية.
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الذي كشف عن حصيلة محرجة لعالقة اإلعالم  الّتشخيص  انطالقًا من هذا 
بالمجتمع بعد »الّثورة« يكشف محّمد اليوسفي عن الحاجة الملّحة لتأسيس عقد 
بمسألة  منها  اّتصل  ما  ذلك  في  بما  والّضوابط  المعايير  كّل  تأسيس  يعيد  جديد 
التعديل والتعديل الذاتي من أجل إرساء معالم صحافة الجودة وتحقيق شروطها 
الّتشريعّية والهيكلّية والوظيفّية. وهو ما يقتضي في نظره إدراج اإلصالح اإلعالمي 
تمّثل  إجرائّية  مقترحات  صيغة  في  ذلك  ويقّدم  الكبرى،  اإلصالحات  سياق  في 

خالصة الورقة وحصيلتها الّتأليفّية.

واختالالت  البديل  الّتنمية  منوال  تحقيق  في  الّتوفق  عدم  أّن  اعتبار  يمكن 
أّن  فهم  كيفّية  عن  للتساؤل  مهّمين  مدخلين  العام  للفضاء  الموّجه  الخطاب 
المجتمع الّتونسي مجتمع معّطل )محّمد علي الحلواني(. ويعتبر مفهوم الّتوازن 
الّتعطيل  الّسؤال، وبالّنظر في ظاهرة  من أهّم المداخل الكفيلة باإلجابة عن هذا 
المنظومات  لعناصر  المعقد  التشكيل  قواعد  كشف  على  فقط  ليس  قادر  »ألنه 
االجتماعية المعّطلة ولكن أيضًا على إنارة الباحث عن مكامن االختالالت فيها 

باعتبار أنها معّوقات وجب رصدها ثم معالجتها قدر اإلمكان«.

وعلى هذا األساس تّم اعتماد ثالث مقاربات نموذجّية لتفسير أسباب التعّطل 
المجتمعي من خالل فهم أنماط الّتوازن: المقاربة األولى تفهم التعطل من خالل 
نموذج التوازن الّسكوني أو الستاتيكي الذي يمكنه إرجاع تخلف مجتمعاتنا مثاًل 
اإلنتاجية على  المؤّسسات  تقلص في قدرة  أو  النمو  إلى مجرد نقص في مؤشر 
التشغيل أو االستثمار أو غيرها من التبريرات بما يوحي من باب التمويه بأن مجرد 
الرفع من هذه المقادير أو تحسين المؤشرات ُتعد إجراءات كافية لرفع التحّدي 
للخروج من التخلف في آخر المطاف. وتراهن المقاربة الّثانية على فهم التعطل 
المجتمعي من خالل نموذج التوازن الديناميكي، ويمكن اعتماده كمقياس لكشف 
منسوب الّتحّوالت االجتماعّية الهيكلّية وتسارعها أو استقرارها أو تراخيها وذلك 
يجب  الذي  الجانب  إلى  الّسياسيين  المسؤولين  أو  الدارسين  ينّبه  الذي  بالقدر 

السيطرة عليه كي تحافظ المنظومة على وتيرة التغير المطلوبة.

التوازن  نموذج  خالل  من  المجتمعي  التعطل  فتفهم  الّثالثة  المقاربة  أّما 
والثقافي  والتقني  العلمي  الهزال  تراكمات  أّن  فهم  من  تمكننا  وهي  التراكمي، 
الذي مّيز مجتمعنا طيلة قرون أفرزت واقعًا خاّصا بذهنياته الرجعية الكليانية هو 
اآلن بمثابة عقبة كأداء وعامل تعطيل رئيسي في مساره نحو النمو والتقدم، وذلك 
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وليس ذلك فقط على مستوى البنية التحتية الناتجة عن عدم تعاقب المؤّسسات 
مستوى  أيضًا على  ولكن  مدة طويلة  منذ  المبدعة  العصرية  واإلنتاجية  الصناعية 

الذهنيات التي بقيت عندنا على حالها منذ قرون رافضة ومقاومة لكّل تغيير.

فضال عّما سبق ذكره مّما يدّل على عطوبة المسار االنتقالي من منظور الّناموس 
الّثوري نجد أّن »هزيمة العدالة في االنتقال الّديمقراطي« )رضا الرّداوي( من أبرز 
شامل  مفهوم  للعدالة  أّن  إلى  بالّنظر  وذلك  الّتونسي،  المجتمع  تعّطل  عالمات 
يتعّلق بكّل مجاالت الحياة ومن الّناحية الوظيفّية فهي تشّق، أفقّيا، كّل المجاالت 
المشّكلة للفضاء العام. لذلك فإّن تعّطل العدالة يعني بالمحّصلة أّن كامل مسار 

االنتقال الّديمقراطي معّطل.

ولئن تحّققت بعض اإلنجازات بشكل ديمقراطي كانتقال الّسلطة على وجه 
الخصوص وفق منطق التسليم والتسّلم على ضوء نتائج االنتخابات فذلك يبقى في 
نصاب االنتقال الّديمقراطي للّسلطة وال يعني بالّضرورة ضمان االنتقال الّنهائي 
إلى الّديمقراطّية طالما أّن أحد أهّم أركان ذلك لم يتحّقق، ونعني به االنتقال إلى 
العدالة الّشاملة بدًءا باستقاللّية العدالة بمعناها القانوني والقضائي والّتقني، هذا 

الّركن المركزي من بناء الّديمقراطّية الذي يبدأ تحّققه داخل المحاكم.

بإصدار  بداية   2011 متتالية  بهزائم  ُمنيت  العدالة  أّن  يبّين  الحال  واقع  أّن  غير 
وهو  العام،  التشريعي  بالعفو  المتعّلق   2011 فيفري   19 ليوم   01 عدد  المرسوم 
واإلرهابّية  الّسياسّية  الجرائم  فيها  بما  الجرائم  من  العديد  جّب  الذي  المرسوم 
واعتبرها جرائم حق عام، هذا باإلضافة إلى اعتبار أّن العقوبات المترّتبة على تلك 

المحاكمات موجبة للّتعويض.

 2017 أكتوبر   24 في  الّصادر  االقتصادّية  المصالحة  قانون  ذلك  إلى  يضاف 
ودخلوا  حوكموا  الذين  وضعّية  حول  رجعي  أثر  من  عليه  ينّص  ما  إلى  بالّنظر 
الّسجون نظرا لثبوت ارتكابهم لجرائم اقتصادّية. ومن مظاهر هزيمة العدالة التي 
تعّد عالمة تعطيل فعلي لالنتقال الّديمقراطي استمرار األنساق القديمة المّتسمة 
غرار  على  الحاالت  من  العديد  في  بجالء  ذلك  اّتضح  وقد  الّتعليمات،  بقضاء 

قضّية ملف نبيل القروي وكذلك من خالل سطوة األمن على القضاء.

قضّية  مآالت  في  فتتمّثل  العدالة  هزيمة  مسألة  في  إثارة  األشّد  العنصر  أّما 
االغتياالت الّسياسّية التي طالت المناضلين شكري بلعيد ومحّمد البراهمي، وهذه 
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أكبر هزائم منظومة العدالة في تونس أثناء مسار االنتقال الّديمقراطي. أّما الجانب 
المسكوت عنه في هذا المنحى فيتمّثل في أّن »المحاكم في تونس ال تحاكم إال 

الفقراء، لماذا؟ ألن الفقراء هم أكثر الناس تضّرًرا من المنظومة القضائية«.

االنتخابات  نتائج  فإّن  المجتمع  تعّطل  على  دلياًل  العدالة  هزيمة  كانت  إذا 
الّرئاسّية لسنة 2019 هي أيضًا عالمة داّلة على الحصيلة المحرجة لمسار االنتقال 
وأثبتت  الّسياسّية  الّتجربة  بناء  على  العمل  فكرة  أسقطت  أّنها  إذ  الّديمقراطي. 
عدم جدوى المراكمة وضعف فاعلّيتها في مواجهة االستحقاق الّرئاسي ورهان 
الوصول إلى سّدة الحكم. وهذا األمر كفيل بأن يكون داعيًا لالشتغال على فهم 
كيفّية صعود المرّشح األقّل حضورًا على المستوى الّسياسي واألكثر انقطاعًا عن 
ال  كونه  عن  فضاًل  هذا  »الّثورة«.  بعد  أو  القديم  الّنظام  زمن  سواء  العام  الفضاء 
كونه  إلى  باإلضافة  جماهيرّية،  قاعدة  كسب  من  يمّكنه  نضالي  رصيد  أّي  يملك 
الّدولة وال حّتى برنامجه في  لم يقّدم مرجعّية فكرّية أو سياسّية في إدارة شؤون 
الحكم أو رؤيته التي يمكنه أن يقود على ضوئها البالد. فالفائز بكرسي الّرئاسة 
االنتخابي  بالّنظام  يعترف  ال  ألّنه  ذلك  قبل  ينتخب  لم  األخيرة  االنتخابات  في 
فقد  ذلك  ومع  منافسوه  يملكها  التي  الّسياسي  العمل  آلّيات  يملك  وال  الحالي، 

ظفر بالمنصب فيما فشل جميعهم في الوصول إليه.

تآلفت  قد  االيديولوجّية  المرجعّيات  متعّددة  شبابّية  مجموعات  أّن  ومعلوم 
حول قيس سعّيد، وهي مجموعات وافدة من روافد سياسّية متنّوعة يصل بعضها 
إلى حّد الّتعارض الّصريح، إذ نجد من بين مريديه من يمّثل أقصى اليمين الّديني 
الفوضوي.  الّراديكالي  اليسار  يمّثل أقصى  بينهم من  ما نجد من  بقدر  المتطّرف 
القيسّية  للحشود  الّطيفي  التنّوع  وخلفّيات  أبعاد  فهم  محاولة  استوجب  ما  وهذا 
)المولدي ڤّسومي(، والعمل على تفسير كيفّية الجمع بين كّل تلك الحشود من 
قبل مرّشح وافد على عالم الّسياسة وال يعترف بدور األحزاب في الّتعبئة والّدعاية 
وراء  الكامنة  الموضوعّية  األسباب  تحديد  على  العمل  إلى  باإلضافة  الّسياسّية، 
صعود سعّيد وسقوط غيره في االختبار الّسياسي األهم على اإلطالق والمتمثل 

في االنتخابات الّرئاسّية.

وفي هذه القراءة نجد رصدا لروافد الحشود القيسّية وبعض أصولها، كما نجد 
تركيزا على تصاعد الّشعبوّية التي ساهمت في صعود قيس سعّيد، باإلضافة إلى 
شيخوخة  مظاهر  تحديد  عن  فضاًل  الّتمثيلّية،  الّديمقراطّية  أزمة  تفكيك  محاولة 
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القوى الّسياسّية الّتقليدّية. وهي جميعها تعّد من بين األسباب التي فرضت هذه 

الحصيلة الّسياسّية بعد تسع سنوات من االنتقال الّديمقراطي.

أّما وقد أفصح المسار االنتقالي ما بعد »الّثوري« في تونس عن بعض مآالته 

هذا  محتوى  شكلت  التي  الورقات  في  حولها  ورد  ما  تلخيص  على  أتينا  التي 

آل   2019 فيفري   22 من  بداية  انطلق  الذي  الجزائري  الَحَراك  حالة  فإّن  الكتاب، 

يكون  وقد  القديمة،  المنظومة  إنتاج  إعادة  حيث  من  نفسه  المسار  يشبه  ما  إلى 

يوم الجمعة من بين عناصر التشابه بين ما حدث في تونس، وما ُأِريَد تحقيقه في 

الجزائر، فهو اليوم نفسه الذي شهد سقوط رأس الّنظام القديم في تونس والذي 

أصبح الموعد األسبوعي للَحَراك في الجزائر. هذا فضاًل عن الّتشابهات األخرى 

التي يمكن أن نقرأها من خالل الورقة التي تناولت الَحَراك الّشعبي في الجزائر من 

خالل شعاراته وفق مقاربة سوسيولغوّية )مهدي بّراشد(. وهي الورقة التي تحاول 

أن تستشرف مستقبل هذا الَحَراك، على المدى القريب والمتوسط، ال من حيث 

الّتعاطي  عن  الناتج  اإلجرائي  الجانب  يفرزها  التي  الشكلية  الّسياسية  المآالت 

التكتيكي للسلطة سلبًا أو إيجابًا مع الَحَراك، بل تأثيرات هذا الَحَراك الذي أحدث 

وما  المركز،  إلى  الهامش  وانتقال  الجزائري،  للمجتمع  الثقافية  البنية  في  رجة 

سيفرزه من تعاطي جديد للمجتمع مع السلطة ومع الّسياسة بصفة عامة.

لقد اعتمدت هذه المقاربة على استنطاق كيفّية تصّرف الَحَراك في المخزون 

الّرمزي للّزمان منحصًرا في يوم الجمعة ليحّوله من يوم ديني إلى يوم مواطني، 

باإلضافة إلى تصّرفه في الّرصيد الّرمزي للفضاء العام بمعناه المجالي بدًءا بانتقال 

الجمهور من مدّرجات المالعب إلى احتالل مركز المدينة، وصوال إلى تحوير 

العالقة بين المركز والهامش مرورًا بالّتناظر الوظيفي والفاعلي بين ساحة الّشهداء 

والّشارع الكولونيالي بالجزائر العاصمة.

إن لم يجد القارئ في هذا العمل الجماعي ما يجيبه عن بعض األسئلة العالقة 

بال شّك  فإّنه   ،2011 منذ  تونس  في  الّسياسي واالجتماعي  الوضع  بتفكيره حول 

سيجد فيه مداخل لإلجابة عنها ومطارحات للّتفكير فيها من زوايا متعّددة وبأفكار 

متجّددة، ولعّل هذه من سمات األعمال الجماعّية التي ال تنحصر في ما تفرضه 

األعمال الفردّية من معالجة مثل هذه القضايا من منظار التخّصص الواحد والرؤية 

الواحدة والمقاربة األحادّية.
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ماهي الثــــــــــــورة؟)))
حّمـادي بن جـاء باهلل

جامعــة تونـــس

إّن طرح السؤال على هذا النحو: »ماهي الثورة «؟ يوجب منطقيًا التوجه وجهة 

نظرية هي أقرب ما تكون إلى الوجهة الميتافيزيقة المتعّنية - بطبيعتها - إلى البحث 

في ماهيات األشياء وبالتالي في هوياتها الثابتة التي بها تتقوم كينونتها في الوجود.

ّما،  به يكون »حدث«  ما  إلى  النفاذ  كثيرًا على  يعين  التوّجه  أّن هذا  يبدو  وال 

ثورة، أو فتنة، أو اِنتفاضة، أو تمّرد، أو غير هذا وذاك من أشكال ما كان المؤّرّخون 

و»األحوال«  و»السير«  »الوقائع«  أو  »األخبار«)))  أو  »الحوادث«  يسمونه 

تلك  عام،  بوجه  »المجريات«)))  أو  و»الحوليات«  و»التدوين«  و»الحكاية« 

))( - مداخلة ُألقيت يوم 7 ديسمبر 2019 في ضيافة دار محمد علي الحامي للنشر.
))( - في معاني مادة خ. ب. ر في اللسان العربي القديم، انظر محمد القاضي، الخبر في األدب 
اإلسالمي  الغرب  ودار  )تونس(  بمنوبة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  جامعة  منشورات  العربي، 

)بيروت( 1998 ص46 - 58.

))( - لفظ استحدثه ابن القّيم الجوزية من أداة التعريف »ال« و»ما« الموصلية و»جرى« كما في 
قولنا جرى ما جرى وهو يدل به على ضرب مما كان يسميه الغزالي »آفات اللسان«. جاء في 
رسالة ابن القيم الجوزية إلى أحد إخوانه«/ »إن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حّل، ونصحه 
لكل من اجتمع به )...( فهذا من بركة الرجل ومن خال من هذا فقد خال من البركة، ومحقت 
بركة لقائه واالجتماعية ـ بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به ـفانه يضيع الوقت في المجاريات، 
ويفسد القلب...(. انظر الرسالة المذكورة، تحقيق عبد اهلل محمد المدبقري، دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع، مجمع الفقه اإلسالمي بجدة. د. ت ص 3. وانظر في ذات المعنى، الغزالي، 
»كتاب آفات اللسان« من إحياء علوم الدين، الجزء الثالث، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 
د. ت، ص 110. حيث نقرأ أن أولى آفات اللسان »الحرص على معرفة ما ال حاجة به إليه أو 
المباسطة بالكالم على سبيل التوّدد أو تزجية األوقات بحكايات أحوال ال فائدة منها«. وقريب 
من هذا ما ذهب إليه هيدقار في ما سّماه في كتاب الوجود والزمان »تحليلية الدزاين« وخاصة 
في  ويغرق  اليومية  بالهموم  اإلنسان  ينشغل  حيث  »الماجريات«  أو  »اليوميات«  من  موقفه 
األخبار  وتسقط  الفضول  أو  وبالنسنسة  الهذيان  أو  القول  بتافه  فيتلهى  »الالأصالة«  يسميه  ما 
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فتكون  أو جماعة،  فرًدا  أو »تحدث« في حياة اإلنسان،  التي »تجري«  »األشياء« 

سببًا في حصول تغّير متراوح العمق ولكّنه - بشكل ما - باقي األثر. فالتغّيرات 

ااِلجتماعية هي أحداث أو أفعال جماعية أو فردية تقع في المكان والزمان وليست 

جواهًرا أو ماهيات قائمة بذاتها في األعيان أو في األذهان.

لذلك بدا لي أّن المقاربة ااِلبستيمولوجية التاريخية أكثر مالءمة لطرح سؤال 

واإلنتاجات.  والوقائع  والقيم  المعاني  من  به  تتقّوم  ما  على  والوقوف  الثورة 

الجمع  وهذا  تاريخه.  باِسترجاع  إاّل  حقيقته  على  شيئًا  نفهم  ال  فإّننا  عام  وبوجه 

الوقائع  فيه عملّية جمع  تنفصل  منهجًا ال  يشّكل  التاريخي واألبستمولوجي  بين 

عن التأّمل النظري فيها وال عن اِّتخاذ موقف قيمي منها. فهو الجمع بين التوثيق 

الوجود«  »أحكام  بين  كليًا  التمييز  وجب  لئن  أّنه  ذلك  والتقييم،  والتوصيف 

و»أحكام الوجوب« كما يقول ماكس فيبر )))Max Weber أو مونتسكيو)))، فإّنه ما 

من شيء يمنع الدارس من اِّتخاذ موقف قيمي مّما يدرسه، ما تعلق األمر بموضوع 

فيه للقيم موضع.

في  النظر  من  يعِفي  ال  التاريخي  االبستيمولوجي  المنهج  هذا  تخّير  أّن  غير 

الرمز والمجازاة  التي دّونت اإلنسانية فيها - ولو في تخٍف وبضروب من  الّلغة 

والصور - خواطرها وآمالها وأفكارها وقيمها. لذلك بدا لنا أّنه ليس أعسر على 

الّلغوية  المعاني  ومن  المصطلحات،  إلى  الكلمات  من  ااِلنتقال  من  المجتهد 

وظيفة  من  باللغة  ااِلنتقال  وبالتالي  المحددة،  النظرية  المفاهيم  إلى  الجارية، 

التواصل ااِلجتماعي، إلى وظيفة القول العلمي، وااِلرتقاء بالفكر - تبًعا لذلك - 

من الموقف قبل - العلمي إلى الموقف العلمي، ومن عفوية التفكير المباشر إلى 

مناهج التفكير المخدومة بالصواب.

وبالتعني للشبهات والتشكك وما إلى ذلك من القيل والقال والوارف عن جد السؤال الفلسفي 
حتى لكأّن »الحياة مع..«. اآلخرين ضياع ألصالة الوجود. انظر:

M. Heidegger, L’être et le temps, Paris, Gallimard, 1964, p205-221
(1) - Max Weber, Essais sur la théorie de la science, Traduit et introduit par J. 
Freund, Paris, Plon, 1965., p104-109 et 119-127.
(2) - Montesquieu, L’esprit des lois, Paris, Garnier, 1949. 
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ولعّل أّول ما يجب ااِلحتراس منه في هذا االتجاه اِستخدام لفظ الثورة عينه. 

فهو في اللغة العربية دال على ضروب من ااِلنفعاالت النفسية كالهيجان والغضب 

والتمّرد، وهو في اللغة الالتينية والفرنسية واإلنجليزية دال على العود على البدء 

 Cône أو الحركة الدائرية كما هو في الرياضيات حين نتحّدث عن مخروط دوراني

de révolution أو عندما نتحّدث مثل »كوبرنيك« على »دوران األفالك السماوية 

»إْذ تقطع 360 درجة ثّم تعود إلى منطلقها، وكأّن »الدور« أو »الثورة« هي الرجوع 

إلى »المنطلق« بالمعنى السينيماتيكي الواضح البسيط، أو الرجوع إلى »األصل« 

بالمعنى الغامض المعقد، األسطوري أو العقدي أو شبه التاريخي.

ولعّله ألمر كهذا اِرتبطت فكرة »الدور« في علم الفلك القديم، بفكرة »الَعْود 

مثل روسو  األنوار  مفّكري عصر  راود  المعنى  أّن هذا  في  ريب  األبدي«))). وال 

قيم  أي  القديمتين،  وأثينا  روما  قيم  إلحياء  حماسته  غيره-  -مثل  أشهر  الذي 

يقع عظماء عصر األنوار في  أْن  الالتينية«. وال غرابة  اليونانية -  الثقافية  »الهوّية 

مثل هذا الوهم. فقد تشّبع روسو مثاًل منذ حداثة سّنه بالحياة وبالفكر الروماني 

وقيمه حّتى أصبح ُيخّيل له أّنه روماني بين الرومانيين أو أثيني بين األثينيين))) في 

حين أّنه مواطن من جنيف، بل إّنه كان يتماهي مع كّل عظيم روماني أو يوناني قرأ 

 ،Le Sieur »له أو قرأ عنه))). فقد قرأ »تاريخ االمبراطورية والكنيسة« لـ »لوسيور

ـ »بوسييه« Bossuet، و»حياة مشاهير الرجال«  وكتاب »رسالة في تاريخ العالم« ل

ـ »أوفيد« Ovide، وكتابي »العوالم«  لـ »بلوتارك« Plutarque، وكتاب »األطوار« »ل

.Fontenelle((( »ـ »فونتينيل و»حوار الموتى« ل

))( - تعتبر هذه »الفكرة« أو »الصورة« في مشهور الرأي من إبداعات نيتشه في العصر الحديث 
بل في عصر ما سماه البعض »ما بعد الحداثة«، في حين أنها »صورة« قديمة قدم الفكر اإلنساني 
منذ انبجاسته البكر في بالد ما بين النهرين ومصر الفرعونية« كما نتبين ذلك الحقًا في مجرى 

القول في تاريخ الثورة الفلكية القديمة في عالقتها بالثورة الزراعية والثورة السياسية. 
(2) - Rousseau, Les confessions, Livre premier, Édition préfacée par G. Sand, 
Paris, 1884, p5
الرجال ومن  بلوترك عن مشاهير  الطفل روسو هو كتاب  إلى  الكتب  ))( - لذلك كان أحب 

أحبهم إليه بروتوس Brutus وجوبا Juba الخ...
(4) - Ibid. 
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وإعجاب روسو بالقدامى في بساطتهم وعفويتهم ال حّد له. وهو ال يكتفي 

به متعة ذاتية، بل كان يطمح إلى أن يجعل منه مبدًأ يشب عليه تلميذه »ايميل« 

أبناؤها  ُقتل  التي  ))) أو األم اإلسبرطية   Xénophane مثل حديثه عن اكسينيفون 

الخمسة في إحدى معارك وطنها ضّد األعداء فاِنطلقت تصلي شكرا لآللهة التي 

أغدقت عليها كّل هذا النعيم))).

وذلك   ،Anticomanie القديم  وغواية  الثقافة  تلك  حصيلة  كانت  فماذا 

روح  ااِلسترقاق،  وال  العبودية  تتحمل  ال  منيعة  أبّية  روح  بالقدامى؟  الشغف 

عّذبت صاحبها طول حياته السيما وأّنه مواطن ينتمي إلى »جمهورية«، من والد 

كانت الوطنية أزكى عواطفه وأشّدها حماسة))). إّن اإلحساس بالوطنية ال يقل 

ألًما عن شقاء »ذي العقل« إذ »يشقى في النعيم بعقله«.

اهلل  الذي كان يحمد  بأفالطون  يقتدي  فهو  وكذلك كان شأن »مونسكيو«. 

أّنه  بالوالدة في عهد سقراط وهو بدوره يشكر اهلل على  أنعم عليه  أّنه قد  على 

قد أنعم عليه بالوالدة في عهد حكومة يحيا في ظّلها، وعلى أّنه أراد له أن يطيع 

الذين حببهم إليه))). وحضور التاريخ الروماني في حياته الفكرية، بصفته منبعا 

كتاب  في  أو  القوانين  روح  كتاب  في  سواء  يخفى  يكاد  ال  والموعظة،  للمثل 

»تاريخ روما)))«.

معا. من ذلك  مواقفه ووضوحها وعمقها  بساطة   Xénophone اكزنيفوون ))( - من فضائل 
أنه حيا أرواح بعض الجنود الذين قتلوا غدرا في إحدى المعارك فكتب ما يلي: »لقد قتلوا وما 
Émile, op cit, livre IV, p. 44 :من شيء يعاب عليهم ال في الحرب وال في الصداقة«. انظر

أخبار  الصبر  بفارغ  تنتظر  وكانت  الحرب،  في  جنوًدا  أبناء  خمسة  اسبرطية  ألم  ))( - »كان 
المعارك« حتى قدم أحد أعوان الدولة فسألته وهي ترتعش فقال لها: »قتل أبناؤك الخمسة - 
انتصرنا«. هرعت  العون قائاًل: لقد  أبنائي - فرد  العبد الحقير هل سألتك عن  أيها  له:  فقالت 
العجوز إلى المعبد لتشكر اآللهة«. ويعلق روسو على موقف هذه االسبرطية فيقول: »تلك هي 

Émile, Op. cit, livre premier, p 39 :المواطنة«. انظر
(3) - Ibid. 

))( - مونسكيو، مصدر سابق ص 1
(5) - Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et 
de leurdécadence
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كذلك  بل  بالفرنسيين،  أو  بروسو  خاصة  تكن  لم  القديم  غواية  أّن  ويبدو 
))) في مفتتح الرسالة  كان االنكليز أيضًا حسب ما ذكر فولتير على سبيل التهكم 
الفلسفية الثامنة أّن: »أعضاء برلمان إنكلترا يحّبون التشّبه بقدماء الرومان قدر ما 

يستطيعون«.

في  التقابل  مع   - ذاته  المذهب  ذهبت  الكاتوليكية  الكنيسة  أّن  ريب  وال 
االتِّجاهين - إذ اِعتبرت - من منطلق التشويه وسوء الفهم معًا - الثورة الفرنسية 
 (((  Césarisme القياصرة  إلى حكم  عندها  العود  معنى  على  »الجاهلية«  إلى  رّدة 
الوثنيين، متناسية أّن هؤالء القياصرة اِلتزموا بحماية السّيد المسيح من مكر أهله)))، 
عقائد  عن  النظر  بصرف  الرومانية،  المواطنة  أحكام  تقتضيه  عّما  يخرج  لم  ما 
المواطن الشخصية، واِختياراته الفكرية والوجدانية. ))) وفي هذا ااِلّتجاه السلبي 
ذاته ذهب الكثير من األوروبيين، أمثال »شاتوبريان«))) في فرنسا و»بورك«))) في 

انجلترا، وغيرهما كثير.

لتّتصل  للثورة  المواالة  أو  المعاداة  مواقف  تتجاوز  المسألة  أّن  لنا  بدا  لذلك 
 - بعيد  حّد  إلى   - تعكسه  تاريخي  حدث  أّنها  جهة  من  ذاتها  الثورة  بحقيقة 

))( - ال يستسيغ فولتير تشبه البرلمانيين االنكليز بالبرلمانيين الرومان لبعد الشقة بينهما إال في 
ما يشاع عن برلمانيين باعوا أصواتهم... المرجع نفسه. 

))( - في أن الثورة الفرنسية والحداثة عامة عود إلى حكم القياصرة هو موقف الكنيسة رميا من 
الثورة ومن الحداثة. انظر في ذلك:

Monseigneur Gaume, La révolution française. Recherches historiques. L’origine 
et la propagation du mal en Europe depuis la Renaissance jusqu’à nos jours, 
Paris, 1856 
(3) - Saint Luc, 20, 20-26
))( - موضوع يحتاج إلى درس معمق مطّول: هل التسامح عامة والتسامح الديني خاصة من 
»ميزات« المجتمعات الوثنية أم هو من »فضائل المجتمعات التوحيدية« اليهودية والمسيحية 

واإلسالمية؟. انظر في ذلك مثاًل:
Max Weber, Sociologie de la religion, Paris, Gallimard, 1996-Marcel Gaucher, 
La religion dans la démocratie, Paris, Gallimard 1999.
(5) - Chateaubriand, Essais historique, politique et moral sur les révolutions 
anciennes et modernes considérées dans leur rapport avec la Révolution 
française, Londres, 1797.
(6) - Burk, Reflections on the Revolution in France, London, 1790.
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النظر  توجب  التي  المسائل  أهم  من  كان  لذلك  والداللية.  المعجمية  التطورات 

المعّمق في حقيقة نزول لفظ Révolution من السماء إلى األرض)))، ومن العلوم 

 ،((( المقاربات ااِلجتماعية، وتأويل الشأن اإلنساني عاّمة  الرياضية والفلكية إلى 

وخروج لفظ الثورة من توصيف الغليان ااِلنفعالي الذاتي إلى توصيف الحركات 

مثل  القديم،  المعجم  ألفاظ  على  اللفظ  هذا  وغلبة  الموضوعية،  ااِلجتماعية 

ذلك  نجد  ما  نحو  على  و»ااِلنقالب«،  »العصيان«  »الخروج«  »الفتنة«  »التمّرد« 

عند اِبن خلدون مثاًل)))... فكيف حصل في التاريخ وفي الكثير من لغات العالم))) 

هذا ااِلنتقال الداللي Sémantique مع »التجمد المسّردي« Figement lexical من 

المعاني الرياضية والفلكية والنفسية إلى المعاني ااِلجتماعية والسياسية؟

لعّل ما تجدر مالحظته في هذا ااِلنتقال الداللي أّن كثيرًا ما يكون الحديث عن 

يكون تصّورها على  إْذ  المجازفات،  المجازات من  في  ما  مع  »مجازيا«  »الثورة 

نحو »الزلزال« أو »الرّجة القوية« أو »الهّزة العنيفة« أو غير هذا وذاك من األلفاظ 

الداّلة على ضرب من »القّوة« التي تخلخل كيانات قائمة بدت لعين الناظر حتى 

تلك اللحظة متوازنة هادئة. فهل في ذلك - حين نستجيزه - ما يشير إلى اِعتبار 

))( - يعتبر باركسون أن العصر الحديث انبلج يوم نزلت الميتافيزيقا من السماء إلى األرض 
عبر السطح المنحني Plan incliné لغاليلي انظر في ذلك:

H. Bergson, L’évolution créatrice, Édition du centenaire, Paris, PUF, 1970, 
p.778: Henri Bergson.
))( - نتبّين الحقًا أن وجهة الفكر اإلنساني وقدره انعقد منذ قدماء العراقيين وقدماء المصريين 
قرأت  فلطالما  »التاريخانية«.  العملية  تلك  في  والصينيين  الهنود  حظ  ننكر  أن  دون  خاصة 
النجوم«.  و»مواقع  السماوية  األفالك  دوران  في  وقرأت  النجوم  في  بالنظر  مصيرها  اإلنسانية 
أو علم   cinématique céleste السماوية  الحركات  باعتباره علم  الفلك سواء  كان علم  ولما 
القوى المحركة السماوية Dynamique céleste أو علم الهيئة السماوية cosmographie من 
إبداع الرعاة قبل الفالحين كان علينا تدبر العالقة بين أبعاد الثورة اإلنسانية التاريخانية: نمط 

اإلنتاج الرعوي - الزراعي والعلم الفلكي ونمط الحكم السياسي. 
))( - من األلفاظ التي يستخدمها ابن خلدون في المقدمة لفظ ثورة على معنى الدعوة المستندة 
إلى العصبية كما هو شأن »ثورة المرابطين«. انظر الفصل السادس من المقدمة. ويستخدم لفظ 

الثورة بمعنى »الردة« و»الخروج« انظر الفصل التاسع والفصل 53 من المرجع المذكور. 
))( - من تلك اللغات العربية والفرنسية واالنكليزية واأللمانية على ما نتبّين ذلك من معاجمها 

منذ القرن السابع عشر حتى اليوم. مع تأّخر العربية عن الركب حتى عهد غير بعيد.
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»الثورات« بالمعنى االجتماعي ظواهر »طبيعية« أو »شبه طبيعية«، بحيث يمكن 
العلوم  تفسير  في  جدواها  ظهرت  بمفاهيم  ومقاربتها  مشتركة  بمقوالت  تعّقلها 

الطبيعية كما يبدو ذلك في العلوم الجيولوجية أو البيولوجية مثاًل؟

يفعل  ما  غرار  على  النظر،  علينا  كان  المقايسة،  هذه  اِستجزنا  وإذا 
الجيولوجيون)))، في األسباب الكامنة خلف التغّيرات الطارئة على سطح األرض 
من حيث اِنتظامها أو اِختالفها. فهي منتظمة حين نقّدر أّن ذات األسباب الطبيعية 
التي كانت فاعلة في الماضي هي عينها األسباب الفاعلة اليوم. كأن نرّد ما يحدث 
أو األوبئة... وهي مختلفة حين  الجفاف  أو  الحرائق  أو  الطوفان  أو  الزلزال  إلى 
نذهب إلى أّن آليات التغيير التي كانت فاعلة في الماضي هي غير التي تفعل اليوم، 

سواء من جهة طبيعتها أو من جهة درجة قّوتها... )))

فهل لنا تبًعا لذلك أن نتعّقل، على هذا المنوال أو ذاك، السببّيَة التاريخيَة فنقول 
أّن ما تشهده اإلنسانية من تغّيرات، سواء سميناها »ثورات«، أو»اِنقالبات«  مثاًل 
إلى ذات األسباب  إّنما مرّده  أو غير ذلك..،  »فتنة«  أو  أو »رّدة«  أو»إصالحات« 

التي كانت في الماضي فاعلة في حياتها؟

في  النتائج  أحسن  أعطت  اإلسالمّية  »الشريعة  بأّن  جداًل  سّلمنا  ما  فإذا 

البّتة من أن تعطي نفس  ثّمة مانع  أّنه ليس  لنا أن نطمئّن إلى  الماضي«)))، فهل 

النتائج في الحاضر والمستقبل«)))؟ وتلك مقولة قريبة مّما يذهب إليه البعض 

وفي  الشمس«))).  تحت  جديد  »ال  أّنه  أو  نفسه  يعيد  التاريخ  أّن  يقولون  حين 

ذات السياق، لنا أن نتساءل عما إذا كان األمر يتعّلق بآليات تغيير جديدة وطرق 

))( - انظر في ذلك - على سبيل المثال:
- Ch. Leyll, Principles of geology, being an attempt to explain the former changes 
of the Earth’s surface, by reference to causes now in operation, London, 1832. 
(2) - R. Houykaas, Continuité et discontinuité en géologie et biologie, Paris, 
Seuil, 1970, p13-28.
))( - انظر في ذلك ما جاء نقال عن مذكرات خير الدين في مقدمة كتاب خير الدين التونسي، 
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تمهيد وتحقيق المنصف الشنوفي، نشر المؤّسسة 

الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة، تونس 1990، ص 73.
))( - م. ن.

(5) - Bible, Ecclésiaste, I . 9.
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الذي سميناه  ااِلسم  كان  مهما  يحدث  ما  لفهم  عليها  الوقوف  علينا  مستحدثة 

وصفه  الذي  النحو  على  العنيف  شكله  في  الطبقي«  »الصراع  مازال  فهل  به؟ 

لنا  وهل  اليوم؟  التاريخ«)))  في  الفاعلة  »القوة  عشر  التاسع  القرن  في  ماركس 

أن نقول اليوم، لتفسير »الثورات« أو الحركات ااِلجتماعية عاّمة، ما كان يقوله 

ماركس في بدايات عصر الثورة الصناعية أّن العنف موّلد المجتمعات القديمة 

الحبلى بمجتمعات جديدة« )))؟ أال تدعو »ُسنن الزمان« وقد غلبت عليها اليوم 

محّددات المرور من »العصر الصناعي« إلى »العصر التكنولوجي، إلى اِبتكار 

سبل غير مطروقة في تفسير »الديناميكا ااِلجتماعية« كما يقول كانط؟

على  يقوم  سميث)))،  وأ.  دوركايم)))  وصفه  كما  العمل،  تقسيم  كان  لقد 

الواحدة منها مهارات راقية أو  اِنجاز  ااِلنتاج بحيث ال يتطّلب  »تفتيت«))) عملية 

معارف معّمقة. وفي مقابل ذلك كان العمال يشّكلون فيالق ال تحصى تشّكل في 

تجانسها ما نسميه »الطبقة العاملة« أو »البروليتاريا«. أّما في العصر التكنولوجي 

فإّن األولوّية للمهارة العملية ودّقة المعرفة النظرية. وفي مقابل ذلك تقلص عدد 

تغّير عميق  عنه  نتج  مّما  األهمّية  غاية من  تبّداًل على  أوضاعهم  وتبّدلت  العمال 

في عالقة العمل بالتكنولوجيا وبرأس المال وعالقات اإلنتاج عامة. ولعّل تلك 

الظاهرة هي التي يعّبر عنها علم ااِلجتماع األمريكي خاّصة، بالتمييز بين »الياقات 

.Blue collars »و»الياقات الزرقاء White collars »البيضاء

الحالتين  في  فإّنه يجري  الممكن،  االبستيمولوجي  ااِلختيار  أمر  يكن  ومهما 

مفهومًا  »الثورة«،  تأّمل  سالمة  بعيد  حّد  إلى  تتوّقف  عليه  أعمق،  إشكال  على 

»الحتمية«  التسليم بضرب من  إّنه إشكال  تاريخيًا.  وتاريخًا، فكرة نظرية وواقًعا 

(1) - Marx, Le rôle de la violence dans l’histoire, Traduction, Bottigalli, Paris, 
Ed. sociales, 1976.
(2) - Marx, Le capital, Vol I, Livre premier, Septième section, Chapitre XXIV, §6, 
Paris, PUF, 1993, p. 843-844. 
(3) - E. Durkheim, De la division du travail social, Paris, Felix Alcan, 1922 E (4e 
édition). Voir surtout l’introduction et le début du livre premier. 
(4) - Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 
nations, Paris, Gallimard, 1976, surtout livre premier, §I-§3.
(5) - G. Friedmann, Le travail en miettes, Paris, Gallimard, 1956.
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مستويات  من  معّين  مستوى  في  يحدث  ما  غرار  على  البشري«  »المعيش  في 
التي بلغت أقصى درجات  )))، تلك  الظواهر))) - عن الحتمية في اآللية الطبيعية 

صيغها النظرية مع »جني البالص«)))؟

وإذا ذهبنا هذا المذهب على إطالقه، اِنتهينا إّما إلى القول بالفصل التام بين 
والتدقيق  الحقيقة  على  »العلمي«  مفهوم  ُيؤخذ  حيث  جهة؛  من  »الطبيعيات« 
المجاز  على  »العلمي«  مفهوم  ُيؤخذ  حيث  أخرى؛  جهة  من  و»اإلنسانيات« 

))( - إلى أي مدى يمكن مجاراة التوسير حين يذهب إلى أن مونتسكيو أجرى مفهوم القانون 
باعتباره داال على »عالقات ضرورية  الطبيعية والظواهر اإلنسانية  الظواهر  بمنهج واحد على 
أمًرا  النظر عن »الغايات« و»المصادر«. فالقانون لم يعد  مستمدة من طبيعة األشياء » بصرف 
الطبيعية إال على  إلهيًا موجًها لإلنسان على جهة األمر أو الوصية وهو ال يقال على الظواهر 
جهة المجاز. وذلك أقرب ما يكون إلى معنى »اللغوس« أو »الناموس اليوناني« كما يوظف في 
رسائل إخوان الصفا مثاًل، أو »الوحي« كما يفهمه بعض مفسري القرآن حين يقبلون على تأويل 
بعض اآليات مثل: »فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها« فصلت 
12. وفي هذا األفق فسرت العصور القديمة والعصور الوسطى اليهودية والمسيحية واإلسالمية 

حركات األجرام السماوية بما سماه الفالسفة »العقول« أو بما سماه الالهوتيون »المالئكة«. 
الشك أن مونتسكيو أنتج تعريًفا على غاية من األهمية لفكرة القانون إذ »علمنه«. ويبقى السؤال 
عندنا قائًما: إلى أي حد يمكن تعميم فكرة »الحتمية« فتشمل »بمعنى واحد« الظواهر الطبيعية 

والظواهر اإلنسانية؟ انظر:
L. Althusser, Montesquieu, La politique et l’histoire, Paris, PUF. Quadrige, 1981. 
(5e édition) p28-30.

في  الديكارتية  الصيغة  الحديث  العصر  في  الكونية  الطبيعية  اآللية  هذه  صيغ  أهم  ))( - من 
في  عليه  كان  بما  الراهنة  الكون  حالة  يفسر  فديكارت  والتشبيهية.  الغائية  مع  الجلي  تقابلها 
و»الحركة«  »المادة«  فكرتي  على  تصوره  القائم  االفتراضي  »الشواش«  زمن  البعيد،  الماضي 

كما يمكن أن يتصوره الخيال الشعري، انظر ذلك في:
Descartes, Principes de la philosophie IIIe partie, §47 In Œuvres, Éd Adamet 
Tannery IX, Paris, 1996, p125.

Traité du monde ou de la lumière §6 A. T XI, p31 - 36 surtout p34 :كذلك

وهذا الضرب من التفسير قديم نجد له صياغة واضحة عنج لوكراس. انظر:
Michel Serre, Lanaissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et 
turbulences . Paris, Éditions de Minuit, 1997. 
(3) - S. Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, Paris (6e édition) 1840, 
p 3-4.



34

والتقريب. وإّما ننتهي إلى إلغاء الحرّية واإلرادة والفكر ذاته من التاريخ. فهل 

الحالة، كما  التاريخ في هذه  إنسانيا؟ أال يكون  تاريخا  »التاريخ«  يكون عندئذ 

يقول شكسبير، مجّرد »قصة يرويها أحمق بكثير من الهرج والحّمى. فهي قصة 

يكون  فأنى  »العبث«  أو  »الاّلمعنى«  من  ضربا  التاريخ  كان  وإذا  معنى«))).  بال 

لفكرة الثورة ذاتها معنى يركز في الذهن؟

وهكذا نستبين أن شروط اِستقامة مفهوم الثورة، هي ذاتها شروط اِستقامة 

وقيمة  نظريا،  مفهوما  »ااِلنسان«،  معاني  فهم  شروط  وبالتالي  التاريخ،  مفهوم 

 ،a priori أخالقية، ووجودا عينيا. وهي جميعها - ابستيمولوجيا - شروط قبلية

على معنى أّنها ليست مستمّدة من التجربة أو المالحظة، كما يذهب إلى ذلك 

»الِخبريون« Empiristes، بل هي ما يجعل المالحظة أو التجربة ممكنة كما يقول 

 La »بذلك »العقالنيون« وفي مقدمتهم كانط. فالقبلي هو ما تكون به »الممكنة

possibilisation: إمكان فهم التاريخ، وإمكان فهم الثورة، وفهم الطبيعة ذاتها. 
فهي ما يقبل به الفكر على الواقع اإلنساني أو الطبيعي ليتعّقله، أي ليحّوله إلى 

ظاهرة علمية فيرتقي به من سذاجة الواقعية المباشرة في خصوصيتها وعرضيتها، 

إن  نقول  أن  لنا  النظرية في كونيتها وضرورتها. ولذلك حّق  الواقعة  إلى مرتبة 

العقل ال ينطلق من الواقع وكأّنما هو »صفحة بيضاء«))) كما تقول ااِلتجاهات 

الفكرية الغالبة في العصور الوسطى، بل هو يذهب إليه مسّلحا بأدواته القبلية، 

مفاهيًما ومبادًئا ومبرهناٍت. فما هي تلك »القبليات« التي عليها يتوقف تعريف 

مفهوم الثورة وفهم اندراجها في التاريخ وتأّصلها في التجربة اإلنسانية؟

وحين ُيطرح سؤال الثورة في شمولّيته األنطولوجية باِعتباره سؤال »التاريخ« 

و»اإلنسانية« معا، ووفق متطلباته االبستيمولوجية، بما هي متطلبات عقالنية، ال 

(1) - «it is a tale Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing». 
Shakespeare, Macbeth, V, 5.

))( - يذهب الخبريون عامة إلى أنه »ما من شيء في الذهن إال وقد كان بادئ األمر في الحس«. 
انظر في ذلك محاورة اليبنيتز مع فلسفة لوك في:

Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, Paris, Garnier-Flammarion, 
1966. Livre II, Chapitre I, §2 p92: «Nihil est in intellectu, quod non fuerit in 
sensu».
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يلزم عليه تجاوز الِخبري المباشر فحسب، بل كذلك تجاوز الصوري المحض، 

والعام المجّرد، طلبا لتحديد وضعيات يكون فيها معنى لقبليات الفكر ومقوالته 

ومبادئه. فإذا سّلمنا بأّنه ال تاريخ حيث تسود الحتمية المطلقة، اِنتهينا إلى أّن من 

الشروط القبلية للقول بإمكان الثورة ووجود التاريخ، التسليم - على األقل - 

بدرجة ما من الحرية، ولو على نحو »عفوي« أو »الشعوري« وجوديًا، أو على 

نحو إجرائي ابستيمولوجيا.

الثورة عند هيجل وماركس  التاريخ ونظرّية  وتلك مقولة قامت عليها فلسفة 
على مداد))) الفلسفة الكانطية دون تغيير بعيد، على ما بين ثالثتهم من اِختالفات 
كبيرة ))). فالحرية عند هيجل وماركس ليست ما يناقض الحتمية، بل هي حقيقتها 
ذاتها))). ولنا أن نقول في غير تناقض إّن الحرية هي الحتمية حين نتعّقلها تعّقال 
المعنى  هذا  وإلى  سابًقا))).  سبينوزا  ذلك  إلى  ذهب  كما  بالصواب،  مخدوما 
»تعقل  هي  إّنما  الحقيقية  الحرية  أّن  أّكد  حين  دوهرنق«  »نقد  في  أنجلس  ذهب 

الضرورة«))).

واحد  وقت  وفي  تكّلف  غير  في   - جمع  أّنه  الكانطي  الطرح  يمّيز  ما  ولعّل 
القيم  مثالية  تأكيد  بين   ،Immanence والمحايثة   Transcendance التعالي  بين   -

كانط  بين  العالقة  من  بورجوا  القدير  األستاذ  موقف  لمناقشة  هاهنا  المجال  يتسع  ))( - ال 
وهيجل في صلة بنشأة فلسفة التاريخ في المثالية األلمانية. انظر في ذلك:

Bernard Bourgeois, L’idéalisme allemand:alternative et progrès, Paris, Vrin, 
2000, §IV Art de la nature et ruse de la raison, p.61-78.
لذلك نكتفي بمالحظة عامة وهي أن مقالة كانط التي وسمها »بفن الطبيعة« عبرت عنده على 
إدانة الواقع القائم لحمله على أن يرتقي إلى مستوى مثل العقل أي الحرية في حين أن مقالة 
»الواقعي«  بين  عنده  التماهي  بحكم  القائم،  الواقع  تبرير  إلى  بهيجل  أفضت  التاريخ«  »مكر 

و»العقالني« وبالتالي إلى تبرير الكليانية.
))( - لعل في ما نرى من صلة مباشرة بين ماركس والكانطية ما يعين على تجاوز ما سماه بكار 

غريب القراء »العلموية« لماركس. انظر في ذلك:
Baccar Gherib, Penser la transition avec Gramsci, Tunisie (2011-2014) p. 40-48.
(3) - Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, traduction Gibelin, Paris, 
Vrin, 1970, §158, p105.
(4) - Spinoza, Ethique, I, Def VII, (Ed de la Pléiade, 1954, p. 310).
(5) - F. Engels, Antiduhring, livre premier, §10.
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وإطالقها واندراجها يسيرًا يسيرًا في التاريخ أو بين المثالية والمادية، بين الِخبرية 

أو  »اإلضافة«  سبيل  على  ُتؤخذ  أن  تقبل  ال  مطلقة  فكرة  فالحرية  والعقالنية. 

»التنسيب« أو »التجزئة« أو القرمطة. ولمقالتنا هذه معان متداعية لبعضها البعض 

أنطولوجيا وأخالقيًا وسياسيًا:

أواًل، ألّن فكرة »اإلنسان« أو »اإلنسانية« في تجّردها وعمومها وإطالقّيتها، ال 

تستقيم في العقل إاّل وهي متماهية تمامًا مع فكرة الكائن الحّر، بل مع الحرية ذاتها. 

الحرّية صفة من  مهترئة، وكأّن  إاّل على جهة رخوة  اإلنسان حّر«  »إّن  ُيقال:  فال 

صفاته كالجمال أو القبح، إذ الحق أْن ُيقال: »اإلنسان هو الحرية«. فال بون أصاًل 

بين فكرتي »اإلنسانية«  تام  بتناقض  اإلقرار  اللفظين. ويلزم على ذلك  بين معنى 

و»العبودية« وبالتالي وجب - في غير خلط بين أحكام الوجود وأحكام الوجوب 

- إدانة أخالقية وسياسية لكافة المجتمعات التي عاشت على التمييز بين »العبد« 

و»الحّر«.

ثانًيا، ألّنه هاهنا يكمن الفارق األساسي بين الحداثة وما قبل الحداثة، نظرّيا 

إاّل حيث  أّنه ال ثورة  نتواضع من اآلن على  أْن  وعملّيا، وأخالقيا وسياسيا. ولنا 

التشّبث  الشوق وحتى  الحلم وتلقائية  قائمًا، ولو على سبيل  الحرية  كان مطلب 

تمّرد  أو  أو »ثورة سبارتاكوس«  الزنج«  تقريبًا في »ثورة  الحال  بالمحال كما هو 

»الصعاليك«. فسؤال الثورة إّنما هو - في آخر التحليل - سؤال الحرية.

ثالًثا ألّن الحرية - على إطالقها مبدئيًا أو فلسفيًا - فإّنها ال تتحّقق في التاريخ 

إاّل بحسب قدرة العقل اإلنساني على »المكر« في مغالبة ضروب الحتمية وكوابح 

العطالة. لذلك كان سؤال الحرية سؤال الصيرورة التاريخية، وهو في ذات الوقت 

سؤال »العقل« في التاريخ باِعتبار العقل ملكة كسبية نسبية، في خدمة الحرية ملكة 

وهبية مطلقة.

سواء  األفالطونية)))  المثل  مأخذ  تؤخذ  مطلقة«  »فكرة  كانط  عند  فالحرية 

باِعتبارها  العملي  المحض  العقل  نقد  في  أو  النظري،  المحض  العقل  نقد  في 

(1) - Kant, Critique de la raison pure, «Dialectique transcendantale», livre 
premier, première section, Paris, Gallimard (Œuvre Pléiade) Volume I. 1980, 
p1025-1032.
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»الركن الوثيق«))) الذي عليه يتأّسس النسق الفلسفي العقلي بكامله، في بعديه 

النظري والعملي)))، فإّنها ال تتحّقق في المعيش البشري الموضوعي إاّل بصفتها 

»ظاهرة« تتحّدد حسب قوانين الطبيعة عاّمة وتخضع للحتمية الكونية. شأنها في 

التاريخ  اِفتتاحية كتاب »فكرة  الطبيعية، كما جاء في  ذلك شأن جميع الظواهر 

أّن هناك  فيبدو  فلسفية،  نظر  فأّما من وجهة  نظر عالمية«))).  الكوني من وجهة 

بون بين جالء الظاهرة phénomène الواقعة في المكان والزمان، وخفاء النومان 

علمية،  نظر  وجهة  من  وأّما  والمكان.  الزمان  إطاري  عن  لخروجه   noumène

فيبدو أّن البون كامن بين تشّتت الظواهر))) وتبّدلها وتعّقدها))). حتى أّنها تظهرمن 

ناحية غير خاضعة »لقاعدة«))) معّينة وال يشملها نظام معقول، ومن ناحية ثانية 

تبدو وكأّنما ال أثر فيها »لحرية اإلرادة«))). وفي غياب الحتمية والحرية يكون 

اإلنسانية  لتجارب  أي  للظواهر«  »سرد  مجّرد  شيء  كل  قبل  باِعتباره  التاريخ، 

عبر الزمن، »تقييدات« أو »حوليات« أو »سرديات« ال تلتئم في ذاتها على معنى 

يجمع شتاتها، فهي أقرب ما تكون إلى »العبث« كما ذهب إلى ذلك شكسبير، أو 

»صيرورة الضياع« ومسيرة »االغتراب عن األصول« أو »االنحطاط« كما يرّدد 

(1) - Critique de la raison pratique, Préface. Op. cit, Volume II, p610.
))( - نفسه.

(3) - E. Kant, Idée d’une histoire universelle de point de vue cosmopolite, in 
Œuvres Op. cit, Vol II, p187.

))( - ليس مما يتاح للجميع إدراك وحدة الظواهر عقليا من خالل مالحظة تعددها حسيًا أو 
خبريًا. فسقوط األجسام »الثقيلة« فوق سطح األرض ودوران الكواكب حول الشمس وسريان 
الحس  في  متباينة  ظواهر  الخ..  األشجار  أطول  أعلى  إلى  الماء  وصعود  الدارة  في  الكهرباء 
ولكنها متماهية في العقل كما نتبين ذلك من خالل أعمال غاليلي ونيوتن والبالص وكولومب. 

فهي تنويعات على قانون واحد قانون الجاذبية الكونية.
أو  الحي  التاريخ  في  عمال  نسميه  أن  يمكن  جدي  بعمل  ليسير  فتحي  األستاذ  ))( - أتحفنا 
التاريخ المباشر كما يقول هيغل جعلنا نقف على مصاعب فهم ما يجري. انظر فتحي ليسير، 
للنشر، تونس - صفاقس  الترويكا في تونس،. دار محمد علي  الُهواة. سنتان من حكم  دولة 
2016. وددت لو أن عنوان الكتاب لم يكن »دولة الُهواة« بل »حكومة الُهواة« ذلك أّن الدولة 

الوطنية قائمة الذات رغم مكر »الُهواة«.
))( - م. نفسه.
))( - م. نفسه.
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الكثير مثل هايديغار Heidegger )))أو شبينقالر))) في تصادم مع »األصولية« في 

المّلة اإلبراهيمية، اليهودية والمسيحية واإلسالمية.

المعيش  في  والحرية  المعنى  لحضور  الرصين  ااِلحتجاج  يمكن  فكيف 

ااِلنساني ليكون التاريخ ممكنا، ولتكون الثورة حدثًا معقواًل؟ أيكون ذلك اإلبداع 

في التاريخ ذاته؟

وفي  ااِلتجاه  هذا  في  التاريخ  إمكان  إشكال شروط  يطرح  كانط وهو  يسوق 

والثاني  إنساني  األّول  مثالين)))  عصره،  في  والتكنولوجي  النظري  المتاح  حدود 

أّنه  من  الرغم  فعلى  الجوية.  والتوقعات  السكاني  النمو  إشكال  هما  وطبيعي، 

وموت  وتكاثر  تناسل  من  عليه  يلزم  وما  الزواج،  في  وفيرًا  نصيبًا  اإلرادة  لحرية 

ومشاكل اِجتماعية ال تحصى، فإّنه ال يبدو أّن ذلك كله خاضع »لقاعدة«. في حين 

أّن اإلحصائيات السكانّية تشير في وضوح إلى أّن نمو السكان خاضع لقانون عام 

يحفظ النوع اإلنساني دون أن تخضعه اإلرادة لتطور محسوب سلفًا. وإّن ما قيل 

في الشأن اإلنساني ُيقال في الشأن الطبيعي مثاًل ألحوال الجوية التي ال تبدو - هي 

أيضًا - خاضعة لحتمية بّينة تمّكن من توّقعها مسبقًا، ومع ذلك فإّن تلك الظواهر 

األنهار وغير ذلك من  النبات وجريان  نمو  اِنتظام  كافية - في مجملها - لحفظ 

المعطيات الضرورية لحفظ الطبيعة وتلبية حاجات اإلنسان.

ووجه الشبه بين األمرين، اإلنساني والطبيعي، يتجّلى في جريان األمور إلى 

ما يشبه »الغاية« التي تتجاوز األفراد واإلرادة وحتى الطبقات والشعوب. وفي 

غياب الحديث عن قصد موضوعي عام، يسعى األفراد والشعوب إلى أغراض 

إلى  أو سعي  إلى غرض عام  تعّن  إلى سواها، ودون  اِلتفات  غير  في  شخصية 

هدف مشترك. بل إّنهم جميعًا يتنافسون دائمًا ويتقاتلون أحيانًا من أجل غايات 

.53 - )((
(2) - Oswald Spengler, Le déclin de l’occident . Esquisse d’une morphologie de 
l’histoire universelle, Gallimard, 1948.

))( - م. نفسه ص 187 - 188.
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متباينة ومتناقضة، حتى لكأّن اإلنسان ذئب على اإلنسان، وحتى لكأّن حياتهم 

حرب يشّنها الجميع على الجميع، كما يقول هوبس)))وروسو))).

بقايا  من  كان  ما  إاّل  عليه  حّجة  فال  الطبيعة  في  غايات  بوجود  القول  فأّما 

مقالة  وأّما  البدائية.   Panpsychisme الكونية  والنفسانوية   Vitalisme اإلحيائية 

التدبير اإللهي فدعوى ال ينهض لها عقل إنساني إاّل متى اِّدعى على اهلل ما ال 

سبيل إليه سوى جهاًل أو كذبًا، ذلك أّن المقاصد اإللهية حين نحسن تدبر فكرة 

اإلله فلسفيًا تبقى خارج حدود الفكر ما لزم حدوده المتناهية. كما نتبّين ذلك في 

الفكر الحديث عاّمة، والفكر العقالني الديكارتي الكانطي خاصة. وذلك بحكم 

الوقوف على البون بين العقل اإللهي الالمتناهي، والعقل اإلنساني المتناهي. 

ومن عالمات قصور »المشبهة« و»التشبيهية« في جميع العصور أن يأخذ الفكر 

فضاًل عن  والمحال،  والممكن  والالوجود،  الوجود  مقاس  مأخذ  نظريًا  نفسه 

أّنه ليس لإلنسان عمليًا أن يسمي ما وجد فيه نفعًا، أو لّذة، أو مصلحة، أو تبريًرا 

لعادات متوارثة، وأحيانًا موغلة في التخلف )))، مقصدًا ربانيًا.

أّن في ما سلف من توضيحات أولية ما يعين على فهم أهمية  ونحن نقّدر 

التاريخ«  »مكر  أو  العقل«  »مكر  ومقالة  كانط  عند  الطبيعة«)))  »مقاصد  مقالة 

(1) - T. Hobbes, Leviathan. On the Matter, Forme and Power of the Commonwealth 
Ecclesiasticall and Civil, The first part, §13. On the Natural Condition of 
Mankind as concerning their Felicity and Misery, Collier Books, New York, 1962, 
p98-102.
(2) - Rousseau, Du contrat social, livre premier, §8.
الفقهاء من تنصيف عدة األمة وإلى أن »عقل المرأة ثلث عقل  إليه  ))( - من ذلك ما يذهب 
جميع  أن  لنا  ويبدو  الدية.  ثلث  إلى  الرجل  تعاقل  المرأة  الديات  في  أنه  معنى  على  الرجل« 
»االستدالالت« والقياسات التي تجري إلى تبرير هذا الضرب من المواقف، ال تعدو أن تكون 

»جربزة« تدور على »عقالنية هاذية«. 
))( - رغم أن جيل دلوز يستعمل عبارة »مكر الطبيعة« في حديثه عن نظرية كانط في التاريخ، 
إشكال  إلى  يشر  ولم  االستعمال  هذا  وجاهة  يبين  لم  دلوز  ألن  ذلك  عن  النظر  صرفنا  فإننا 

الفوارق بين هيجل وكانط مثاًل انظر في ذلك:
Paris, PUF, 1967, p102 G. Deleuze, La philosophie critique de Kant.
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عند هيجل، في تبّين معاني الثورة والتاريخ واإلنسانية معا))). ويبدو أّن رفض 

التفاسير »الميكانيكية« الصرف والتفاسير »الغائية« الالهوتية الوثوقية هو ما دفع 

كانط في مرحلة أولى إلى بيان مصاعب القول بالعناية اإللهية، ورفض اِعتمادها 

تبعًا لذلك مبدأ تفسيريًا، لوجود الشّر في العالم وتنزيه اإلله عن أن يكون سببًا له 

))). ثم في مرحلة ثانية اِستنبط مفهوم »لطف الطبيعة« ليفتح طرقًا غير مألوفة في 

فلسفة التاريخ اِنتهجها هيجل الحقًا، إذ جعل من مفهوم »مكر العقل«))) مفتاح 

غير أنه وجب التنبيه أيضًا على أن كانط ال يستعمل عبارة »مقاصد الطبيعة« باعتبارها دالة على 
مفهوم نظري بل يستخدمها على معنى »الفكرة الهادية« التي تسمح بإضفاء معنى على ظواهر 
إنسانية أو طبيعية تبدو متنافرة ومتناقضة ولكنها تنزع باستمرار إلى إنتاج »قيمة« أو »فكرة« راقية. 
فعلى الرغم من تنافس األفراد وتناحرهم وأنانيتهم وبالرغم من الحروب الطاحنة بين الشعوب 
والحضارات، فإننا نلمس بالمعايشة أو التأمل أن الخط الغالب هو »التقدم« نحو مجتمع مدني 
يتعاظم فيه دور القانون والحرية والحياة األخالقية. وفكرة »التقدم« ليست بدورها من مفاهيم 
الذهن بل هي من »مثل العقل«، إذ أن للمرء أن يعّد من الشواهد ما يكفي لنفي فكرة أّن اإلنسانية 
ترتقي باستمرار نحو األفضل أخالقيًا وسياسيًا، وله - على العكس من ذلك - من الشواهد 
ينفع فيها  التي ال  العقل«  التقدم من »نقائض  العكس تماما. لذلك كانت فكرة  لبيان  ما يكفي 
البرهان العلمي مثلها في ذلك مثل فكرة األلوهية »حيث للعقل ما يكفي من األدلة للبرهنة على 
وجود اهلل كما له ما يكفي للبرهنة على عدم وجوده، مما يدل على أن االستدالل هنا يجرى 
على وهم وأن العلم - كان أمره ما كان - ال يفيد شيئًا في تأكيد وجود اهلل أو عدم وجوده. انظر 

في ذلك:
E. Kant, Sur le lieu commun: il se peut que ce soit juste en théorie, mais en 
pratique cela ne vaut rien, In Œuvres(Pléiade III) p 294-297.
يتناولها  التي  الموضوعات  ليس من  اإلنسانية نحو األفضل  تقدم  أن مسألة  يعتبر كانط  لذلك 
»التاريخ الطبيعي« أي العلم بل هي من موضوعات »التاريخ األخالقي« أو قل الميتافيزيقي. 

E. Kant, Le conflit des facultés in Op. Cit p. 88 :انظر في ذلك
))( - تلك في الحقيقة مقالة مركزية في فلسفة التاريخ األلمانية خاصة عند مبتدعها كانط ثم 

هيجل وماركس. 
(2) - E. Kant, Sur l’insuccès de toutes les tentatives philosophique en matière de 
théodicée, in Œuvres (Pléiade). Tome II, p1391-1413.

وظيفتها  إلى  باإلشارة  نكتفي  ولذا  المقالة.  هذه  لتحليل  هاهنا  المجال  يتسع  ))( - ال 
األثر  في  إليها  الرجوع  يحسن  التي  المواضع  أهم  من  خاصة.  هيجل  عند  االبستيمولوجية 

الهيجلي لتبين مختلف وجوه استخدامه، نشير إلى:
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التاريخ، فضاًل عن أّن ماركس نفسه لم يبتعد كثيرًا عن النفس الكانطي  تفسير 
الهيجلي حتى حين جعل »الديالكتيك تمشي على رجليها بدل رأسها«.

من  فإّنه  الرؤى،  هذه  في  القول  في  للتوسع  يّتسع  ال  المجال  كان  ولئن 
ينتظره كانط -  ما كان  إلى  أن نشير  المعرفي -  الواجب  أقل  الضروري - في 
إيجابيًا - من اِستنباط فكرة »لطف الطبيعة«، بعد أن أشرنا إلى وظيفتها السلبية، 
»لطف  فكرة  أّن  بينهما  والفرق  اإللهية«.  »بالعناية  القول  مصاعب  بيان  وهي 
الطبيعة« الفلسفية تجري على واقعية يقظة تكره الفكر على اِلتزام الواقع على 
بما  بعلوياته وسفلياته،  بخيره وشره، بصوارفه ودوافعه،  الذي هو عليه  النحو 
يستبدل  أن  للفكر  فليس  وإلحاد.  وإيمان  وكرم،  وشّح  وأنانية،  غيرّية  من  فيه 
تخّيلية  بإنسانية  وحديثًا،  قديمًا  العيني،  وجودها  واقع  في  هي  كما  اإلنسانية، 
نتوّهم غلبة الفضيلة عليها، ونستسهل إمكان تخّلصها من حدودها المتعالمة. 
فإذا هي أقرب إلى المالئكة المنزهة منها إلى البشر السوي، على النحو الذي 
تطالعنا به ضروب من الدعاية السياسية ذات المنازع »األخالقوية - الدينية - 

الشعبوية«.

وإذا ما وضعنا ذلك، ماكان لنا أن نّدعي أّن »اإلنسان طّيب بطبعه« كما تذهب 
إلى ذلك مقالة روسو، وال إلى أّنه »شرير بطبعه« كما تذهب إلى ذلك المسيحية 

Hegel, Principe de la philosophie du droit. Traduction André Kahn, Paris, 
Gallimard, 1940 § 344, p. 367.
- La raison dans l’histoire. Traduction K. Papaioannou, Paris, Union Générale 
d’Édition, 1965, p. 106-113.
- L’Encyclopédie des sciences philosophiques, traduction Bourgeois ;T I, Paris, 
Vrin §209, p. 614.
- Leçons sur la philosophie de l’histoire . Traduction Gibelin, Paris, Vrin, 1970, 
p. 31-35 etc…
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)))فرّددت  األرسطية  قالت  كما  بالطبع«  »مدني  أّنه  إلى  )))، وال  عامة  الكاتوليكية 

القرون مقالتها)))، بل األقرب إلى الصواب في تقدير كانط أن نتحّدث عن »تأنس 

نازع  للتأنس،  قابل  أّنه  بمعنى  اإلنسان«)))،  أنسنة  »تعّنت  ظاهرة  عن  أو  متمّنع« 

))( - في المسيحية الغالبة يعتبر »اإلنسان شريًرا بطبعه« الرتكابه »الخطيئة األصلية«. وتهمة 
»الخطيئة األصلية« ال أصول بينة لها في األناجيل األربعة كما حددها ابن مدينة الكاف القديس 
الجالصي األول Gelasius I، يوم أصبح الحبر األعظم في روما في مابين 492 - 496 م. بل يبدو 
أنها ورطة المسيحية التي أوقعها فيها التونسي اآلخر القديس أوغستين، باعتبارها من ضرورات 
القول »بالفداء« الذي تقوم عليه المسيحية الكاتوليكية خاصة. ومما يشير إلى ذلك الخصومة 
أن  بالتأكيد على  الذي سبق االعتزال اإلسالمي   Pélage بيالج أوغستين والحبر  بين  الشهيرة 
»باعتبارها  األولى  الخطيئة  فكرة  كليا  يناقضان  الرباني  بالعدل  واإليمان  باإلله  الظن  حسن 
بالخطيئة  جدال  سلمنا  لو  وحتى  السيطرة.  تقنيات  من  وبالتالي  الديني«  التأثيم  ضرورات  من 
األصلية، فإثمها على من ارتكبها، وال سبيل إلى أن يتحمل أعباءها غيره، حتى ولو كانوا أبناءه، 
في   - الحقًا  المعتزلة  عند  األمر  إليه  سيصير  كما   - عنده  ريب  أخرى.  وزر  وازرة  »التزر  إذ 
أن اإليمان بالعدل اإللهي ال يستقيم إال باإليمان بحرية البشر. وبالتالي فإن العالقة بين اإلله 
واإلنسان ال تقوم على الخوف بل على الحرية. والحبر بيالج جاء إلى قرطاج في عهد أوغستين 
من انكلترا أساسًا ليتم تكوينه العلمي فاصطدم بمعارضة أوغستين الذي استعدى عليه السلط 
الرومانية لطرده من تونس. وقد ال نخطئ إذا اعتبرنا الديكارتية - ولو وجزئيًا - تتمة لمذهب 

بيالج في عالقة المفكرين بأشكال الحرية. انظر في ذلك:
Lettre de Descartes au Père Mersenne Mersenne, 27 avril 1637, AT I, p366 et à, 
mars 1642, AT, AT III, p. 543 Voir aussi Baillet, La vie de Monsieur Descartes, 
Vol II, Paris, 1691, p572

انظر في ذلك:
Saint Augustin, De la nature et de la grâce (réfutation de Pélage) In Oeuvres 
complétes, XVII, Paris, 1873, p185-Voir ; aussi, Louis Patouillet, La vie de 
Pélage, Paris,».
(2) - Aristote, La politique, I, 2 
))( - انظر مثاًل سائل إخوان الصفاء وخاصة مقدمة ابن خلدون حيث نقرأ في ثالث مناسبات 

في األقل التذكير التالي: »يقول الحكماء اإلنسان مدني بالطبع« وكذلك كارل ماركس:
K. Marx, Contribution à la critique de l’économie politique . Paris, Éditions 
Sociales, Paris, 1957, p150.
الفرنسيون  ترجمها  عبارة  وهي   ungeselligen Geselligkeit نقرأ  األلماني  النص  ))( - في 

بقولهم insociable sociabilité واالنكليز بقولهم Insociable sociability. انظر:
Kant’s principles of Politics. Edited and translated bye w. Hastie, Eidenburg, 
1891 p. 10.
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اإلنسانية  النفس  لكأن  حتى  الرفض.  إلى  يكون  ما  أقرب  هو  بتعّنت  لكن  إليه، 
جبلت على »الفجور »والتقوى« كما تقول اللغة القرآنية، أو على طاقة »عدوانية« 
 - اليونانية  واآلداب  األساطير  معجم  إلى  اِستنادًا   - الفرويديين  بعض  سماها 
ذات  مستلهما  نفسه  فرويد  سماها  »إيروسية«  وطاقة   Thanatos »طاناطوس« 
المعجم )))Eros. األولى غريزة أو دافع كراهية وتشتيت وتحطيم، والثانية غريزة 
بين هذين  الصراع  إطار هذا  وتأليف وحفظ. وفي  Trieb/Pulsion حّب  دافع  أو 
الدافعين األساسيين، يقع تكّون الجهاز النفسي وبناء »الشخصية السوية«. وكّل 
عنه سلوكات السوية، حتى  تترّتب  أحدهما  كثافة  في  النقصان  أو  بالزيادة  خلل 
لكأّن »السوي« Le normal »الاّلسوي« le pathologique في الحياة النفسية نتيجة 

اِلشتغال هذين الدافعين أو الغريزتين اِشتغااًل متوازنًا.

المنوال  عن  بعيدًا  ليس  الفرويدي  التفسيري  المنوال  هذا  أّن  والحقيقة 
اِستناًدا إلى فرويد وهو  التفسيري الكانطي. فوظيفة ما سميناه »التأّنس المتمّنع« 
 Ungeselligen يتحدث في »القضية الرابعة«من كتاب التاريخ السابق ذكره))) عن
Geselligkeit بما فيه من تناقض ظاهر بين مكوناته، تعّودت المناطقة منذ القديم 
»الطبيعة« بحدود  يتحّدث على  فكانط   .contradictio in adjecto بعبارة  تسميته 
متناقضة: فهي »مريدة«))) في عالقتها باإلنسان، إذ هو يميل إلى الحّب والقناعة 
والوفاق، وهي »تريد« له المنازعة وحّب التمّلك والشقاق، ذلك أّنها تعرف خيرا 
كان  متقابلتين،  قوتين  لصراع  مجال  الكانطي  اإلنسان  فكأّنما  به.  يصلح  ما  منه 

التاريخ  في  كتابه  ذلك  في  بما  كانك  أعمال  بعض  ترجمة  في  الوارد  المقترح  كذلك  وانظر 
الكوني:

The Philosophy of Kant. Moral and Political Writings. Edited with an Introduction, 
bye C. L Friedrich, New yprk, 1993, p132 (Asocial Sociability /

ونقترح ترجمتها بعبارة »التأنس المتمنع« خالفًا للمرحوم عبد الرحمان بدوي الذي تخير هذه 
الصياغة: »الروح غير االجتماعية عند الناس«. وال تبدو لنا هذه الصياغة دقيقة وال أنيقة. انظر 
ترجمته للقضية الرابعة من كتاب كانط في التاريخ الكوني ضمن مجموع النصوص الوارد ة في 

كتاب النقد التاريخي، الطبعة الرابعة، الكويت 1981 ص 285.
S. Freud, Abrégé de psychanalyse, Paris, PUF. 1975, §2 p8 :انظر مثاًل - )((

(2) - E. Kant, Idée d’une histoire universelle de point de vue cosmopolite, 
Quatrième proposition in Œuvres Op. cit, Vol II, p. 192.
(3) - Ibid. p. 193.
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 Viscentripeta لنيوتن فضل بيان اِشتغالهما في الطبيعة الخارجية، القوة الجابذة
والقوة النابذة Vis centrifuga. ويبدو كذلك أّن كانط أدرك جّيًدا أهمية ما سيسميه 
ماركس وخاّصة هيجل الحقًا »إيجابية السلبي«))) باِعتباره ما يلتئم عليه من قوة 
ثورية باِمتياز. فما من شّك في سلبية مجمل المسائل التي عّددها كانط في القضية 
السيطرة  إلى  التفّرد والشّح والتوق  إلى  النزوع  المذكور مثل  الكتاب  الرابعة من 
على  الفرد  تحمل  التي  هي  ذاتها  السلبيات  تلك  ولكن  اآلخرين،  على  والتفّوق 
لسلوكياته،  مماثلة  سلوكات  هي  معارضة،  من  اآلخرين  من  يلقاه  ما  يقاوم  أن 
متماهية مع رغباته، وإرادات تقاوم إرادته. وفي خضم هذا التنافس والصراع يشتّد 
إرادة  على  وااِلستجماع  التأنس  إرادة  تغليب  إلى  وينزع  ااِلستقامة  ويتعّلم  عوده 
التوحش والتفّرد. حتى لكأّن اإليجابي متوّلد عن السلبي أو أن ذلك »السلبي« هو 
إّنه لم يكن »سلبيًا« إاّل لناظر غير درب على الغوص في  »اإليجابي ذاته« أو قل 
أعماق الوجود. وهذا الفكر الغّر هو عند كانط فكر المنطق الصوري حيث يمتنع 
تواجد السلب واإليجاب في وقت واحد وفي حامل واحد كما يمليه مبدأ الثالث 
األعماق  وجود  أو  الطبيعي،  الوجود  أي  اآلفاق  وجود  نتدبر  حين  أّما  المرفوع. 
إلى حقائق  النفاذ  الصوري يصبح عاجزًا عن  المنطق  فإّن  الوجود اإلنساني،  أي 

الوجود الفعلي.

وتلك مقالة اِجتهد كانط في تركيزها منذ بواكير أعماله الفلسفية )سنة 1762(، 
اِستنادًا إلى الفيزياء النيوتونية، وبّين أّن التناقض ينفي وجود الموضوعات الصورية 
ال  طبيعية،  أو  كانت  إنسانية  المادية  الموضوعات  وجود  يؤّكد  ولكّنه  المتناقضة 
والسلب  المنطقي  السلب  بين  الكبير  الفرق  ذلك  وفي  الضرورة  لتلك  تخضع 
الرياضي.))) فلئن كان من المحال أن يكون جسم ما ساكنا ومتحّركا في آن واحد 

))( - اليتسع المجال هنا للتبسط في تفسير مفهوم »ايجابية السلبي« عند هيجل خاصة وبيان 
أهميته في بلورة مفهوم الثورة. انظر مثاًل في ذلك.

Marcuse, Raison et révolution. Hegel et la naissance de la théorie sociale. Paris, 
Minuit, 1968.

وكذلك في جميع المواضع التي حلل فيها ماركس مفهوم »االغتراب في العمل«. 
))( - وضع كانط في ذلك كتابا سماه: »مقال لتنزيل المقادير السلبية في الفلسفة«:

Kant, Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négatif, In 
Œuvres Vol I pp. 266-267.
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لما فيه من تناقض، فإّن ذلك الجسم الخاضع إلى فعل قّوتين موّحدتي الحامل 

فإّنه   ،Module المقدار  في  متساويتين   ،sens ااِلتجاه  في  متقابلتين   ،direction

يكون في سكون كما هو مبّين في المبدأ الثالث من مبادئ الميكانيكا النيوتونية))). 

والسكون من حيث هو نتيجة فعل القوتين المتقابلتين ليس عدًما أو ال شيًئا، ذلك 

أّن السكون يعتبر ميكانيكيا وخالفًا لما جرى عليه األمر في العلوم الفيزيائية من 

الثالثة،  بمحّدداتها  العطالة  لحركة  مماثاًل  ونيوتن  ديكارت  حتى  العصور  أقدم 

ااِلنتظام وااِلستقامة والالتناهي. وبالتالي فهي ال تقع إاّل في عالم مفتوح المتناهي 

على نقيض عالم القدامى، من حّمورابي والفراعنة حتى األوروبّيين قبل كوبرنيك 

الذي  المنطقي  التقابل  بين  التمييز  وجب  وبالتالي  العرب.  ثّم  ياليونانين  مرورًا 

يعدم موضوعه، والتقابل الواقعي الذي يؤّكد موضوعه))).

ولذا جاز لنا أن نقول إّن الواقع ذو بنية ديناميكية متناقضة. وتلك هي المسلمة 

الثورة. وفي  التاريخ ونظرية  بلورة نظرية  التي سينطلق منها هيجل وماركس في 

سياق هذا الوعي بعمق التحّوالت التاريخية، أدرك هيجل مثاًل حقيقة الثورة، وهو 

يتأّمل عظمة ما أنجز الشعب الفرنسي: »منذ أن وجدت الشمس في القّبة الزرقاء، 

ودارت حولها األفالك، لم نر اإلنسان ينتصب على رأسه، على معنى أّنه يؤّسس 

 Anaxagore ذاته على الفكرة ويبني الواقع وفقًا لها. لقد سبق أن قال أناكساكور

الفكر  أّنه على  اليوم فقط وّفق اإلنسان إلى أدراك  العالم، ولكن  العقل يقود  بأّن 

جميع  اِحتفت  ولقد  فاتنة.  شمس  اِشراقة  كانت  تلك  الروحي.  العالم  يحكم  أن 

وجعلت  رائع،  إحساس  الزمن  ذلك  في  وساد  العصر  بذلك  العاقلة  الكائنات 

وانظر في الموضوع نفسه:
Hamadi Ben Jaballah, Le fondement du savoir dans la critique de la raison 
pure, Publication de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 1997, 
Deuxième partie, §II «Le logique et l’existentiel» p. 69-73.
(1) - I. Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy. Translated into 
English by A. Motte in 1729. Edited by F. Cajori. Vol. I, University of California 
Press, 1971, p. 13-14.
(2) - Kant, Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, 
In Œuvres I Paris, Gallimard, Pléiade, 1980, p. 251-302.
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حماسة الفكر العالم يرتجف، حتى لكأّننا لم نوّفق إاّل اليوم إلى المصالحة بين اهلل 

والعالم)))«.فليكن «!

من  اِّتجاهها  وقلب  »المصالحة«  هذه  طرفي  جذريًا  غّير  فإّنه  ماركس  أّما 

عمودية إلى أفقية إذ يتعّلق األمر عنده بالمصالحة بين اإلنسان واإلنسان بتوّسط 

تجاوز »الصراع الطبقي« الذي حّدد حتى اليوم تاريخ اإلنسانية كما تقول اِفتتاحية 

القوى  تتبلور جميع  إاّل عندما  التجاوز  الشيوعي«. وال يكون هذا  الحزب  »بيان 

الفاعلة في الحياة االجتماعية. فما من طبقة مسيطرة ترضى لنفسها التنّحي طوعا 

للحفاظ على  الجهد  ما وسعها  تجهد  أن  بعد  إاّل  تختفي  إّنها ال  بل  مكانتها  عن 

اِمتيازاتها حتى إذا اِستنفذت جميع إمكانات المقاومة سقطت ))). وذلك هو الوجه 

فيه  يكون  آخر  مجتمع  بناء  فهو  الموجب  الجانب  أّما  الثورة.  فكرة  في  السالب 

اإلنسان غاية اإلنسان.

II

فإّن  إغفالها  تعّودنا  فلسفية  مسائل  إثارة  بمجّرد  سلف  ما  في  اِكتفينا  ولئن 

وقوع الفكر عندنا في »وضعانية« positivisme تعتبر توصيف الظواهر يغني عن 

البحث في األسباب وفي »واقعّية« ساذجة تلهي عن سؤال المعنى، وما لحق فكرة 

»الثورة« من غموض والتباس، أفضى إلى ضروب من الّريبية والزهد فيها جّراء 

أكثر  أّن  حّدة،  المصاعب  هذه  يزيد  وما  للفظها.  والمرّددين  فيها  القائلين  تكاثر 

إلى  بل األقرب  األذهان،  ليست أوضحها معنى في  اآلذان  ترّددًا على  الكلمات 

واقع التجربة اإلنسانية.

إّما من  معناه،  تحّدد  تتناسب عكًسا مع درجة  ما  كثيرًا  اللفظ  اِنتشار  إّن سعة 

جهة اِنحسار المجال الداللي، إْذ يغّلب معنى على ما سواه، وإّما من جهة اِنتشار 

(1) - Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire. Traduction Gibelin, Paris, 
Vrin, 1970, p. 340.

))( - من أهم نصوص ماركس في توصيف النسيج االجتماعي وتفسير أسباب الثورة ما كتبه 
في افتتاحية كتاب »المساهمة في نقد االقتصاد السياسي« خاصة ص 5. انظر:

K. Marx. Contribution à la critique de l’économie politique, Paris, Éd. Sociales, 
1957 . p. 4-5.
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مكّونات ذلك المجال اِنتشاًرا ال يضبط. فإذا الفكر مترّدد بين ضيق األفق وغموض 
الرؤية، أو ُقْل بين وثوقّية أحادية النظر، وتشّتت داللي يصعب تأليف شذراته.

ويبدو أّن كلمة »ثورة« تمّر دالليا عندنا بهذا الوضع، فكأّنما هي لفظ قد فجر. 
النافقة،  إعالمنا  ووسائل  الرائجة،  أدبياتنا  بعض  في  إليه  تؤول  ما  تأّمل  ويكفي 
ـ »الديمقراطية« و»العدالة«  معاني بعض الكلمات التي فرض الزمن القول فيها ك
يفضي  اِنتشار  أو  اِنحسار  من  تشهده  ما  على  لنقف  و»الشعب«،  و»المساواة« 
والوقوع في  ينجلي  بغموض ال  والشّك بحكم اإلحساس  الحيرة  إلى  تضاّدهما 
الديمقراطية إمكان  الناس من  شبهات ال تنحسم. وفي هذا الوضع يكون ألبعد 
يتساءل  أن  لبعضنا  يحّق  أّنه  حتى  الجميع،  على  والمزايدة  الديمقراطية  اِّدعاء 

أحيانا، فيم الخصام إذا كان الجميع ديمقراطيين؟

وأخطر ما في هذا الوضع اللغوي أن يغلب ااِلعتقاد عند الناس أّن ال مخرج 
في  الزهد  فيكون  »يجدي«،  وبما  »ينفع«  بما  عنه  باالستعاضة  إاّل  الكالم  تيه  من 
به »براغماتية«. وتلك  اِنتصارا يسّميه اآلخذون  »النظري« وااِلنتصار »للعملي«، 

لحظة مواتية لبروز ظاهرتين متالزمتين:

هزؤا  يّتخذون  المثّقفين  واِزدراء  العلمّية،  والروح  والثقافة  الفكر  تتفيه   -  1
لدورانهم - في ما يعتقد من طلعت شموس معارفهم - على هواء ال ينفع الناس.)))

2 - تنامي »الشعبوية« بما هي - ايديولوجيا - اِستثارة الغرائز على نحو يجعل 
الراهن  الواقع  اِعتبار  الغلبة  تلك  شروط  ومن  »الالعقلي«.  خدمة  في  »العقلي« 
»وينو  حملة  بذلك  طالعتنا  كما  الجنان،  أصباح  اِنفالق  يمنع  غّش  على  قائمًا 

البترول«؟ مثاًل.

ويحسن بمتأّمل فكرة الثورة أاّل ينسى العوامل النفسانية التي يمكن أن تستعين 
بها الثورة المضادة في تعطيل المّد الثوري الحّق الواقع في اِّتجاه أشواق الحرية. 
إلى  الموضوعية  ااِلجتماعية  الظاهرة  رّد  المنهجي  الخطأ  من  أّنه  في  جدال  وال 
غلو  والنفساني  االجتماعي  بين  التام  الفصل  ولكن  ذاتية،  فردّية  نفسانية  ظاهرة 
اإلنساني  الذكاء  أّن  المضادة  الثورة  ايديولوجيات  في  يستغل  فمّما  له.  داعي  ال 

ليسير، م  الثقافي من تصّحر، راجع فتحي  المشهد  »العبدلية« وما لحق  ))( - من ذلك واقعة 
س، ص 288 - 303.
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مجبور على أاّل يلتفت إاّل إلى ما تقتضيه - آليا - وظيفته الحيوّية من اِنشغال بتلبية 

حاجات الجسد لتحقيق أكثر ما يمكن من التوازن بينه وبين الوسط الذي هو فيه، 

طلبا للتأقلم معه.

ذلك وضع طبيعي باِعتبار أّن وظيفة الذكاء كما يقول باركسون نفعية باألساس، 

الثورات وإصابة خطاب  المنفعة من عالمات فشل  إلى مجّرد  ااِلنسياق  أّن  غير 

»الثورة المضادة«))) مرماه، إْذ يقود حتما إلى ااِلنشداد إلى الواقع القائم حتى وإن 

جاء زيد مقام عمر، واِستبدل لص بلص. فالثورة المضادة ُتعرف باِنشدادها إلى 

الموقف  أّن  orthopraxie، في حين  Orthodoxie وممارسة محافظة  نظر محافظ 

النظري - العملي يوجب - حين يكون ثوريا - التمّسك بعلوية مطلب الحرية في 

جميع أبعادها. وهو ما يلزم بالجمع المتين بين الحقيقة والمصلحة جمعا يمكن أن 

نسميه مثل باشالر »العقالنية الميدانية« Rationalisme appliqué، فال تفريط في 

الحقائق وال تضحية بالمنافع على غرار ما نلمسه في النسق الفلسفي الديكارتي 

- الكانطي حيث يطلب من الميتافيزيقا - وهي موغلة في التجريد - أن تؤّسس 

والتكنولوجيا  تختل،  حين  ويستردها  توجد،  حين  الصحة  يحفظ  ناجع  لطب 

تبسط سلطان اإلرادة اإلنسانية الفاعلة على ملكوت المادة العاطلة، ولنمط عيش 

اِجتماعي قائم على اِحترام كرامة اإلنسان فردا وجماعة.

ولعّل  متسترا.  وتحّيال  صرفة،  انتهازية  تصبح  »البراجماتية«  أّن  نتبّين  وهكذا 

الفاسدة. وأخشى ما  اليوم مترّتبة عن تلك الرؤى  الوطنية  بعض وجوه أوضاعنا 

شيوع  التحّيل  هذا  وجوه  أجلى  من  ولعّل  اِستفحاال.  األيام  مع  تزداد  أن  نخشاه 

أصلي  لفساد  ال  الجماعية«،  و»المسؤولية  و»الوسطية«  و»الوفاقية««  »التلفيقية« 

في هذه المفاهيم والقيم، ولكن لقيامها على »خواء«، إْذ ال معنى لها ما لم تكن 

»الثورة«  بمفهوم  البنيوية  اال في عالقته  يدرك على حقيقته  المضادة‹ ال  »الثورة  ))( - مفهوم 
الحقيقة - إال على  ُتقال - على  إذ أن كلمة »ثورة « ال  التقدم والحرية،  ارتباطها بفكرتي  في 
الحركات االجتماعية التي جعلت الحرية غاية لها وما خالها متممات أو وسائل. انظر في ذلك 
مادة »ثورة مضادة« »في معجم الماركسية النقدي لجيرار بن سوسان وجورج البيكا، ترجمة 
إبراهيم بن صالح نشر دار محمد علي للنشر صفاقس ودار الفارابي بيروت« 2003 ص 521 - 

524
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الحرية هي المطلب األسمى بما تشترطه موضوعيا من ااِلنتصار للمساواة التاّمة 

بين المواطنين نساء ورجاال في جميع الحقوق والواجبات.

اليوم  التونسي  الثوري  المشهد  في  عائًقا  حضوًرا  ااِلنتهازية  حضور  وفي 

هالميًا  صنًوا  اإلسالمية«  »الديمقراطية  مثل  السياسية  التلفيقية  تنامي  يفسر  ما 

»للديمقراطية المسيحية« و»الشورى« مرادًفا مزيفًا »للديمقراطية والتكامل« قائمًا 

مقام »المساواة« و»الصيرفة االسالمية« بدياًل عن »الصيرفة الربوية«، إلى غير ذلك 

مّما يسّميه الفرس »جربزة« للداللة على ضرب من »ااِلسهال اللفظي« يوضع في 

خدمة »عقالنية هاذية« غايتها تبرير ما ال يمكن أن يبّرر، وتفسير ما ال تفسير له.

الثورية  العهود  في  السيما  اللغويُة،  التعميُة  ااِلنتهازية  هذه  آليات  ومن 

التوازنات، وضبابيُة التوجهات، وذلك تسهيال للجريان عليها  المتحّركة، وهّشُة 

هذا  وفي  حرج.  دون  موقف  إلى  موقف  من  وااِلنتقاُل  ااِلتجاهات،  جميع  في 

السياق يتنّزل اليوم ما يسميه البعض »نهاية اإلديولوجيات« واِّدعاء ااِلنحياز إلى 

»مناهج التوافق« ومقتضى »العيش المشترك« و»المسؤولية الجماعية« حتى لكأّن 

مظاهر  من  والسياسي  األخالقي  وااللتزام  الذاتية  والمسؤولية  النظري  الوضوح 

الغباء، وحتى لكأّن اللعب على جميع الحبال من عالمات الفطنة.

ولعّل خير من ُيستعان به في مثل هذه الظروف لمغالبة مقاالت ااِلنتهازيين، 

اللغوي.  بجانبها  األمر  يتعّلق  حين  النظرية  موضوعاتهم  تجاه  العلماء  تصّرف 

 Gaz فقد كان علماء »الكيمياء« - قبل الفوزييه - مثاًل يتحّدثون عن الغاز الغابي

بخصائص  حقيقي  علم  غير  في   Phlogistique الفلوجستيك  وعن   Sylvestre
الفلوجستيك  لفظ  أّن  مخبريًا  علمنا  فإذا  اللفظين.  بهذين  المسميين  الغازين 

ُأستخدم للداللة على غاز خاصيته توليد الصدأ سميناه - مثل الفوازييه اوكسجين 

»موّلد  أي   ὀξύς / oxys et γενής / genês األصل  يوناني  لفظ  وهو   Oxygène
يكفي  أّنه  حتى  والمسّمى  ااِلسم  بين  المطابقة  الفوازييه  يحّقق  وبذلك  الصدأ« 

أن تسمع اللفظ لتدرك المعنى وتقف على فوارقه، مثل الفرق بين ثالث أوكسيد 

Oxyde ferrique Fe2o3 وأوكسيد الحديد Oxyde ferreux Feo ومعنى  الحديد 

ذلك أّن العقالنية العلمية هي التي تحّقق التطابق بين الفكر واللغة والوجود، في 

كنف الوضوح والتميز. وهو ما تتحاشاه ااِلنتهازية الفكرية والسياسية حتى تكون 

كل يوم في شان...
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وفي ااِلنتقال من النحت الّلغوي من الالتينية إلى النحت من الّلغة اإلغريقية 
من  بالعلم  الخروج  الفوازييه  بها  أراد  األهمية،  من  غاية  على  سياسية  بادرة 
حين  ديكارت  فعل  مثلما  المؤهلة،  المعرفية  المؤّسسات  إلى  الكنيسة  سيطرة 
النساء  على  قراءته  لتسهل  العوام«  »لغة  الفرنسية  باللغة  الطريقة  حديث  كتب 
التربية  األثر على  كبير  لها  كان  لغوية - سياسية  بادرة  الفرنسيين، وهي  وعامة 

في فرنسا.

وذلك يعني أّنه للثورات رموزها ولغتها واِّتجاهاتها التي تسعى البراجماتية 
واالسمانية والمنفعّية إلغراقها في شبهات ال تنحسم، جهاًل منها بأّن الحقيقة 

وحدها نافعة والحقيقة وحدها ثورية والعقالنية وحدها تنير السبل.

معياري  ديكارت  منهما  جعل  اللذين  والتمّيز  الوضوح  أّن  والحقيقة 
لحظة  يشكالن  ال  الكوجيتو  وبميتافيريقا  بالرياضيات  اِقتداًء  العقلية  البداهة 
أّن  معنى  على  طوياًل  ابستيمولوجيًا  تاريخيًا  مسارًا  بل  حينية،  ابستيمولوجية 
الفكر ال يبدأ قّط باألفكار الواضحة والمتمّيزة ولكّنه يرتقي إليها يسيًرا يسيًرا، 
بتوّسط ااِلشتغال النظري بما يلتئم عليه من خطإ وإصابة ومن خيبة وتوفق ومن 
اِرتقاء  الدوام مسيرة  اإلنسانية هي على  أّن مسيرة  أي  واِنتصارات،  اِنكسارات 

إلى األفضل عمليًا واألوضح نظريًا وهو معنى ما نسميه »التقدم«.

ثورتين عظيمتين شاملتين  اإلنسانية شهدت  أّن  إليه،  لما ذهبنا  وِمّما يشهد 
ونحو  وسياسيًا،  وأخالقيًا  عمليًا  األفضل  نحو  تقّدمها  التاريخ  عبر  حّددتا 
وأساليب  المعاش  إلى  نحلتها  حّددتا  كما  وفلسفيًا.  علميًا  نظريًا،  األوضح 

تفكيرها ونظام قيمها.

األولى«)))،  التكنولوجية  »الثورة  توينبي  المؤّرخ  سّماها  وقد  األولى،  فأّما 
فقد اِنطلقت - وإن في غير وعي بذاتها - من بالد الرافدين ومن ضفاف النيل 
العصر  واِمتّد مفعولها حتى مشارف  الميالد،  قبل  منذ حوالي ثالثة آالف سنة 

الحديث.

(1) - Arnold Toynbee, La grande aventure de l’humanité, Paris, Payot, 1994, p45 
sq.



51

كوبرنيك،  مع   - المسرنمين)))  اِنطالق   - اِنطلقت  فقد  الثانية،  الثورة  وأّما 

واِّتضحت أكثر مع غاليلي، ووعت ذاتها مع ديكارت وكانط منذ حوالي خمسة 

حين  حتى  بل  ذلك،  نع  لم  وإن  حتى  اليومية  حياتنا  في  فاعلة  اآلن  وهي  قرون. 

ننكرها ونلعنها.

ثالثة،  اِّتجاهات  في  الثورتين  هاتين  بين  المقارنة  على  هاهنا  نعّول  ونحن 

وهي نمط اإلنتاج ااِلقتصادي، ونمط اإلنتاج الفكري ونمط النظام السياسي أي 

مجاالت المنافع واألفكار والقيم، وذلك لهدف الوقوف على ما يمكن أن يكون 

معنى الثورة الشاملة عسانا على هذا النحو نقيها شغب األلفاظ، وشّر الوقوع في 

مهاترات ال مغنم فيها لغانم.

وإْذ نحن ذهبنا هذا المذهب، فلتقدير مّنا أّن مصير اإلنسانية بإطالق قد َتحّدد 

بالثورة األولى في بالد النيل وبالد الرافدين، وألّن الثورة الثانية ما كان لها أن تقع 

لوال أن هّيأت لها األولى أسباب الظهور في الزمن البعيد ونعني بذلك أّن الثورة 

الكوبرنيكية ماكان لها أن تكون لوال الثورة الفلكية »البابلية«.

هي  إّنما  وأخطرها،  الثورتين  بين  الكبرى  الفروق  أهم  من  أّن  تقديرنا  وفي 

بقية  التاريخ. وبالتالي فإّن ما يمّيز عصرنا عن  الحرية، قيمًة علية أو ممارسًة في 

عصور اإلنسانية هي الحرية ال باِعتبارها مكانة اِجتماعية كما هو الشأن في الفكر 

باِعتبارها  الالتيني، وإّنما  اليوناني واليهودي والمسيحي واإلسالمي واألوروبي 

مثل  »إنسان عبد«  الحديث عن  القول  تناقض  يكون من  بحيث  إنسانيتنا،  جوهر 

تناقض الحديث عن »دائرة مربعة«.

هذا  به  تعّهد  ما  على  تاريخًيا   - ابستيمولوجًيا  المنهجي  ااِلختيار  كان  ولّما 

الحركة  علم  أي  الميكانيكية،  العلوم  على  التركيز  يكون  أن  لزاًما  كان  العمل، 

كما  تمامًا  معا.  الفكر  وبينية  العالم  بنية  حمورابي  منذ  حّددت  التي  والسكون، 

والثورات  الحديثة  العصور  تفّرعت  عنها  التي  الكوبرنيكية  الثورة  في  الشأن  هو 

القطاعية كالثورة الكيمياوية مع الفوازييه والثورة البيولوجيه مع داروين والثورة 

(1) - Arthur Koestler, The Sleep Walkers. A History of Man’s Changing Vsion of 
the Univers, Pinguin Books, London, 1959.
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من  ال  أصولها  من  األمور  نأخذ  فنحن  وأمريكا.  وانجلترا  فرنسا  في  السياسية 
فروعها.

الشيوع، هو  تأّمل تحّول لفظ غاية في  أّنه يكفي  ااِلّتجاه  لنا في هذا  ويبدو 
الركن األّول في العلوم الفيزيائية والعلوم الفلكية، لفظ »الحركة«، من معناه قبل 
العلمي الذي ساد جميع معاجم الدنيا ومعارف كبار علمائها، مثل أرسطو واِبن 
الحديث،  العصر  حتى  العصور  أقدم  منذ  األكويني  وطوماس  رشد  واِبن  سينا 
التحّول عن أسبابه، ولنقف على بعض  إلى ضرورة مساءلة بطء ذلك  لنتفّطن 
العلم  وبالتالي  الحركة  مفهوم  تعريف  تجديد  أّن  كيف  ندرك  عسانا  مصاعبه 
فكرية  آفاقا  لإلنسانية  فتح  قد   ،((( وغاليلي   ((( ديكارت  مع  برمته،  الميكانيكي 
إْذ نقلها من العالم المغلق المتناهي المتراتب، إلى  وحضارية ال عهد لها بها. 
إلى  الطبيعي  التقريبي  المراس  ومن  المتجانس)))،  الاّلمتناهي  المفتوح  العالم 
أو  الثانية،  نواس  باِبتكار  الزمن  اِحتساب  في  سواء  التقني)))  الدقيق  المراس 
المجهر الذي كشف عن اإلنسان غطاءه فبصره حديد، أو المقراب الذي مّكن 

(1) - R. Descartes, Traité du monde ou de la lumière §VII, Paris, Éditions Adam 
et Tannery, Vol XI, Vrin, 1996, p36-48.

عامة  القدامى  علم  بين  الفاصلة  االبستيمولوجية  القطيعة  عمق  الفصل  هذا  في  ديكارت  يبن 
يونانيين وعربا وأوروبيين التينيين من ناحية وعلمه هو من ناحية أخرى، بحيث يرفض حتى 
ترجمة التعريف األرسطي للحركة باعتبارها »فعل ما هو بالقوة من حيث هو بالقوة« لغموضه 
ابستمولوجيا ولمناقضته لقوانين الطبيعة ذاتها انطولوجيا. وهو التعريف الذي رددته اإلنسانية 
العالمة منذ أرسطو وابن سينا والبيروني وابن الهيثم وجميع علماء أوروّبا الالتينية حتى ذلك 
اليوم. ويتعلق األمر في هذا الموضع بتعريف ما يسميه العلم الفيزيائي الحديث »مبدأ »العطالة« 
أي الحركة على االستقامة وبسرعة منتظمة دائمة. وهو المبدأ الذي سيجعل منه نيوتن القانون 

األول من قوانين العلم الميكانيكي حتى اليوم.
(2) - Galilée, Discours concernant deux sciences nouvelles. Présentation, 
traduction et notes de Maurice Clavelin, Paris, Armand Colin, 1970. Troisième 
journée. p125:

يقول غاليلي في الموضع المشار إليه: »إننا نأتي - في أقدم الموضوعات - بعلم جديد بإطالق« 
(3) - A. Koyré, Du mode clos à l’univers infini, Paris, Gallimard, 1973.
(4) - A. Koyré, ـ «Du monde de l’à-peu-près «à l’univers de la précision», In 
Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Paris Gallimard, 1971, p341-362
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ما  أفكار  فيه  وتولدت  رأت  عين  ال  ما   - غاليلي  مثل   - فأبصر  السماء  في  له 

خطرت من قبل على قلب بشر))). وُرّب لفظ اِختصر تحّوالت الفكر اإلنساني، 

الحديث، وجملة هذه  قبل  الفكر  الماكروكوزم في  الميكروكوزم  كما يختصر 

التحوالت النظرية والعملية هي التي نسميها »ثورة«.

ُيسّمى  أصبح  ما  سياق  في  اإلنسانية  تاريخ  في  الكبير  التحّول  هذا  ويندرج 

منذ كانط »الثورة الكوبرنيكية« التي وضعت حّدًا لنظام الكون. كما نشأ في بالد 

الاّلتينيون،  واألوروبيون  والعرب  اليونانيون  وتوارثه  الفرعونية  ومصر  الرافدين 

الرياضية،  والصياغات  والتدقيقات  التحويرات  من  أدخلوا  ما  عليه  وأدخلوا 

اِبن  سّماه  الذي  ذاك  وضعها  التي  األولى)))  أصوله  عن  به  الخروج  دون  لكن 

مرة  ألول  المقراب  وجه  حين   1610 سنة  رأى  عما  غاليلي  بها  أعرب  مسيحية  ))( - مقالة 
القمر  وتضاريس  المشتري  أقمار  فرأى  عامة  البشرية  تاريخ  وفي  العالمة  اإلنسانية  تاريخ  في 
فأدرك أنه ليس جرًما بلوريًا كما ظنت القرون بل هو أقرب ما يكون من صورة األرض بكهوفه 

وجباله... انظر في افتتاحية كتاب:
Galilée, Sidereus Nuncius. Le Messager céleste. Texte, traduction et notes établis 
par Isabelle Pantin, Paris, les Belles Lettres, 1992.

وانظر كذلك الفصل الرابع من كتاب:
Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini.

))( - 1/ في إن اليونانيين مدينين لقدماء المصريين وقدماء العراقيين بمعارفهم الفلكية أمر ال 
ريب فيه. من ذلك أن أهم كتب أفالطون في العلم الفلكي هو كتاب طيماوس Timée وقد اتهم 

أفالطون بسرقته من علماء مصر. انظر في ذلك:
Luc Brisson ; «les attaque de plagiat lancées contre Platon» In Contre Platon. 
Vol. i Le platonisme dévoilé. S/D Monique Dixsaut ;Paris, Vrin, 1993 p339-356.

كما ان ارسطو لم يكتب »السماء والعالم« اال بعد ان أرسل إليه االسكندر المقدوني األرصاد 
الفلكية العراقية الممتدة على أكثر من الفي سنة. انظر في ذلك:

Jérôme Le Français (La Lande) Astronomie, Tom I Paris 1792 p. 83.
F. Hoeffer, Histoire de l’astronomie depuis ses origines jusqu’à nos jours, Paris, 
1873 p66. 2.

وفي ما يتعلق بنقد الصياغة اليونانية للفلك البابلي - المصري على يدي أرسطو ثم بطليموس 
مع  الفلك  عليها  قام  التي  لألسس  وفيا  بقي  العربي  العلم  فإن  الشهير،  »المجسطي«  صاحب 
أن  غير  -من  »تنحل  شكوكه  يعتبر  ولكنه  بطليموس  ينقد  الهيثم  ابن  إّن  ذلك  من  بطليموس، 
تحقيق  بطليموس«  على  الشكوك  الهيثم-  ابن  انظر  يتغير«.  وال  األصول  من  شيء  ينتقض 
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الهيثم في كتاب الشكوك على بطليموس »إمام الصناعة« الفلكية صاحب كتاب 
بذلك  يعنيان  وهما  الفلكية«  الصناعة  »دستور  البيروني  سّماه  الذي  المجسطي« 
أّن تلك المرحلة االبستيمولوجية هي مرحلة كان االّتباع فيها غالبًا على اإلبداع، 
وهي مرحلة »العقالنية اليونانية - العربية« ابستيمولوجيا. وهي مرحلة األنموذج 
 - األوروبي   - العربي   - اليوناني   - البابلي   - »الفرعوني  الثقافي  )البراديڤم( 
الاّلتيني الواحد«، المتجانس في أصوله العميقة تجانسا ترّد بمقتضاه ااِلختالفات 
العقدية واللغوية والعادات والتقاليد ااِلجتماعية إلى مجّرد ظواهر، هي تنويعات 

على أصول واحدة.

مثل  والمسيحية واإلسالم،  اليهودية  في  الكالم  آثار علماء  في  النظر  ويكفي 
ااِلسكندري  كليمان  أو  اإلبراهيمية  الِمّلة  في  الكالم  علم  منشئ  اليهودي  فيلون 
سيزاريه  دي  إيسوب  الفلسطيني  أو   Clément d’Alexandrie 215 م(   - )150 م 
 Les اإلنجيلية  المقّدمات  موسوعة  صاحب   (339-265) Eusèbe de Cesarée
préparations évangéliques أو الغزالي في التهافت كما في اإلحياء وخاّصة في 
كتاب »سّر العالمين وكشف ما في الدارين«))) أو فخر الدين الرازي في »التفسير 
الكبير« كما في »المطالب العالية من العلم اإللهي«، وهو الِعلم المسّمى في لسان 
اإلسالمية«،  الفلسفة  أو  الكالم  علم  المسلمين  لسان  وفي  أثولوجيا،  اليونانيين 
لنقف على ما فيها من وجوه التقارب حتى التماهي مع الفكر الفرعوني والبابلي.

وإذا كان األمر كذلك، فهل من معنى حقيقي للفظ »الجاهلية« سواء قدرناه 
ِحْذَو  َحَذْوا  أّن جميع هؤالء  ذلك  السياسي؟  أو  األخالقي  أو  المعرفي  بالمعنى 
البابليين سكان بالد »هاروت وماروت« و»الصابئة« في اِعتبار الكواكب السماوية 
اِشتغال  البعض مالئكة، وسّماها آخرون موضع  كائنات متنّفسة - عاقلة سّماها 
المالئكة وسّماها غيرهم عقوال سماوية. وهو اِعتقاد بقي ناجزًا في العلم النظري 

الدكتور عبد الحميد صبرة والدكتور نبيل الشهابي، تصدير الدكتور ابراهيم مذكور، مطبعة دار 
الكتب، القاهرة 1971 ص 5. ذات الموقف عند البيروني إذ أن جميع ضروب النقد أو الشكوك 
على بطليموس تتم في إطار االعتراف العلني بأنه »دستور الصناعة وصاحب إمام أهلها«. انظر 
البيروني »القانون المسعودي«، المقالة األولى، الباب األول، حيدر أباد الدكن، 1954، ص 24 

.25 -
))( - انظر بالخصوص الجزء الثاني من هذا الكتاب ضمن رسائل اإلمام الغزالي، دار الكتب 

العلمية، بيروت 1994.
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َوالنََّصاَرى  َهاُدوْا  ِذيَن  َوالَّ آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ »إِنَّ  عاّمة:  اإلبراهيمي  الاّلهوت  في  كما 

َربِِّهْم َواَل  َأْجُرُهْم ِعنَد  َفَلُهْم  َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا   ِ ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاهللَّ َوالصَّ
َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن«)))

حسب  الكوني  التاريخ  تحقيب  إشكال  إطار  في   - يمكن  أّنه  لي  بدا  لذلك 

ظهور  حتى  واحًدا  ثقافيًا  عصًرا  الزمني  ااِلمتداد  هذا  اِعتبار   - العظمى  خطوطه 

كتاب كوبرنيك سنة De Revolutionibus Orbium Cœlestium» ،1543» وظهور 

على  اإلبداع  غلب  يومها   .1641 سنة  لديكارت  الميتافيزيقية«  »التأمالت  كتاب 

في  أوجه  بلغ  عميقًا  تغّيًرا  كوبرنيك  مع  الكون  نظام  تغّير  إذ  اإلصالح.  مجّرد 

أواخر القرن السابع عشر مع صياغة قانون الجاذبية الكونية، بعد قرن ونصف من 

ااِلشتغال العلمي المّتصل. وتغّير كذلك نظام الفكر ومعنى التفكير، تغّيًرا عّبرت 

ووجوديًا  فكريًا  باِمتياز  الحرية  فلسفة  باِعتبارها  الديكارتية  الكوجيتو  فلسفة  عنه 

أّن الكوجيتو - بما هو وعي الذات الحّرة بذاتها وبالغيرية - لم  وسياسيًا، ذلك 

يتأّخر طوياًل عن التحّول إلى »فرد« يعي اِستقالله بذاته، وإلى»مواطن« أي ذات 

سياسية حّرة تحكم نفسها بنفسها في مجتمع اِصطلح - منذ هيرودوت))) - على 

أن ُيسّمى »المجتمع الديمقراطي«، وأن ينتظم - إجمااًل - وفقًا لِما تبلور من رؤى 

في »العقد ااِلجتماعي« لروسو.

بضرب  وإن  تتخّلص،  خاّصة  أوروّبا  في  الحديثة  اإلنسانية  بدأت  وهكذا 

اليوناني  الفرعوني -  »البابلي -  الفلكي  العلم  الزمن يسير، من  التفاوت في  من 

قدماء  َها  َسنَّ التي  اإللهية«)))  »الحاكمية  ومن  الاّلتيني«،  األوروبي   - العربي   -

 .17 والحج   69 المائدة  سورتي  في  ورد  بما  مقارنتها  اآلية  هذه  فهم  يقتضي   .62 ))( - البقرة 
ونتبين هنا أن المرحوم محمد إقبال َظَلم الكثير - غفر اهلل له - حين قال في قصيد معرب بعنوان 

حديث الروح الذي أبدعت أم كلثوم في أدائه:

جهالة والنجوم  الكواكب  أنــــوارا«.»عبدوا  هديها  ــن  م يبلغوا  ــم  ل

(2) - Hérodote, L’Enquête, livre III, §80-§84, Paris, Gallimard, Pléiade, 1964, 
p254-258.

))( - نعني »بالحاكمية اإللهية« مذهبا في تبرير السلطة بوجه عام بما في ذلك شكلها األرقى 
ملزم  فهو  وبالتالي  به »خليفته« وظيفيًا.  يكون  يمنح لإلنسان  إلهيا  تفويًضا  بجعلها  الدولة  أي 

بالحكم بالشريعة اإللهية بوجعه عام أو بما سمي أحيانًا في فرنسا خاصة »الحق المقدس«. 
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مختلفة،  بصيغ  وإن  فيها،  حذوهم  وحذا   ((( العراقيين  )))وقدماء  المصريين 

اليونانيون والمسيحيون))) والعرب المسلمون ))) وكامل أوروّبا المسيحية الاّلتينية 
حّتى الثورة الفرنسية.)))

))( - قداسة السلطة من ألوهية مصدرها وتلك من أبرز مكونات الثقافة المصرية القديمة وهي 
العمدة التي إليها تستند الفلسفة السياسية الفرعونية. انظر في ذلك:

Françoise Dunant et Christine Zivie-Coche, Dieux et Hommes en Égypte, Paris, 
Armand Colin, 1991 p200-205.

وانظر كذلك:
Jules Baillet, Le régime pharaonique dans ses rapports avec l’évolution de la 
morale en Égypte, Paris, 1913 p1-148.

))( - انظر ديباجة شريعة حمورابي:
Pierre Curveilhier, Commentaire du code d’Hammourabi, Paris, Enest Leroux, 
1938 p. 1-6.
19 حيث نقرأ ما يلي: »أنت صخر وعلى هذا   - 18 16 اآليتين  ))( - انظر انجيلمتى، االصحاح 
في  مربوطا  يكون  في األرض  تربطه  فما  عليها،  نقدر  لن  الموت  كنيستي، وقوات  ابني  الصخر 
الكاتوليكية  الكنيسة  اعتبرت  لذلك  السماء«.  في  محلواًل  يكون  األرض  في  تحّله  وما  السماء 
الحواري صخر »خليفة« السيد المسيح وكذلك جميع الباباوات... لذلك وجب االعتراف بفساد 

مقالة أن المسيحية دين دون دنيا، خالفًا لإلسالم الذي يراد له أن يكون وحده »دينا ودنيا«.
))( - مما يؤثر عن معاوية ابن أبي سفيان أنه خطب في العراقيين بعد أن غلبهم عسكريا: »ما 
قاتلتكم لتصلوا وال لتصوموا وال لتحجوا وال لتزكوا إنكم لتفعلون ذلك ولكن قاتلتكم ألتأمر 

عليكم وقد أعطاني اهلل ذلك وأنتم له كارهون«.... 
))( - منذ شريعة حمورابي القائمة على »الحاكمية اإللهية« )...(لم يوجد - على ما يبدو - َمن 
طرح السؤال السياسي دون االنطالق من افتراض اإلرادة الربانية والدعوة إلى الخضوع لها بطاعة 
فيلون االسكندري )20  أو  اليهودي  فيلون  يقول  باعتباره »ظل اهلل في األرض« كما  »السلطان« 
 Le politique ق. م - 45 م. أو باعتباره »الراعي« كما كان يقول افالطون )انظر محاورة السياسي
والحواريون والمسلمون معا إال بداية من غروتيوس Grotius الذي يعتبره مؤّرخو القانون مبتكر 
أن  يبين  أن  على  عشر  السابع  القرن  من  األول  النصف  في  تجاسر  فقد  الدولي.  القانون  مبادئ 
اهلل  لم يكن  »لو  الناس - يطرح حتى  المتأّكدة في حياة  السياسي - من حيث ضرورته  السؤال 

موجوًدا« Ets Deus non daretur انظر:
Grotius, Le droit de la guerre er de la paix, Prolégomènes, §XI, p.
وليس مما يحتاج إليه بيان إن »الحاكمية اإللهية« عمدة الفكر السياسي اإلسالمي كما نلمس ذلك 
في أبيات اإلسالم السياسي بجميع طوائفه، وإن اختلفت مناهج التعبير عنه. انظر في أبو األعلى 
المودودي، تدوين الدستور اإلسالمي، مؤّسسة الرسالة بيروت 1991 خاصة ص 18 - 25 وكذلك 
سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، بيروت 1979 )طبعة سادسة( خاصة ص 98 وما يليها.
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ذلك إجماال ما دفعنا إلى القول بأّن ما لم يعه المؤّرخون عاّمة الوعي الواضح، 
السنين في بالد  ثقافيًا واِقتصاديًا وسياسيًا، قد تحّدد منذ آالف  أّن قدر اإلنسانية 
الفلكية  والثورة  الزراعية  الثورة  حدوث  منذ  أي  النيل  ضفاف  وعلى  الرافدين 
والعلم  ااِلقتصاد  تجّدد  الحديث، لحظة  العصر  التشريعية حتى مشارف  والثورة 

والسياسة تجّددًا عميقًا، هو الثورة ذاتها.

التاسع  القرن  السبع حتى منتصف  بقيت - إجمااًل - بسماواتها  الكون  فبنية 
عشر، أي حتى ليفيرييه )Urbain Le Verrier )1877-1811 مكتشف كوكب نبتون 
)1846(، تدور حول األرض كما تحّددت مع قدماء المصريين وقدماء العراقيين 
وظلت الزراعة الركن األهم في نحلة البشرية إلى المعاش وبقي نظام الحكم - 
على  شيئًا،  اللّب  من  تغّير  ال  مختلفة  بأغلفة  وإن  قائمًا،   - الفرنسية  الثورة  حتى 
ااِلستخالف اإللهي في مشارق األرض ومغاربها وفي المجتمعات الوثنية كما في 

المجتمعات التي تبّنت العقيدة اإلبراهيمية.

إليه مناصرو نظام الخالفة في اإلسالم )المودودي وقطب  ينتبه  لم  ولعّل ما 
واإلسالم السياسي عامة وبجميع فصائله( أو معارضوه)عبد الرازق والعشماوي( 
أّن هذا النظام من بقايا التراث السياسي البابلي والفرعوني الذي ورثته أثينا بحكم 
تتلمذها على المدرسة المصرية خاّصة. ومّما يشير إلى ذلك بجالء أّن صولون))) 
 Saïs مؤّسس الدولة اليونانية كان من خريجي المدرسة الفرعونية بمدينة صايس
الميالد وكان فيها  الثالث قبل  القديمة في األلف  التي كانت من أكبر مدن مصر 

يومئذ مدينة الشمس Heliopolis أهم دور العلم والعبادة.

وما لم ينتبه إليه مؤّرخو األديان بما فيه الكفاية، أّن الكثير من اآللهة اليونانية 
- إن لم نقل جميعها - مستوردة من مصر بما في ذلك كبيرهم زوس وعظيمتهم 
أثينا على ما يذكر ذلك هيرودوت في مواضع كثيرة من الكتاب الثاني من تاريخه))) 
نفسها  الرومانية  اآللهة  كانت  ولّما  وإيزوريس«))).  »إيزس  مؤلفه  في  هيبارك  أو 

(1) - Voir Hérodote, II, §17 p 215, Plutarque, Les vies des hommes illustres, Paris, 
Gallimard, (Pléiade), 1951 p. 171-212.
(2) - Hérodote, L’Enquête, Paris, Gallimard (Pléiade, 1964), livre II, §42 p.158-
186-§49 p162 §59 p165-166 … 
(3) - Plutarque, Isis et Osiris, in Œuvres morales, Paris, 1819, Tome V, p. 221-
334.
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هادوا  الذين  أّن  عن  فضاًل  األصول  مصرية  بالتبعية  فهي  اليونان  من  مستوردة 

من  ذلك  لهم  كان  إّنما  العالم،  أنحاء  جميع  في  اهلل  ربنا  قالوا  والنصارى والذين 

مصر ومن فلسطين ومن واد غير ذي زرع.

العقائد  من  عديدة  وجوها  تمّس  الحضارية  الوصلة  هذه  أّن  نّدعي  أْن  ولنا 

الحميمة كما بّين ذلك أبو الريحان البيروني في كتاب »ما للهند من مقولة مقبولة 

في العقل أو مرذولة«))) حيث فّصل القول في عقيدة التناسخ، وبّين أّنها مشتركة 

وأصحاب  والمسلمين،  والمسيحيين  اليهود  السماوية،  الديانات  أصحاب  بين 

ذلك  وفي  المصريين.  وقدماء  واليونانيين  الفرس  كقدماء  السماوية  غير  العقائد 

ااِلشتراك معنى غائر في الضمير اإلنساني أو »الاّلشعور الجمعي« كما يقول يونغ 

C. G Jung، وهو أّننا نرفض - نحن البشر - أن يكون منتهى وجودنا »أرحاًما تدفع 
وأرًضا تبلع«، ألّننا ننزع غريزيا إلى التشّبث بالحياة، فإن لم نستطعها في الوجود 

العيني، اِلتمسناها في وجود دائم سّميناه »اآلخرة« مهما اِختلفت صيغها.

ولنا هنا أن نخلص إلى اِستنتاجات ثالثة، تقوم عليها اِستقامة الوعي بالذات 

والثورة  عاّمة  الثورة  معاني  بعض  وفهم  اإلنساني  التاريخ  معاني  بعض  وإدراك 

الوطنية التونسية خاصة:

فرضته  الذي  بالتقسيم  معنيين  لسنا  أّننا  االستنتاجات  هذه  أّول  فأّما   -

المذهب،  سنّية  شرقية،  إمبراطورية  إلى  اِنقسمت  أيام  الرومانية)))  اإلمبراطورية 

يونانية اللغة، محلية المراجع، عاصمتها القسطنطينية، وريثة بيزنطا، وإمبراطورية 
وبذلك  روما.  عاصمتها  المرجع،  موّحدة  الّلغة،  التينية  المذهب،  كونية  غربية 
اِكتسى التمييز بين الشرقي والغربي معانَي ايديولوجية وعقدية وثقافية عاّمة تمّثل 

اليوم عائقًا أمام حوار حقيقي مع اآلخر من ناحية وتعّطل اِنطالق الفكر النقدي 

عندنا من ناحية أخرى. حتى لكأّن كّل مقاربة نقدّية لوجه من وجوه ثقافتنا ضرب 

))( - البيروني، ما للهند من مقولة، مقبولة في العقل أو مرذولة، عالم الكتب، بيروت، 193 
الفصل ه في حال األرواح وترّددها بالتناسخ في العالم، ص 39 - 44.

))( - يحسن بنا أن نالحظ أن هذا التقسيم شرق/ غرب سبق انقسام اإلمبراطورية الرومانية، إذ 
يبدو أنه ولد زمن الحروب بين الفرس واليونانيين خالل القرن الخامس قبل الميالد، كما نجد 
ذلك في تاريخ هيرودوت. انظر خاصة الكتابين الخامس والسادس. غير أن ذلك التقسيم ليس 

هو المؤثر اليوم في الفكر العربي اإلسالمي الراهن بل جروح ذكرى الزحف االستعماري. 
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من الخيانة، أو التحالف مع الغرب ااِلستعماري. فإن كان قيام ثورة ثقافية ممكًنا، 
والمراجعة  المعمق  النقد  إلى  ثقافتنا  أبعاد  جميع  إخضاع  سيكون  منطلقها  فإّن 

الشاملة.

من  الرائج  النقد  من  تستثنى  أاّل  ينبغي  أّنه  ااِلستنتاجات  تلك  ثاني  وأّما   -

الزيف  إن لم تكن  الوهم،  القائمة على توجهات تكاد تالمس  التاريخ  كتابات 

ذاته أحيانا. لذلك كان علينا أن نراجع في العمق مشكلة »البدايات« ال ألهميتها 

النهايات.  تأثير على  من  لها  لما  بل  أسطورية،  األحيان  أغلب  في  فهي  الذاتية 

فما سّماه رينان »المعجزة اليونانية«))) ال ريب فيه ألّنه ال أحد يفّكر اليوم في أن 

يشّك في عظمة الفكر اليوناني في جميع تجلياته، شعًرا ونحتًا ومعماًرا وعلًما 

وفلسفة...

لم  لو  تكون  أن  لها  كان  ما  الحقيقية  العظمة  تلك  أّن  نعي  أن  البّد  أّنه  غير 

ما  وهو  والفينيقيين،  العراقيين  وقدماء  المصريين  قدماء  عن  اليونانيون  يتتلمذ 

يشهد به أفالطون حين بّين في كتاب »طيماوس« مستعيدا مقاالت جّده صولون 

إاّل »أطفااًل«))) لم يشهدوا - خالفًا  بالمصريين -  ليسوا - مقارنة  أّن األثينيين 

اإلنسانية  أهدى  الذي  هو   Theut توت  اإلله  أليس  الزمن.  نشأة   - للمصريين 

يقول  كما  النرد  لعبة  عن  فضاًل  الهجاء  وحروف  والفلك  والهندسة  الحساب 

أفالطون نفسه في محاورة فيدروس )))؟

وإذا وضعنا نصب أعيننا شهادة أفالطون، وقلنا - اِقتداء بأرسطو - إّن المعرفة 
العلمية إّنما هي معرفة بالعلل )))، فما قيمُة شهادة رينان إذا لم تقم على التذكير - 
 Heidegger جزئيا أو كليا - بأسباب عظمة اليونان؟ وما قيمة ما يهذر به هيدجار

))( - قام رينان سنة 1865 بزيارة إلى أثينا فتاه عشًقا بما رأى فيها من آيات الفن اإلنساني حتى 
قال: »ثمة موضع وجد فيه الكمال« موضع واحد ال ثاني له. إنه هذا الموضع » )ص11( من 
العبرانية  المعجزة  عن  خطًرا  تقل  ال  معجزة  تلك«  »بآياتها  أثينا  واعتبر  ذكره.  اآلتي  المصدر 

والمعجزة المسيحية. انظر في ذلك:
Ernest Renan, Prière sur l’Acropole, Paris, Edouard Pelletan, 1899.
(2) - Platon, Timée, 22b (p 43 Édition de La Pléiade).
(3) - Platon, Phèdre, 274 c-d (p 74, Pléiade).
(4) - Aristote, Métaphysique, A, 3, 983 a 225 sq.
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مثاًل حين يرّد البدايات المؤّسسة لحضارة »الغرب« إلى قدماء اليونان وحدهم؟))) 
وكيف نفّسر نسيانه أّن َمن اِصطفاهم منطلقًا للفلسفة والعلوم قد تتلمذوا - ولو 
فأيُّ  كان ذلك كذلك،  وإذا  الفرعونية؟  المصرية  المدرسة  مباشر - على  بشكل 
معنى للمقابلة بين »تفكير شرقي« و»تفكير غربي« أو بين »أثينا« و»بيت المقدس« 
Léo Straus تلميذ هايدغار وأستاذ صقور الحرب على  ليو ستراوس  كما يفعل 

العراق؟

اِبن  مقالة  ترديد  في  بلهاء  بوثوقية  اِنسقنا  أّننا  اليوم  الفادحة  أخطائنا  ومن 
خلدون القاضية في غير تمحيص بأّن »المغلوب مولع أبدا بااِلقتداء بالغالب في 
شعاره وزّيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده«)))، والحق أنَّ التاريخ يشهد بِأَنّ روما 
اِحتلت أثينا عسكريا بعد سقوط قرطاج، ولكّن أثينا اِحتّلت روما ثقافيا حتى قال 
قائلهم »ويل للمنتصرين« Vae victoribus، بعد أن تجّرع الرومان مرارة الهزيمة 
فيهم:  صاح  يوم   Brenus برينوس  بقيادة  الفرنسيين  قدماء  أيدي  على  العسكرية 
»ويل للمهزومين«Vae victis. ثّم إّن العرب اِحتّلوا الفرس ولكّنهم قّلدوهم في 
أشياء ال تحصى))) وإّن اليابان قّلد أوروّبا - منذ عصر الميجي - في غير تحّفظ، 
وفي كل شيء تقريبًا)))حتى أصبح قَوة عالمية يحسب لها ألف حساب. أما الصين 

ٌة أخرى اليوم وغدا ! فِقصَّ

مصيرية،  ضرورة  أصبحت  ثقافية  ثورة  مجرى  في  اليوم،  علينا  وجب  لذلك 
نحن   - ألّننا  ذلك  نخشى  أن  لنا  وليس  التقليد.  بدل سؤال  التثاقف  طرح سؤال 
معشر التونسيين - من وطن ينتمي إلى أّمة عرفت كيف تغدق العطاء في غير مّن، 

وكيف تستفيد مّما في أيدي اآلخرين في غير خوف.

))( - يذهب هايدغار إلى أن الفلسفة يونانية بحكم اسمها وهي ال تكون إاّل يونانية أي »غربية« 
إاّل  لها  تعلق  ال  الفلسفة  ان  ذلك  عنه،  يستغنى  مما  »غربية«  أو  »يونانية«  لفظ  إضافة  أن  حتى 

بأوروّبا والغرب دون غيرهما. انظر في ذلك:
M. Heidegger, «Qu’est-ce que la philosophie»? In Questions II, Paris, Gallimard, 
1968, p15.

))( - ابن خلدون، المقدمة، الباب الثاني، الفصل الثالث والعشرون. 
))( - د. أحمد محمد الحومي، تيارات ثقافية بين العرب والفرس، دار النهضة، القاهرة. د ت 
))( - نجم ثاقب خان، دروس من اليابان إلى الشرق األوسط، مركز األهرام للترجمة والنشر. 

القاهرة، 1993
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- وأّما ثالث تلك ااِلستنتاجات الواجبة في إطار الثورة الثقافية اآلتية، أّنه آن 
وحتى  المجانسة  لمنطق  اِنتصارا  المطلق،  والفرق  المباينة  منطق  لتجاوز  األوان 
 Térence (190-159) األمازيغ  أبنائه  أحد  قال  وطن  إلى  ننتمي  فنحن  التماهي. 
ذات يوم مقالة زلزلت وجدان الرومانيين)إّنني إنسان وما من شيء إنساني بغريب 
عّني( Homo sum; humani nihil a me alienum puto. ويكفي أن نقرأ ما قال 
تاريخنا  حّق  في  تقصيرنا  مدى  لنعي   ((( اإلنقليزي  األدبي  النقد  أو  ديدرو)))  فيه 
علينا. وتلك نقيصة البّد من أن تكون محّل عناية واعية من جميع التونسيين وفي 
مقّدمتهم الجامعة واألسرة التربوية كافة، إن أرادوا حّقا ثورة ثقافية فعلية بدياًل عن 
منطق التعبقر المتوهم وعنتريات اإلفالس السياسي. فما من ثورة ممكنة اليوم بل 
وما من إصالح طموح إاّلوهو كوني من جهة مبادئه؛ أي العقالنية العلمية والحرية 
العملية والفعل ااِلقتصادي المنتج، وما يتيحه ذلك كّله من رقّي شامل؛ للفنون فيه 

مكانة محفوظة ودور رائد.

واإلصالح ال يكون محليًا أو وطنيًا أو جهويًا إاّل وفقًا لما تقتضيه تلك المبادئ 
الكونية ذاتها. فما من مشكل صحي أو فالحي أو صناعي يمكن معالجته في أدق 
خصائصه المادية إاّل في ضوء مبادئ عامة كونية. وإذا كان األمر كذلك، هل من 
معنى للقول مثاًل بمسطرة عربية أو إسالمية لحقوق اإلنسان العربي المسلم إاّل 

التفّصي منها بدعوى أسلمتها أو تعريبها؟

من  موقف  على  الضروري  التنبيه  يندرج  الثالث،  ااِلستنتاج  هذا  عمق  وفي 
من  ضرب  إلى  يرّدها  ومسلمين،  وعربًا  ومغاربيين  تونسيين  بيننا،  نافق  الحداثة 
نواقض األصالة بدعوى أّنها مسقطة بعنف على إرادة الشعوب وليست نابعة منها. 
أن  دون  والحداثة،  االستعمار  بين  المماهاة  إلى حّد  بالبعض  التمويه  وقد ذهب 

يدرك أّنه إنتاج ثورات ثالثة: علمية وفلسفية وسياسية.

تارة  الخديعة  ومخبأ  تارة،  الجهل  غشاء  هو  لبس،  رفع  األمر  أوجب  لذلك 
أخرى. إْذ أّن تلك الثورات الثالث التي قّد منها نسيج العصر الذي نعيشه جميعا، 

(1) - Diderot, «Réflexions sur Térence», In Mélange de littérature et de 
philosophie, Paris, 1821, p30-46
(2) - John Sargeaunt, Terence. With English traduction, in two Volumes, London 
1918
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ثّمة في  ليس  أّنه  داّلة على  ُأنجزت في أجواء صاخبة ظالمة،  قد  كل من موقعه، 

على  أوروّبا  قست  فقد  عنيف.  برانّي  وتحديث  لطيف،  جواني  تحديث  التاريخ 

خيرة أبنائها الذين تدين لهم اليوم بمجدها، فحرقت))) برونو G. Bruno، وشّردت 

أّنها  إلى  إضافة  ثالثة عقود  )))Campanella حوالي  كامبانيال  ديكارت، وسجنت 

حكمت على غاليلي بالسجن حتى العمى والموت وفرضت الصمت على األب 

لاِللتزام  نفسه   Newton نيوتن  إسحاق  على  وضغطت   Gassendi (((غاسندي

بضرب من التقية في مجال مخصوص من مجاالت تأّمالته العقدية ألّنه لم يكن 

يؤمن بالتثليث المسيحي)))...

))( - األب جوردانو برونو )Giordano Bruno 1548 - 1600( من آباء الكنيسة الدومينيكية 
العالم  تناهي  بال  والقائلين  الكوبرنيكية  الفلكية  النظرية  أنصار  ومن  المسيح  بألوهية  يقول  ال 
وبالتالي بانفتاحه بدياًل عن »العالم اليوناني - العربي - األوروبي« المتناهي والمنغلق. اتهمته 

الكنيسة بالبدعة واإللحاد وحرقته حيا. أنظر في ذلك:
Alexandre Koyré, Du monde Clos à l’univers infini, Paris, Gallimard, 1962.
من  العديد  بين  مشرًدا  عاش  إيطالي  سياسي  ومفكر  الهوتي   Campanella ))( - كامبانيال 
أنه  البدعة والزندقة، حيث  البلدان األوروبية ال يخرج من سجن إال ليسجن من جديد بتهمة 
كان يحلم بنظام سياسي جديد وضع فيه كتابا بعنوان مدينة الشمس وبعلم جديد ينظم العالم 
الطبيعي تنظيما مختلفًا عما اقترحه العلم »البابلي - اليوناني - العربي - األوروبي« الخ. انظر:
Léon Blanchet , Campanella, Paris, Felix Alcan, 1905.
))( - كان األب غاسندي غير راض على فلسفة أرسطو وال يجد علمه مقنعًا فوضع كتابًا )سنة 

Exercitationes paradoxicae contra Aristoteleos :1624(ينقده فيه بعنوان

وهو ما أغضب الكنيسة بحكم ما قام في أدبياتها من صالت وثيقة بين األرسطية )منطق وفيزياء 
القديس  منذ  السيما  ذاتها،  المسيحية  والعقيدة  المسيحي  والالهوت  النفس(  وعلم  وفلك 
طوماس االكويني، حتى أصبح كل تشكيك في األرسطية يعتبر ضرًبا من التشكيك وفي سلطة 

الكنيسة العلمية واالجتماعية والسياسية... 
))( - قليلون هم الذين يعلمون أن في حياة نيوتن ظالاًل اجتهد في التعتيم عليها ألسباب كثيرة، 
منها أنه ريفي خجول ويتحاشى ما في النقاش العام من صلف يصّير الجاهل عالًما. وما جرى 
له مع روبارت هوك Robert Hook أشهر من أن يحتاج فيه إلى التذكير، ولكن تلك الحادثة 
أقنعته أن النقاش في العلم ال يكون »جماهيريا » فلزم الصمت. طول حياته تقريبًا. غير أنه كان 
يطرح على نفسه تساؤالت ميتافيزيقية والهوتية حول الدين المسيحي ومنهج تأويل النصوص 
بالتثليت  يقول  »إذ كان ال  الكنيسة  رأيه مما يجعله يسلم من عقاب  الخ. ولم يكن  المقدسة، 
 Fauslo Socin( سوسان  فوسلو  واألب  القديم  العهد  منهج  على  الربانية  بالوحدانية  وإنما 
1604 - 1539(. وإلى جانب ذلك عاش نيوتن في عهد بدأت فيه انقلترا تبحث لها عن فضاءات 
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لنتبّين  الثالث  الثورات الحديثة  النظر في  لنا ذلك، أمكن أن نعّمق  تبّين  وإذا 
حقيقتها، ولندرك الفرق بينها وبين الثورات القديمة، البابلية والمصرية واليونانية، 
عاد  الذي  كونت  أ.  مقالة  في  النظر  على  وخاّصة  منها،  موقعنا  على  ولنتعّرف 
العربي  الفكر  لعبه  الذي  الدور  إلى  التاريخية  أسبابها  الفرنسية من حيث  بالثورة 
))). ولنا في السياق ذاته أن نتساءل عن العالقة بين  في تحديث الفكر األوروبي 
أ. كونت ومناهضته الصريحة اِلستعمار الجزائر))) والتنظيمات العثمانية الصادرة 

يمتد فيها سلطانها وتتراكم بها خيراتها. لعل ذلك ما حدا بنيوتن صاحب نظرية الجاذبية الكونية 
وباني حساب التفاضل والتكامل Calcul différentiel et intégral يبحث عن طريق »الكيمياء 
ارتقى إلى  الوسيطة »في إمكانية تحويل »المعادن الخسيسة إلى »معادن شريفة« السيما وقد 
وظيفة المسؤول األعلى على المالية البريطانية عندما سمي رئيسا للبنك البريطاني وعضوًا في 

مجلس اللوردات. انظر في ذلك:
Isaac Newton, Écrits sur la religion, Traduction par Jean-François Baillon, Paris, 
Gallimard, 1996-Loup Verlet, La malle de Newton, Paris, Gallimard, 1993.
(1) - A. Comte, «Sommaire appréciation de l’ensemble du passé moderne». In 
Appendice général du système de politique positive contenant tous les opuscules 
primitifs de l’auteur sur la philosophie sociale, Paris, Thunot, 1854, p. 19-Comte, 
«Examen du Traité de Broussais sur l’irritation». In op. cit., p. 217-Comte, 
«Sommaire appréciation de l’ensemble du passé moderne», In op. cit., pp. 4-7. 
Système de politique positive-Plan des travaux scientifiques nécessaires pour 
réorganiser la société, in op. cit., pp. 49-50,.

بها  ويعود  الفرنسية  الثورة  أسباب  عن  سؤااًل  كونت  ا.  يطرح  إليها  المشار  اآلثار  هذه  في 
إجماال  عشر  الثاني  القرن  إلى  معا  العصرين  ابتداء  ويرد  األحياء  عصر  ثم  األنوار  عصر  إلى 
لألسباب التالية:1/بداية« الحروب الصليبية »التي كانت مناسبة إلفراغ األرياف األوروبية من 
التجند أو الهجرة نحو المدن حيث ستظهر »الكومونات«  الذين دفعهم »الطمع« إلى  األقنان 
الفكر األوروبي  2/ خروج  البورجوازية الحديثة على أنقاض اإلقطاع  Communes وستنشأ 
من سباته العميق بفضل اقتحام الفكر العربي المجال األوروبي مع بداية حركة الترجمة التي 
ِن فكر نقدي كانت أول مفعوالته انشطار الكنسية المسيحية إلى كاتوليكية  كانت منطلقًا لِتكوُّ
بتأثير عربي إلى كاتوليك وأورتودوكس. وعن ذلك  وبروتاستانتية، بعد انشطارها في الشرق 
الفكر النقدي نشأت حركة فكرية حالمة بتجديد األطر الفكرية والفنية حلما أفضى الحقًا إلى 
الثورة الكبر ى، الثورة الكوبرنيكية بأبعادها العلمية والفلسفية والسياسية. أنظر في ذلك أيًضا:
A. Koyré, «Aristotélisme et platonisme dans la philosophie du Moyen-âge» In 
Études d’histoire de la pensée scientifique Paris, Gallimard, 1973, p24-26
))( - سارع أ. كونت بإدانة احتالل فرنسا للجزائر ودعاها لالنسحاب بشرف منها وإرجاعها 
الجيش  السالح ضّد وجود  إلى حمل  بالدعوة  العرب. وهّدد كونت  الشرعيين  إلى أصحابها 
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سنة 1939 ))) وما قد يكون لها من أثر في منع الرق بتونس ثم صياغة أول دستور 
تونسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وإذا كان األمر كذلك، أال يجب 
علينا تاريخيا وابستيمولوجيا وصل ثورة شباب مدرسة الجمهورية المنادية بالحق 
في »الشغل والحرية والكرامة الوطنية« بماضيها البعيد، وطنيًا وعالميًا؟أال يشير 

تأّصلها في الماضي إلى أّنها على موعد مع التاريخ مستقباًل؟

الفرنسي بالجزائر تقديًرا منه أن االستعمار ال يليق بفرنسا بلد أعظم ثورة في التاريخ وال بقيم 
العصر الحديث. ثم إن العربي عظيم األثر في التاريخ وال يستحّق هذه اإلهانة. راجع في ذلك:
Auguste Comte, Catéchisme positiviste, (1852), Paris, Garnier Flammarion, 
1965, p.174 «L’institution de l’esclavage forma doublement la base de la 
civilisation ancienne, d’abord comme indispensable à l’essor des conquêtes, puis 
afin d’habituer l’homme au travail, ainsi devenu le seul moyen d’amélioration 
personnelle, après avoir été le gage de la vie. Sous tous ces aspects, on ne peut 
aucunement la comparer à l’éphémère monstruosité que suscita la colonisation 
moderne», p.174.
Ibid «Envers le plus immoral de ces expédients, j’ose ici proclamer les vœux 
solennels que je forme, au nom des vrais positivistes, pour que les Arabes 
expulsent énergiquement les Français de l’Algérie, si ceux-ci ne savent pas la 
leur restituer dignement», p.379. 5) Auguste Comte, Sommaire appréciation de 
l’ensemble du passé moderne, In Appendice général du système de politique 
positive contenant tous les opuscules primitifs de l’auteur sur la philosophie 
sociale, Paris, Thunot, 1854 p.119.
))( - من المسائل الجديرة بالدرس دون أحكام مسبقة عالقة ثورة شباب مدرسة الجمهورية 
في هذا  التأمل  إلى  يدعو  وما  الفرنسية.  بالثورة  الوطنية«  والكرامة  والحرية  »بالشغل  المنادية 
ثم   1841 الرق في تونس سنة  1893 ومنع  الصادرة سنة  التركية  التنظيمات  بين  العالقة  االتجاه 
دستور 1861 وعهد األمان 1864. ومما قد يعين على تدبر هذه المسألة أن مصطفى رشيد باشا 
لعب دورًا أساسيا في بلورة تلك التنظيمات وإصدارها بحكم قربه من »السلطان« عبد الجيد 
المجيد وقرابته به. وقد كان هذا السياسي التركي على عالقة حميمة بأوغست كونت لما شغل 
نشر  من  أشهر  ميل  ستووارت  جون  ومن  عديدة  مرات  بباريس  العالي  الباب  سفير  منصب 
أهم  باآلستانة. ومن  األكبر  الوزير  إنه شغل منصب  ثم  االنقليزية.  قراء  بين  الوضعية  الفلسفة 
أفكار أ. كونت اعتقاده أن اإلسالم أقرب ما يكون إلى »العلمانية« وانه دين تحرر من أساطير 
المسيحية. لذلك كان كونت يؤمن بأن التعاون بين فرنسا والباب العالي يمكن أن يكون فيه خير 

للجانبين. أنظر مثاًل رسالة كونت إلى مصطفى رشيد رضا في:
«À son Excellence Reschid-Pacha, ancien grand visir de l’Empire Ottoman, in 
Système de politique positive ou Traité de sociologie positive instituant la religion 
de l’humanité, Paris 1853, p. XLVII-XLIX.
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III

ال ريب أّن في مقالتنا هذه ما يستدعي مزيد التوضيح، ال طلبًا للترسيخ وحده، 
السابقتين، ثورة  الثورتين  بها يكون تمام  ثالثة،  تاريخية  إلى ثورة  بل تشوفًا أيضًا 
ضفاف النيل وبالد الرافدين، والثورة الكوبرنيكية. فليس مّما عهدنا أن نرّد تاريخ 
اإلنسانية، ثقافًة وعلًما وفلسفًة وسياسًة وأنماط إنتاٍج إلى مرحلتين كبيرتين، بدأت 

األولى منذ آالف السنين، واِنطلقت الثانية منذ أربعَة قرون ونصف.

فأّما الثورة األولى فشهدت - كما سبق أن بينا - ميالد نمط اإلنتاج الزراعي بما 
اِستقرار سّكاني وتمّدن من ناحية أولى، ونشأة علم الفلك))) من  إليه من  يفضي 
من  وإدارية  سياسية  ونظم  تشريعات  من  تحتمه  بما  الدولة  وظهور  ثانية،  ناحية 

ناحية ثالثة.

قرون ونصف.  أربعة  إاّل حوالي  اِنطالقها  فلم يمض على  الثانية  الثورة  وأّما 
وهي أشبه ما تكون بنيويا بالثورة األولى، إْذ تحّددت بثالثة أبعاد متضافرة، إنشاء 
ثورة  اِقتصادي جديد ومنهج سياسي جديد. فهي  إنتاج  علم فلكي جديد ونمط 
نظرّية وعلمية وفلسفية، وهي ثورة سياسية، وهي ثورة اِقتصادية. وتعّدد أبعادها 
جعلها تغّير بنية الفكر ونظم الحكم ونحلة البشر عامة إلى المعاش، وإن كان ذلك 
اِستبدلت  فقد  أمين.  سمير  المرحوم  ذلك  بين  كما  التطور  من  متباينة  بدرجات 
الكونية  الجاذبية  قانون  صياغة  إلى  واِنتهت  الشمس،  بمركزية  األرض  مركزية 
الصناعية  الثورة  لقيام  المواتية  الظروف  وهّيأت  عشر)))  السابع  القرن  أواخر  في 
ونصبت الذات المفكرة »األنا أفكر« Cogito أساسًا مستقاّل وحيًدا للمعرفة. وقد 

))( - يبدو أن علم الفلك لم ينشأ مع بدايات ظهور نمط اإلنتاج الزراعي واالستقرار السكاني 
التي  القديمة  األسماء  بعض  بقايا  خالل  من  ذلك  نلمس  ونحن  الرعوي.  العهد  في  نشأ  بل 
وسمت بها ما يسميه الفلكيون »البروج«: الحمل والثور والجدي الخ. ومما يشير إلى ذلك أن 

من مؤّرخي علم الفلك يذهبون إلى أن »علم الفلك سبق ظهور الفالحة«. انظر:
Bailly, Histoire de l’astronomie moderne Tome III, Paris, 1785, Préface p. III-V4 
et p. 283 etc...

وانظر كذلك:
M. Dupuis, Mémoire sur l’origine des constellations et sur l’explication des 
fables, Paris, 1781-Macrobe, Saturnales, Livre Ier ;§17 et §21

))( - ظهر كتاب المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية لنيوتن سنة 1687. 
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العقل  بقّوة  العقدية  والموروثات  الثقافية  التقاليد  سلطة  عن  بذلك  اِستعاضت 
المحض))) وحده، وقد اِّتخذ شكال ال ينفصل فيه التنظير الفلسفي الرياضي عن 
اإلنجاز التقني الميداني. فأصبح يسّمى »التقنية - العلم« Techno-science ))). فال 

سلطان على الفكر إاّل الفكر ذاته.

الذات  فلسفة  أي  الفردانية  لنشأة  المالئمة  الظروف  الحداثة  هّيأت  وهكذا 
المضطلعة كليا بمسؤولية وجودوها. ثّم إّنها نقلت اإلنسانية، في أوروّبا خاصة، 

من ضيق القصور وكبت الوصاية إلى فسحة الرشد ومصاعب الحرية.

فمع غاليلي وحده أدركنا أّن حركة السقوط الطليق يكون تسارعها على اِنتظام 
مرّكبة  السماوية  األجرام  حركة  أّن  أدركنا  ثّمة  ومن  للثقالة.  فيها  دخل  وال  واحد 
من حركتين، حركة سقوط طليق منتظمة التسارع وحركة عطالة ديكارتية مستقيمة 
المسار، منتظمة السرعة ال متناهية في الزمن. وذلك ما هّيأ لنا أسباب فهم أّن قوانين 
السماء ال تختلف في شيء عن قوانين األرض. بمعنى أّنه ال فرق بين الميكانيكا 
األرضية والميكانيكا السماوية. وهو ما جعل إسحاق نيوتن يدّل قّراءه على منهج 
إرسال أقمار صناعية تدور في الفضاء الكوني مثل الكواكب الطبيعية وهو اإلنجاز 
القرن  من  الثاني  النصف  في  العاملة  العالمة  اإلنسانية  إليه  َقْت  ُوفِّ الذي  التقني 

الماضي اِعتماًدا على قوانين نيوتن ذاتها وعلى منهج الكواكب الطبيعية ذاتها))).

مشروعه  أّن  إلى  ذهب  فقد  وأكرم.  أشمل  كانت  ديكارت  هبة  أّن  غير 

الفلسفي العلمي بمكوناته الهندسية والبصرية والفلكية والفيزيولوجية والطبية، 

وهو المشروع الذي قدم له بكتاب سّماه »حديث الطريقة«))) كفيل بأن يجعل 

(1) - Laurence Bonjour, In Defense of Pure Reason, Cambridge, 1998.
(2) - Dominique Janicaud, La puissance du rationnel, Paris, Gallimard, 1985.

اليوم ليست إال  العشرين حتى  القرن  الثاني من  النصف  التقنية في  ))( - انتصارات اإلنسانية 
إنجازا لما ورد في كتاب المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية إلسحاق نيوتن الذي قدم البيانات 

الضرورية لغزو الفضاء بمراكب اصطناعية. انظر في ذلك
Newton, Mathematical principles of natural philosophy and his system oh the 
world, Translated into English By A. Motte, 1729. Edited by F. Cajori Vol I, 
University of California Press, 1971, def. V, p2-3.
العربية  المنظمة  نشر  الشارني،  عمر  وتعليق  وشرح  ترجمة  الطريقة،  حديث  ))( - ديكارت، 

للترجمة، بيروت، 2008.
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على  يعمل  بأن  اإلنسانية  ووعد  ومالكها«))).  الطبيعة  سيد  »بمثابة  اإلنسان 

إبداع »طّب رياضي« أي ميكانيكي يقوم على ثالثة مفاهيم ال غير وهي الماّدة 

مجّرد«مكينة«  االبستيمولوجي  بمقتضاه  الجسد  فيصبح  والشكل.  والحركة 

 ((( والنافورات  والطواحين  الساعات  لتلك  اِشتغالها  قوانين  جهة  من  مماثلة 

التي يعرفها عموم الناس. وقد ُرّكبت من »قطع« أو »نوابض« أو أجزاء مختلفة 

ويتيح  ذلك.  إلى  الحاجة  دعت  كّلما  صناعية  بأخرى  منها  أّي  اِستبدال  يمكن 

رّبما  أو   ((( مائة سنة  اإلنسان  في عمر  العلم  يزيد  أن  إمكان  اآللي  التصّور  هذا 

خمسمائة ))). ومهما يكن من أمر، فإّن الحلم الديكارتي في الطّب لم يكن غريبًا 

عن اِنتصارات الطّب في أيامنا هذه التي أصبح فيها زرع األعضاء من المراس 

الطبي اليومي. وما كان للبشرية أن تنعم بذلك قبل العصر الحديث.

األمل  إطالة  بمشروع  أو  نيوتن  مع  الفضاء  غزو  بمشروع  األمر  تعّلق  وسواء 

في الحياة عند الوالدة مع ديكارت، فإّننا لم نخرج حتى اليوم عن علم المحدثين 

تعّددت  وإن  أنشتاين)))  إلى  كوبرنيك  من  واحدة  فالعقالنية  فلسفتهم.  عن  وال 

النيوتوني  الميكانيكي  العلم  بين  الفروق  اِشتغالها، مثل  بتعّدد مواضع  مستوياتها 

والعلم الميكانيكي النسبي أو علم الطاقة الحرارية Thermodynamique كما تبلور 

إلى  أولى  عقالنية  من  نرتقي  فنحن   .Clausius وكلوزوس   S. Carnot كارنو  مع 

))( - ديكارت، م. ن الجزء السادس... 
(2) - Descartes, Traité de l’homme, In Œuvres, XI, op cit, p120. Description du 
corps humain, op. ci p. 224.

الوعي أن تطبيق برامجه يتطلب اعتمادات ضخمة قد تفوق  ))( - كان ديكارت واعيًا شديد 
ثروة إمبراطور الصين كما يقول في الجزء األخير من حيث الطريقة وهو يشير بذلك إلى أن 

تمويل البحث العلمي من مهام الدولة.
))( - كان ديكارت يعلم أنه »ال يستطيع أن يشفي من حّمى«. انظر رسالته إلى مارسان بتاريخ 

20 فيفري طبعة Adam § Tannery، II ، - ص 525 - 526.

ويعني ذلك أن برامجه مستقبلية وأن صاحب »الكوجتو المنفرد« والمنعزل - بحكم الشك - عن 
العالم يعول على األجيال القادمة التي ستنجز هذا المشروع في االتجاه الميكانيكي الذي حدده. 
(5) - Hans Reichenbach, From Copernicus to Einstein. Translated bye Ralf B. 
Winn, New York, 1942.
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عقالنية أرقى لعّل باشالر لم يخطئ حين سّماها اِستئناًسا بالتيار »فوق - الواقعي« 
(((Surrationalisme .»في تاريخ األدب الفرنسي »فوق - عقالنية Surréaliste

ال  أّنه  يعني  واحد  لقانون  المتجانس  الموّحد  الطبيعي  العالم  إخضاع  وإّن 

تراتب  وال  بالذات،  قوابل  وال  فواعل  وال  بالضرورة  سفليات  وال  فيه  فوقيات 

بالطبيعة، بل إّن جميع األجسام تخضع لقانون واحد، هو قانون الجاذبية الكونية 

واحد،  لقانون  أجمعين  البشر  يخضع  ال  فِلَم  كذلك  األمر  كان  وإذا  النيوتوني. 

كانت  السياسية؟وإذا  الديمقراطية  مع  الكوسمولوجية  الديمقراطية  فتتصادم 

عن  يمّيزهم  لقانون  البشر  يخضع  أن  فالواجب  الحتمية،  لمبدأ  خاضعة  الطبيعة 

الماّدة العاطلة وهو قانون الحرية.

إنسانيتنا  جوهر  هي  بما  الحرّيَة،  واِعتبرنا  إليه،  ذهبنا  ما  على  تواضعنا  وإذا 

قبل  ما  بين  الفصل  خّط  يمّر  عنده  الذي  الركَن  البشري،  ااِلجتماع  نظام  وقانون 

الحداثة، منذ قدماء العراقيين وقدماء المصريين والفينيقييين خاّصة حتى كوبرنيك 

من ناحية، والحداثة منذ كوبرنيك حتى يومنا هذا من ناحية أخرى، بان لنا الاّلتناظر 

أطوار  أول  في  فالحداثة  الزمني.  ااِلمتداد  حيث  من  العصرين  بين   Assymétrie

نشأتها ال بّد لها من التمّدد في الزمن حتى تحّقق ما قامت عليه من قيم في التاريخ 

الكوني أولها قيمة الحرية.

ـ »ما بعد الحداثة« أو »نهاية التاريخ« أو »نهاية  لذلك بدا لنا أّنه ال معنى للقول ب

و»موت  اإلنسان«  ـ »موت  ب للقول  وال  األخير«  »اإلنسان  لمقولة  وال  الفلسفة« 

ما  إلى  الفلسفي  ااِلجتهاد  حّولت  التي  المقوالت  من  وتلك  هذه  وغير  الفّن«، 

يشبه »خطابات النعي«. بل يذهب بنا الرأي إلى أّن تاريخا إنسانيا جديدًا هو اليوم 

في بدايات تبلوره خاّصة في البالد العربية وفقًا لعقالنية لم تعرفها اإلنسانية قبل 

العقل  بين  )))لفرق أساسي  لعّلها لم تستوعبها بعد  غاليلي وديكارت وكانط، بل 

الحسّية  التجربة  ومن  الواقع  من  ينطلق  األّول  الحديث.  والعقل  الحديث  قبل 

والثاني  ذلك،  إلى  أشرنا  أن  سبق  كما  بيضاء«  »صفحة  أّنه  منه  تقديرا  المباشرة، 

(1) - Gaston Bachelard, «Le surrationalisme» in L’engagement rationaliste, 
Paris, PUF. 1972, p7-12.
(2) - E. Husserl, La terre ne se meut pas, Paris, Éd. Minuit 19889.
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ومبادئه  بمفاهيمه  إاّل  ممكنة  تكون  ال  المعرفة  أّن  منه  تقديرا  الواقع  إلى  يذهب 
القبلية.

طريق  في  المصاعب  من  الحداثة  اِعترض  ما  إلى  يشير  ما  أخطر  من  ولعّل 
تحّققها ما أقدمت عليه من مواعيد فاشلة، تّتخذ أحيانًا شكل »خيانة المؤتمن«:

الرخاء  باِنتشار  الصناعية  الثورة  بدايات  في  سميث  أدام  مع  وعدت  فقد   -
ننتهي  بنا  الميكانيكية، فإذا  العمل والقّوة  يتيحه تقسيم  بفضل وفرة اإلنتاج الذي 

إلى مآسي ااِلستعمار وااِلستغالل على مستوى عالمي.

- وعدت الحداثة - خالفًا للطرف المقابل - بوضع حّد لاِلستغالل الرأسمالي 
وااِلستعمار والدولة الطبقية معا، كما بّشرت بذلك الماركسية، فإذا بنا نشهد ميالد 
اِستقطاب  عن  فضاًل  هوبس،  »ليفياتان«  إلى  تكون  ما  أقرب  ودول  كليانية  نظم 
عالمي ثنائي وحرب باردة كّلفت شعوبًا كثيرة ما الطاقة لها بحمله فاِزدادت بؤًسا.

بنظام عالمي جديد  الراهنة  التكنولوجية  الثورة  الحداثة في طور  - ووعدت 
الثورة  تتحها  لم  التي  التقّدم  أسباب  للجميع  تتيح  »عولمة«  يكون  أن  أرادته 
الصناعية بحكم ما كانت تتطّلبه من موارد طبيعية ورؤوس أموال ضخمة وجيوش 
من العمال. أّما العصر التكنولوجي فيكفي فيه ذكاء جّيُد اإلعداِد لتحقيق التنمية 
سكان  ُخمس  بين  التوازن  اِنخرام  هو  إّنما  اليوم،  إليه  اِنتهينا  ما  أّن  غير  الشاملة. 
العالم يتمّتعون بأربعة أخماس الثروة العالمية من ناحية، وأربعة أخماس سًكان 

العالم يتقاسمون بنسب متفاوتة ُخمس الثروة العالمية)))...

وفي خضم هذا »التطّور الالمتكافئ« اِستفحلت الجريمة المنّظمة وتفاقمت 
البطالة، وتعّمق التخّلف في جميع أبعاده، واِزداد ااِلستعمار شراسة وهو يّدعي 
الدفاع عن الحرية وحقوق اإلنسان، كما هو الحال الذي تشهده بعض الشعوب 

العربية من ااِلعتداء، وال سيما في األرض المحتّلة.

تاريخيا  حدثًا  الحديث؛  العصر  منها  اِنطلق  التي  البلدان  بعض  واقع  أّن  غير 
اليوم عسًرا عّما  ومفاهيم نظرية علمية وفلسفية وقيما أخالقية وسياسية، ال يقّل 
النعرات  عودة  مثل  الذاتية،  مصاعبها  بسبب  سواء  القديمة،  مستعمراتها  لقيته 

األعلى  المجلس  نشر  العولمة...  فخ  شومان،  وهارالد  بيترمان  هانس  ذلك  في  ))( - انظر 
للثقافة والفنون واآلداب. الكويت 1998
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المشروعة  الهجرة غير  أو بسبب موجات  العنصرية،  الفاشية  أو  القومية كالنازية 
أو تنامي الجريمة المنّظمة في ديارها، حتى أّنه ُيخّيل إلى المرء أحيانًا أّن أحوال 

مستعمر األمس ال تقل بؤًسا عن حال المستعمر اليوم.

اإلنسانية  إحياء حلم  إلى  بإلحاح  تدفع  اليوم حالة  العالم  أوضاع  بلغت  وقد 
الدفين ومعاودة المغامرة التي بدأت منذ حمورابي وفراعنة مصر بمعاودة طرح 
وفي  الصاعدة«،  »البلدان  الثالث«أو  »العالم  من  اِنطالقًا  الكوني  التحّرر  إشكال 
مقّدمتها البالد العربية عاّمة وتونس خاصة. ففي تونس قبل سواها، قامت ثورة ال 
مثيل لها في تاريخ الحضارة العربية واإلسالمية فّجرها شباب مدرسة الجمهورية 
ولن تهدأ حتى تبلغ غاياتها، ولو كره محترفو تقزيم الذات الوطنية ومدبرو الثورة 

المضادة.

وهي  بإجالئها.  األيام  تتكّفل  وعالمية  وإقليمية  وطنية  أبعاد  ذات  ثورة  إّنها 
مصاف  إلى  والعربي  بالتونسي  ااِلرتقاء  بمتطلبات  الوعي  وعميقة  شاملة  ثورة 
الحق.  لاِلستقالل  الموضوعية  الشروط  اِستيفاء  من  له  والتمكين  الديمقراطية، 
وهم  إلى  الصعب  المطلب  يتحّول  ولن  أبًدا،  المحال  إلى  الممكن  يصير  ولن 
طوباوي. إّنها إذن ثورة »الشغل والحرية والكرامة الوطنية«. فأّما الشغل فال سبيل 
التاريخ  في  اليوم  تتحّقق  فال  الحرية  وأّما  عالمي جديد.  اِقتصادي  بنظام  إال  إليه 
إاّل  ُتنال  الوطنية فال  الكرامة  إاّل عبر إرساء نظم سياسية ديمقراطية جديدة. وأّما 
بفرض مبدأ اِحترام سيادة الدول فعلّيا ال شكليًا. وعلى قدر ما يبذل كل شعب من 
الجهد ليأكل مما يزرع ويلبس مما ينسج ويذود عن أرضه بسالحه، يكون مسار 
بما يحّققه كّل  إّنما يكون  الجميع »شرقًا« و»غربًا«  أيسر. فتحّرر  الكوني  التحّرر 
ـ »التعاون الدولي« معنى يستقيم  شعب من أسباب ااِلستقالل الذاتي حتى يكون ل
أخالقيا وسياسيا واِقتصاديا. ذلك أّن »ااِلستقالل الحّق«اليكون البّتة بااِلستغناء 
عن اآلخر، وإّنما بأن تكون حاجتي إلى اآلخر على قدر حاجة اآلخر إلّي. وعلى 
الفعلي في  التحّقق  إلى  الكونية طريقها  النحو تأخذ منظومة حقوق اإلنسان  هذا 
اِّتساق  بها  التي  الثالثة  التاريخية  الثورة  هي  وتلك  وجماعة.  فردا  اإلنسان،  حياة 
القيم  أعدل  فشيًئا  شيئًا  الحرية  وتصبح  بها.  بّشر  التي  القيم  مع  الحديث  العصر 

توزيعًا بين الناس.
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ثــــورة بال ِظفريــــن
عيـــاض اِبن عاشـــور

عندما بدأت قراءة الورقة البيانية التي أرسلها إليَّ صديقي النوري عبيد، اِنتبهت 
إلى أّن كلمة ثورة وردت في السطر األّول كما يلي: »مّرت تسع سنوات منذ اِندالع 
»الثورة««. فاِسترعى اِنتباهي أّنها ُوضعت بين ظفرين. فواصلت القراءة إلى السطر 
الثاني والثالث والرابع إلى نهاية الورقة، وشاهدت دائمًا أّن الثورة لم تنفصل عن 
عقفتيها، فتساءلت لماذا؟ وما هو سبب هاتين العقفتين، هل هو دليل على ريب؟ 

أم هو دليل على اِحتراز؟ أم على نفي أو لعّله اِستنكار؟

فتصّورت أّن واضع هذه الورقة البيانية، رّبما يشّك في أّن الثورة التونسّية، ثورة 
بأتّم معنى الكلمة أو لعّله يظن أّنها ثورة منقوصة أو مبتورة أو قائمة على أوهام أو 
شيء من هذا القبيل. وبما أّني على نقيض هذا الرأي، أردت أن أعّدله وأن أبّرر 

موقفي، إيمانا مّني بأنها ثورة تامة بال ظفرين.

بعد ما اِستمعنا إلى المحاضرة القّيمة التي ألقاها زميلي األستاذ حّمادي جاب 
والثقافية  والعلمية  اإلبستمية  الثورات  أي  للثورة،  »األعلى«  المفهوم  حول  اهلل 
تبّدل  التي  تلك  أو  الجذرية،  االقتصادية  والثورات  الدينّية من جهة،  الثورات  أو 
التركيبة ااِلجتماعية في أعماقها - مثل الثورة الزراعية التي ذكرها زميلي من ذي 
والسياسي  ااِلجتماعي  المجال  تشّوش  ال  الكبرى  الثورات  هذه  أّن  يبدو   - قبل 
بقّوة ملحوظة أو بعنف بارز، فتظهر عبر الّتاريخ الطويل بهدوء ودون فزع، ال تثير 
دوّيًا كبيًرا، رغم أّنها ُتغّير مسار العالم وتوّجهات المجتمعات كّليا، وذاك خالفًا 

للثورات السياسية التي تتمّيز باالضطراب والعنف والظروف الّساخنة.

تحملُه  التي  اللفظية  والكلمة  الثورة  مفهوم  أن  أذّكر  أن  المفيد  ومن 
المعجم  في  ودخال  عشر  الثامن  القرن  نهاية  في  أوروّبا  في  نشآ   »Revolution«
العربي في شكل تغيير داللي للفظ قديم وهو لفظ »ثورة«، فبقي الصوت ورسمه، 
ولكن تغّير معناه تماما. فالثورة في التراث الكالسيكي كانت تدّل على الهيجان 
واِستطار الغضب أو الغبار، فتبّدل المعنى ليصبح داال على ااِلنتفاضة على النظام 
بعد  وله  معه  ويتطّور  التاريخ  من  ينبع  حينئذ  الثورة  فمفهوم  وإسقاطه.  السياسي 
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تحليلي من جهة »concept analytique« ولكّنه ناتج من جهة أخرى عن التجارب 
مع  بالتوازي  ويتقّلص  ويّتسع  ويتغّير  ينمو  المتشابهة،  أو  المتقاربة  التاريخية 
الثورة ليس مفهوما جامدا، بل هو خاضع دائمًا لحركّية  التجارب. فمفهوم  هذه 
الشاملة  الثورات  على  تنطبق  قد  اليوم  والثورة  انقطاع.  دون  ومعنوية  تاريخية 
السياسية  الثورات  التي ذكرها األستاذ حمادي قبلي، وتنطبق على  الثورات  مثل 
التي لها آثار عميقة على المجتمع ككل، كمثل الثورة الفرنسية والثورة البلشفية 
والثورة الصينية والثورة األتاتوركية. هذه ثورات سياسية، ولكنها ثورات سياسية 
عميقة، أي أّن لها تأثير على الجوانب األخرى في الحياة االجتماعية مثل الثقافة 
والدين واالقتصاد والتصّورات السياسية وغيرها من األمور االجتماعية. ولكن، 
بجانب ذلك لدينا ثورات سياسية ليس لها انعكاس على المجتمع ككل، مثاًل على 

االقتصاد أو الثقافة أو الّدين.

التاريخية.  الظواهر  من  جّدا  متباينة  أشكال  على  الثورة  مفهوم  ينطبق  إذن 
محاربة،  وأخرى  سلمّية  وثورات  ثقافية  وثورات  ايديولوجية  ثورات  فهنالك 
وثورات سياسية لها تأثيًرا على عمق المجتمع، وأخرى سياسية قد ال يكون لها 
دائمًا  يتغّير  لّين  مّطاطي،  مفهوم  حينئذ  فالمفهوم  المجتمعات.  عمق  على  تأثير 

ويتطّور بالّتوازي مع تطّور الثورات.

التجارب  كّل  يجمع  تعريفا  أي  للثورة،  شامال  تعريفا  نستنبط  أن  أردنا  فإذا 
لحقيقة  األقرب  هو  اآلتي  التعريف  يكون  رّبما  إقصاء،  دون  التاريخ  في  الثورية 

الواقع التاريخي. فشروط الثورة السياسّية أربعة حسب تقديري.

المجتمع،  في  وشامل  عمومي  احتجاج  وجود  في  فيتمّثل  األول  الشرط  أّما 
وهذا هو الفارق بين الثورة والتمّرد والعصيان وااِلنقالب واالنتفاض. االحتجاج 
جهة،  من  الثورة  بين  نمّيز  أن  لنا  يسمح  الذي  المعيار  هو  والشامل  العمومي 
من  غيرها  أو  العصيان  أو  كالتمّرد  المجتمعات  تاريخ  في  ااِلنقطاعية  والظواهر 

جهة أخرى.

ااِلحتجاج  ونجاح  ااِلحتجاج.  هذا  نجاح  في  فيتمّثل  الثاني  المعيار  وأّما 
اإلطاحة  أقول  وعندما  السياسي.  بالنظام  اإلطاحة  في  يكمن  والشامل  العمومي 
بالنظام السياسي أعني بذلك اإلطاحة برموز هذا النظام، بالشخص الذي يمثله، 

والدستور والقانون الّلذان ينتهجهما النظام لقيادة هذا المجتمع.
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يتمّثل المعيار الثالث في »رسالة« الثورة، أي أهدافها وبرنامجها والقيم التي 

أو  نظريات  في  تتمّثل  سابقة  رسالة  لها  ايديولوجية  ثورات  هنالك  بها.  تنادي 

مجموعة قيم أو أفكار إصالحّية، مثل الثورة الفرنسية التي كان لها رصيد فكري 

الثقافية في أوروّبا. وهناك ثورات سياسية مع ظهورها  ايديولوجي ترّأس الحياة 

يرمي  طلب  في  تتمّثل  الرسالة  هذه  أحداثها.  تسلسل  مع  توازيًا  أفكارها  تنتج 

دائمًا إلى تحقيق مبادئ أساسّية تتكّرر دائمًا عبر التاريخ، وهي الكرامة والحّرية 

والمساواة. لو تأملنا في ثورات العبيد في الجمهورية الرومانية أو في ثورة القرامطة 

أو ثورة الزنج في عهد الخالفة العّباسّية، أو ثورة الشابّية في زمن األغالبة أو ثورة 

صاحب الحمار في عهد الفاطميين، لبان لنا جلّيا، بجانب األسباب السياسية، أّن 

تلك الثورات لها أيضًا رصيد ايديولوجي وأخالقي قائم على المبادئ المذكورة. 

كانت  إفريقية،  العرب  اجتياح  عند  الخوارج  ثورة  أّن  نذكر  المثال،  سبيل  على 

البشر  بين  التساوي  إلى  أّوال  يرمي  ايديولوجي  بعد  الّديني،  خطابها  بجانب  لها 

بالنسبة  »تحّرري«  سياسي  بعد  وإلى  العرب،  عند  معتبرًا  كان  الذي  التمييز  ضّد 

للنظريات السائدة في ذاك الزمن.

أّما المعيار الرابع واألخير، فهو ااِلعتراف برسالة الثورة. حيث لم يكن لجميع 

 ،»gouvernements révolutionnaires« ثورية  حكومات  أو  قيادات  الثورات 

تحكم طبق أحكام اِستثنائية وقضاء وقوانين اِستثنائية، خارجة عن األنماط العادّية 

أّن هذه الوضعّية غير ضرورية، بمعنى  الُمطبَّقة في عهود السلم االجتماعّية. إال 

غير حتمّية، ألّن هناك ثورات لم تعمل بهذه األحكام الثورّية االستثنائّية، وهذا هو 

الوضع في تونس أثناء ثورة 2010 - 2011، كما في فرنسا أثناء الطور الثوري األول 

قبل إعدام الملك لويس السادس عشر. صفوة القول، أّنه يكفي لتحقيق المعيار 

الرابع أن يعترف النظام الجديد برسالة الثورة، وهو ما حصل في تونس. فال ننسى، 

االنتقالّية  الفترة  بإدارة  ُكّلفوا  الساقط  االستبدادي  النظام  قدماء  من  البعض  أّن 

األولى. فالعبرة مما سبق، أّن المعيار الرابع ال يعني حكم الثورة بحّكام ثوريين، 

بل اِعتراف بمضمون رسالة الثورة من قبل النظام الجديد، وهذا ما الحظناه في 

هو  التعريف  وهذا  أوروّبا.  في  خاّصة  الثورات  من  غيرها  وفي  التونسية  الثورة 

العامل المشترك بين جميع الثورات.

بعد هذا العرض لشروط الثورة لنتساءل اآلن: أين »ثورية« الثورة التونسية؟
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التي  والمعايير  للشروط  تستجيب  أّنها  في  أوال  التونسية  الثورة  ثورية  تتمّثل 
بالرسالة  وااِلعتراف  الرسالة،  النظام،  إسقاط  الشامل،  االحتجاج  ذكرتها سابقا: 

من قبل الحكم الجديد.

الجانب الثاني في ثورية الثورة يتمّثل في أّن الثورة حّققت ألول مّرة في تاريخ 
القانون  دولة  على  مبنّية  ديمقراطية  ثورة  الحديث،  بمعناها  الثورة  تجربة  العرب 
إذن  الثاني.  فصله  في  الدستور  أدخلها  التي  المدنية  والدولة  اإلنسان  وحقوق 
تستحّق نعتها بالثورة نظرا لما سبقها من النظم منذ االستقالل وقبله، حيث استقّر 
تنويري  مستبّد  وهو  بورڤيبة  من  االستبداد  على  العهود  هذه  طيلة  الحكم  منوال 
إلى بن علي، ومن األغالبة إلى الحسينيين. فالثورة الديمقراطية حينئذ قد حّولت 

المفاهيم والممارسات السياسية بصفة جذرية.

ثالثا وأخيرًا، هذه الثورة فتحت مجااًل جديدًا لنشاط المجتمع المدني، ما كان 
معهودا من قبل على مدى التاريخ. الصديق النوري عبيد في كلمته االفتتاحّية قال 
إّنه أصبح ممكًنا اليوم التعبير عن الحقيقة وكشفها. ولكن ما الذي جعلنا نكسب 
هذه الحرّية الجديدة، وأن نبحث عن الحقيقة سوى تشييد فضاء عام جديد، هو 

فضاء المجتمع المدني الذي يتباين تمامًا مع المنوال االحتكاري التقليدي؟

في  إّما  سياستها،  تعيش  تونس  تاريخ  في  واألمصار  البدوية  القبائل  كانت 
خضوع مطلق للحاكم المركزي دون أدنى نسبة من ااِلستقاللية أو كانت تعيش 
بالنسبة  لتونس وأصّح  بالنسبة  تمّرد. هذا صحيح  أو  في حالة عزلة  على هامشه 
فكان  ذلك.  على  دليل  لهي  الشأن  هذا  في  قلنار«  »أرنست  وبحوث  للمغرب. 
السياسي. وليس من  إّما مقهورا وإّما معزوال عن الحكم  المجتمع حينئذ يعيش 
لم  العامل  هذا  الكلمة.  معنى  بأتّم  مدنيًا«  »مجتمعًا  ُتبرز  أن  الوضعية  هذه  شأن 
يتغّيب في العهد البورڤيبي وال في العهد الدكتاتوري النوفمبري. بقينا تقريبًا في 
نفس المنوال. فالثورة حينئذ اِخترعت منوااًل جديًدا جّدا يتمّثل في تكوين مجتمع 

مدنّي يقوم بدور التوازن بين الدولة واألفراد اّلذين كسبوا رموز المواطنة.

مجتمع مدنّي جديد وحرية مدنّية جديدة، هذا وحده يكفي لتحرير الثورة من 
ربقة ظفرتيها اللتين كانتا تكّبالنها.
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اجلرح النرجسي للسياسة التونسية
مّنوبيـــــة بن غذاهـــم

)المعهد العالي للغات، جامعة قرطاج(

مقّدمة عاّمــة:
مّكننا 14 جانفي 2011 من أن نعرف أّن نظام بن علي كان يقّدم تحليال للوضع 
التونسي في مختلف أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية مبالغًا فيه كثيرًا بل 
محرومة،  جهات  تماما:  مغايرة  كانت   2011 بعد  »المكتشفة«  فالحقيقة  وخاطئًا. 
في  تفاقمت  نهب  وأعمال  وفساد  أزمته،  أوج  في  تربوي  ونظام  يائس،  وشباب 
آخر عهد بن علي، وعلى وجه الخصوص منزلة المرأة التي كانت ُتستخدم لتأكيد 
»االستثناء التونسي« إذ هي بعيدة عن الصورة الجّيدة التي كانوا يوهموننا بها ثورة 

تتباعد وأشياء قليلة تبدو في الظاهر قد تغيرت.

ما زلنا في مرحلة االنتقال الديمقراطي، وتّمت كتابة الدستور ولكن الوضع 
االقتصادية  السياسات  أن  نرى  عندما  خاّصة  مطمئن،  غير  البالد  في  العام 
كبير  بشكل  مترّسخة  زالت  ما  القديم  التونسي  النظام  توّخاها  التي  واالجتماعية 
نقاش حولها  لقيام  استثنائية  يمثل فرصة  أن  لرحيل بن علي  يمكن  في حين كان 

للكشف عن هناتها والتشهير بالتجاوزات وتحقيق انطالقة سليمة.

بمناسبة االنتخابات األخيرة وعلى امتداد أسابيع تحّدث الناس عن »المنظومة« 
»مناهضة المنظومة« وعن أشياء أخرى ولكن لم يتّم التصريح بأية سياسة واضحة.

ضّد  موقفًا  لنا  تكشف  البالد  في  الحالي  للوضع  بسيطة  نظرة  فإن  ذلك  ومع 
المرأة يحسن بنا أن نتأمله بكل حيطة ألن حقوق المرأة ما زالت مهّددة، خاصة في 

ظل البرلمان الجديد المحافظ أكثر من غيره.

العنف ضّد المرأة
الشعب  لدى  رهيبة  أمل  خيبات  الكبير  الثورة  لحلم  الحالي  الفشل  وّلد  لقد 
لِلطبقة  حتى  وامتداده  الشعب  فقر  )تفاقم  اليومية  اإلهانات  بسبب  كبيرة  وآالًما 
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الوسطى، حاالت اإلفالت من العقاب المفضوحة، إلخ...( التي تكون من تبعاتها 

المباشرة ممارسة العنف على المرأة عالوة على التطّرف. ويبدو هذا العنف بمثابة 

العالج لالنحطاط العام ووسيلة لتخفيف اآلالم بما جعل العنف ضّد المرأة يشهد 

تطورًا رهيبًا.

وتتّم ممارسة هذا العنف في كل مكان وهو متعدد األشكال.

1( في األسر:

والعمران  لألسرة  الوطني  الديوان  نّظمها  التي  الميدانية  للبحوث  وفقًا 

البشري))) فإّن

- 81,9 % من عمليات العنف ضّد المرأة تحصل في البيت،

في  مرات   4 إلى  مرتين  من  للضرب  يتعّرضن  المعّنفات  النساء  من   % 55  -

وضع  تستوجب  جروح  كسور،  جسيمة:  أضرار  منهن  ـ  11,2 %  ل وتحصل  السنة، 

غرز، إجهاض، اضطرابات نفسية،

- في 20 % من الحاالت تّم استخدام أداة صلبة مثل السالح األبيض وشفرة 

الحالقة والعصا والحجارة والسوط،

الزوج أو حتى االبن.  أو الحماة أو أخت  الزوج  أقرباء مثل  المعتدين هم   -

وفي 71 % من الحاالت لم تحّدد الضحية هوية المعتدي عليها.

وتؤّكد أخبار قضايا المجتمع))) هذه األرقام:

كانت  التي  ابنته)))  حرقا  قتل  الذي  األب  )مثال  بناتهم  على  يعتدون  آباء   -

تتحّدث مع رفيق لها في القسم، واألب اآلخر الذي قضى على ابنته بساطور)))، 

إلخ...(،

))( - المسح الوطني حول العنف ضّد النساء في تونس. 
))( - انظر على سبيل المثال تقارير المرصد االجتماعي التونسي. 

))( - دوار هيشر، 2016. 
))( - المنستير، 15 ديسمبر 2019. 
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غير  درجة  على  طرائق  تخّير  مع  القتل  حّد  يبلغ  الذي  الزوجي  العنف   -

من  كدس  تحت  بجثتها  واالحتفاظ  لزوجته  رجل  )قتل  الوحشية  من  مسبوقة))) 

الكتب الدينية، إزهاق أرواح عرائس لشبهة أنهن غير أبكار، إلخ...(،

السلطات  طرف  من  به  القبول  وشبه  »الحالل«)))  الزواج  حاالت  تزايد   -

الرسمية.

عالوة على ذلك فإن:

- النساء هّن أكثر من يعاني من الفقر العام، فنصيبهّن من اللحم )في األكل 

العائلي( هو األدنى في العائالت،

- يتزايد عدد الفتيات الالتي يغادرن المدرسة.

فالبيت واألسرة لم يعودا فضاء آمنًا للنساء.

2( في الفضاء العام:
الشارع، وسائل النقل العمومي، الفضاءات العاّمة، العمل، الجامعات، إلخ...

االغتصاب،  المرأة:  على  المسّلط  العنف  حاالت  ملحوظ  بشكل  ارتفعت 

التحّرش، إلخ... وقد كانت سنة 2019 ثقيلة على التونسيات بشكل خاص:

 عدد مرتفع من النساء الريفّيات لقين حتفهّن على الطرقات،

ضحايا  كّن  النساء  من   % 50 فإن  التونسية  للمرأة  الوطني  االتحاد   وفق 

التحّرش في حياتهن،

في  المنشطات  إلحدى  المباشر  على  شتائم  توجيه  اإلعالم:  وسائل   في 

إيقافه سياًل من  المعتدي عند  تلقى  اغتصابها))). وقد  إلى  تلفزية والدعوة  محطة 

))( - يوم 10 ديسمبر 2019 اعتدى رجل في الخمسين من عمره ومتزوج منذ شهر على زوجته 
الشابة التي ماتت تحت الضرب. 

وهي  الشرعية«  الطريقة  »على  زوجته  وقّدم  رجل  الشاشة  على  ظهر  تلفزية  حصة  ))( - في 
امرأة شابة دون العشرين سنة، ولم تصدر أية ردة فعل من المسؤولين الحكوميين كما لو أنه لم 

يحصل أي تجاوز لقوانين البالد. 
))( - بية الزردي وبي بي جي كالي. 
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بعض  ومن  بل  أيضًا!!(  النساء  بعض  )ومن  الرجال  من  لالنشغال  المثير  التأييد 

»الفنانين« كذلك،

 تنامي عدد االغتصابات، حتى طال عجائز طاعنات في السن كثيرًا. وترّتب 

على ذلك المطالبة بإنزال عقوبات أشّد صرامة بالمّتهمين مثل عقوبة اإلعدام التي 

لم يتّم تطبيقها منذ 2001،

بالتحّرش  للتشهير  الفايسبوك  على  فريق  بعث  تّم  الجنسي:   التحّرش 

الجنسّي في الفضاء الخاّص والفضاء العاّم: »أنا زادة«. وقد مّكن من رفع حجاب 

الصمت عن تحّرش األساتذة الجامعيين بالطالبات،

ضعف  يمّثلن  الجامعية  الشهادات  حامالت  من  العمل  عن   العاطالت 

حاملي الشهادات من الذكور. وحسب المعهد الوطني لإلحصاء ووزارة التشغيل 

فإن النسبة العاّمة للبطالة هي حاليًا في حدود 15,3 % لكنها تنزل إلى 12,4 %بالنسبة 

إلى الرجال وتبلغ 22,2 %عند النساء. وفي رأيي أن هذا التقييم للبطالة والتشغيل 

الهش في تونس غير مطابق للواقع))) مع تحّفظي من النسبة الخاصة بالنساء وهي 

عمليًا ضعف النسبة الخاصة بالرجال،

 في الرياضة: لن أقّدم سوى هذا المثال ويخّص رّدة فعل اإلسالميين إزاء 

والمتوسطة  القصيرة  المسافات  سباقات  في  المختصة  الغريبي  حبيبة  انتصارات 

بطلة  ووصيفة   2012 عام  األولمبية  والبطلة   2011 لعام  العالم  بطلة  كانت  والتي 

للشباب  الحقيقية  األرقام  اليومية  »البراس«  صحيفة  كشفت  علي  سقوط بن  ))( - غداة 
للشباب.  الوطني  للمرصد  العام  المدير  الوسالتي  إبراهيم  قّدمها  والتي  العمل  عن  العاطلين 
وحسب الصحيفة فإن النتائج التي أفضى إليها بحث ميداني أنجزته هذه المؤّسسة تّم التكّتم 
فيفري   6 بتاريخ  )البراس  الخارج«  في  التونسية  للبالد  الجيدة  »الصورة  على  للحفاظ  عليه 
2011(. وفي هذا البحث نجد أن نسبة البطالة في شريحة الشباب بين 18 و29 سنة تقارب الـ 30 % 

سنة 2009 لتبلغ 45 % بالنسبة إلى حاملي شهادات التعليم العالي في حين تشير األرقام المنشورة 
إلى 22. 3 % في حالة بطالة بالنسبة إلى مجموع حاملي الشهادات العليا. وتبدو األرقام المقّدمة 
موثوقة بما أنها قريبة من تلك التي قّدمتها دراسة نشرها البنك الدولي أواخر 2005 والتي وفقها 
تكون نسبة العاطلين عن العمل من الفنيين السامين وحاملي اإلجازة قريبة من 50 %. وحسب 
المعطيات التي قّدمتها مؤّسسة )Bretton Woods( قد تناهز 37 % للشريحة 15 - 17 عامًا، و32 % 
للشريحة 17 - 19 عامًا، و29 % للشريحة 20 - 24 عامًا، و22 % للشريحة 20 - 29 عامًا، بينما قد 

ترتفع هذه النسبة إلى 40 % لحاملي الشهادات العليا من الشريحة 20 - 24 عاًما. 
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العالم عام 2015. وبداًل من الثناء على أدائها قام اإلسالميون ومن يتغّطى بعباءتهم 
في  القياسية  األرقام  تحطيم  باإلمكان  أنه  لو  كما  المكشوفتين  برجليها  بالتشهير 

نقاب،

مثاال  والمساواة  الفردية  الحريات  لجنة  مقترحات  على  الفعل  رّد   يظّل 
متمّيزًا: شعب يجد عناء في تلبية حاجياته اليومية وقّلما يأكل اللحوم ومع ذلك 
يرفض المساواة في اإلرث كما لو أن الناس يملكون موروثًا استثنائيا يحرصون 
على المحافظة عليه مهما كان الثمن. فهذا االمتياز الضئيل للرجال يصبح مكسًبا 
عزيزا يجب حمايته من مخالب المرأة )إني أستشهد في هذا السياق بكالم رجٍل، 
هو من األصدقاء، ال يملك شيئًا، وأثمن ما في بيته، باعترافه، هو قارورة الغاز(« 
وهي مسألة مبادئ«. وفي هذه الحال بالذات تشتغل البالغة المناوئة للمرأة بشكل 

جّيد ألنها تندرج في خطاب الدفاع عن الدين.

تبرير  حّد  إلى  المرأة  ضّد  والعنف  الحقد  خطاب  تهوين  هو  فالمالحظ 
االنحرافات الخطيرة.

3( في األحــــــزاب
األحزاب هي شأن رجالي. وسواء  وتقّدمها مختلف  تتصّورها  كما  السياسة 
كانت هذه األحزاب من اليمين أو من اليسار فإّنها تلتقي حول نقطة لعلها األكثر 

ضرًرا واألكثر داللة أيضًا وهي حقوق النساء.

مفهوم  فرض  في  ترغب  الدستور  كتابة  أثناء  اليمين  أحزاب  كانت  � فقد 
»التكامل« بداًل عن »المساواة«.

 وفي السنوات الماضية تّم التركيز على مقاومة العنف الموّجه إلى النساء، 
االستغالل  بفعل  عنف  عن  يكشف  النساء  تجاه  األحزاب  بعض  سلوك  ولكن 
القائمات  وفي  األحزاب  هياكل  في  المرأة  مكانة  عنهما  تعّبر  اللذين  والجحود 
أمر ال  القائمات. وهذا  النساء كّن على رأس  قّلة من  أن  االنتخابية. عالوة على 
فالجبهة  المساواة؛  مع  أنها  تّدعي  اليسار  من  أحزاب  إلى  بالنسبة  تصوره  يمكن 

الشعبية على سبيل المثال لم تقّدم سوى امرأتين على رأس القائمات.

»قلب  حزب  حالة  وهي  األسوأ،  تعتبر  بحالة  والتشهير  اإللحاح   ويجدر 
تونس« ومرشحه الذي ظهر في الصورة وهو يتحّرش بتلميذة من المرحلة الثانوية. 



80

ما  بشجب  يبادر حتى  ولم  بل  قائمته  من  الشخص  هذا  يستبعد  لم  الحزب  فهذا 
فعله. ولم ُيّتخذ أي إجراء ضّد هذا المرّشح الذي يوجد حاليًا في البرلمان بصفته 

عضًوا منتخبًا.

الوحيد  واالستنتاج  للنساء.  حقيقي  احتقار  عن  تعّبر  التصرفات  هذه  ومثل 
الذي يفرض نفسه هو أّن النساء ال يمّثلن سوى تعاّلت في الحمالت االنتخابية 

بما أن غاية األحزاب هي الوصول إلى السلطة.

4( في الفضاء السياسي: نتائج االنتخابات... 
النساء إال إذا كّن مَمّثالت ومشاركات فيها،  إن السياسة ال يمكنها أن تخدم 

ولكّن نتائج االنتخابات األخيرة كانت مصدر قلق بالنسبة إليهن.

البرلمان  في  المنتَخبات  النساء  عدد  ضآلة  هو  ذلك  على  األدلة  أسوأ  ومن 
وكذلك في المجالس البلدية قبل ذلك بسنة.

وبأي النساء يتعّلق األمر؟

نالحظ:

وزن  ال  تواصلية  استراتيجية  إطار  في  يصلحن  الالتي  النساء   استخدام 
لحججها إال بفضل النساء الالتي يقّدمنها،

 لم يتم انتخاب بسمة الخلفاوي وال مباركة البراهمي،

األحزاب  نقول  ال  حتى  المحافظة،  األحزاب  إلى  ينتمين  نساء   حضور 
المناوئة لمنوال مجتمع المساواة، وأّيدن مقترح »المرأة المكّملة للرجل«،

السخرية بمظهر  يثرن  القائمات اإلسالموية يكدن  المترّشحات في   بعض 
حداثي مبالغ فيه: سراويل جينز ذات ثقوب، مالبس شفافة، إلخ...

اإلسالموي  للفكر  المعارض  االتجاه  على  المحسوبات  النائبات   إحدى 
هي في األصل تتفق مع أصحاب هذا الفكر من حيث المبدأ في عدة نقاط حاسمة 

مثل رفض المساواة في الميراث،

وضع  وفي  الثورة،  في  محّدًدا  عاماًل  كّن  النساء  أن  رغم  يحدث  ذلك  كل 
الدستور، وفي إرساء المسار االنتخابي الذي توفقن فيه إلى فرض »مبدأ التناصف 
في المجالس المنتخبة«، وفي صمود المجتمع المدني؛ ويكفي في هذا السياق أن 
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نتذّكر أعداد النساء الالتي نزلن إلى الشوارع سواء في المظاهرات أو في اعتصام 
الرحيل.

السلطة  في  الموجودين  األشخاص  الوضع  هذا  يوقظ  أن  المفروض  ومن 
رئيس  وهو  الهرم  أعلى  في  الموجود  بالرجل  بدًءا  معالجته  واجبهم  من  والذين 

الجمهورية.

الرئيـس الجديـد
يتخذ  والرجال  النساء  بين  الحقوق  في  المساواة  لمسألة  معالجته  سياق  في 
األمر  يتعلق  عندما  له  مرجعا  الوضعية  والقوانين  الدستوري  النص  الرئيس  هذا 
هذا  ومثل  بالنساء.  األمر  يتعلق  عندما  الديني  النص  إلى  يلجأ  بينما  بالرجال، 
السلوك يوحي بأن النساء كائنات مقصّية من الفضاء الحضاري ولذلك هّن غير 

خاضعات لقانون المدينة.
ولكن كيف يمكن لرجل قانون أن يفصل بين حقوق النساء وحقوق الرجال؟ 
فالفصل بين حقوق النساء وحقوق الرجال يعني حشر النساء في الفضاء الخاص، 
يعني  كما  للرجال،  حصرّيا  المخّصص  العاّم  الفضاء  عن  وإبعادهن  األسرة،  أي 

التصرف معهّن كما لو أّنهن ال يملكن بالقانون حّق التواجد في الفضاء العام.
احترام  المساواة وال  العدالة وال  يمّثل ال  الكيل بمكيالين ال  نظام  اعتماد  إن 

الكرامة؛ وهي الكلمات المفاتيح في شعارنا الوطني.
ومن الطريف أننا نتمّثل رئيسنا في أغلب األحيان كما لو كان متموضًعا )حتى 
ال نقول منحصًرا( بين »الرضاءين« )بلحاج والمكي( ونطرح دائمًا السؤال: من 

سيرضي منهما؟ ومن منهما سيخرج منتصرا؟

بزواله  منوال مجتمعّي ستتضّرر  تدمير  الخوف من  يترجم عن  السؤال  وهذا 
النساء التونسيات.

النساء والمجتمع األبوي
لطالما رّددنا أن حقوق المرأة أصبحت متجّذرة في ثقافتنا منذ وقت طويل، 
ولكن ذلك لم يمنع وجود سلوكات سلبية تدفعنا إلى طرح السؤال اآلتي: ما هو 
المنوال المجتمعي الذي نعمل اليوم على تكريسه؟ هل هو مساواتي ومواطني أم 

هو أبوي وجنساني؟



82

واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  للسلطة  احتكار  هو  األبوي  النظام  إن 

إال  المرأة  تكون  فال  امتيازاتهم  على  يحافظوا  حتى  الرجال  أيدي  بين  حصريًا 

عنصًرا خاضًعا؛ وهو ما يتعارض تمامًا مع مفهوم المواطن.

جانب  من  األبوية  النظرة  هذه  بمفعول  النساء  ضّد  العنف  خطورة  وتتفاقم 

عالقات  عليه  تهيمن  الذي  القائم  النظام  في  التشكيك  ترفض  التي  المجتمع 

نمطية ال تسّوي بين الرجال والنساء. ويتّم االستنجاد بالدين لإلبقاء على تقسيم 

المهاّم بين الذكور واإلناث. ومن هنا نفهم حاالت التوّتر إزاء المسائل المتعلقة 

بالجنسانية )مثل تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة( التي تؤّكد هذا اإلصرار 

على حماية نظام اجتماعي يكون فيه الدين بكل بساطة أداة موّظفة.

إن هذا العنف هو مسار للهيمنة الجنسانية متجّذر في أذهاننا وفي ممارساتنا، 

على  وعجزًا  بل  بالاّلمباالة  شعورا  غالبّيتنا  في  وّلد  أنه  حّد  إلى  عليه  اعتدنا  وقد 

»إبصار« ما هو قائم أمام أعيننا ليصبح في اعتبارنا أمًرا عادّيا.

على  معها  التعامل  يصبح  عاّمة  بصفة  موّحدة  النساء  من  المواقف  أّن  وبما 

أساس أن الطبيعة تفرض ذلك، ويتّم االستنجاد بعلم الوجود لتفسير هذا التمييز. 

الجنسية  البيولوجيا واالختالفات  القداسة وتوظيف  إضفاء  إلى  اللجوء  يتّم  كما 

الذكر واألنثى في المجتمع. وبذلك  لتصبح جوهًرا »طبيعيا« يحّدد دور كل من 

يكون هذا التمييز غير قابل للنقاش ويجب قبوله ألنه في طبيعة الوجود؛ ويصبح 

كل مّس به ضربًا من االعتداء، ولن يغّير تنّوع االيديولوجيات من األمر شيئا.

العام  الفضاء  فصل  إلى  يترجم  امرأة  رجل/  بين  التكامل  فإن  باختصار 

رفض  تعبير عن  الخاص )فضاء اإلناث(؛ وفي هذا  الفضاء  الرجال( عن  )فضاء 

المواطنة ألنه يدفع إلى  رفض  الديمقراطية وببساطة أكبر - أو بحّدة أكبر - عن 
التساؤل إن كانت النساء مواطنات مثل الرجال. وببساطة أكبر - أو بحدة أكبر - 

إن كّن مواطنات أصاًل!

لإلجابة عن هذه التساؤالت تجّندت التونسيات، ومن بين ما قمن به:

 أنهن نجحن يوم األربعاء 26 جويلية 2017 في إصدار قانون مكافحة العنف 

تعتبر  إجراءات  ويلغي  العنف  هذا  ضحايا  حماية  يدعم  نص  وهو  المرأة  ضّد 

متخلفة،
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 أنهن التحقن عام 2019 بالحملة العالمية لمناهضة العنف ضّد المرأة بتنظيم 

تظاهرات كبيرة في مختلف جهات البالد.

االعتراف  ويجب  األمر«  يتغّير  أن  »يجب  وهي:  واضحة  رسالتهن  وكانت 

بصوت النساء القادر وحده على خلخلة الصرح الذكوري القائم منذ قرون.

توصيــــــــات
لمواجهة االعتداءات التي تتعّرض لها حقوق النساء وللمحافظة على بالدنا 

أضّم صوتي إلى أصوات هؤالء المناضالت وأعتقد أن التغيير سيكون من النساء، 

ومن النساء الالتي سيغيرن الواقع )رغم أن بعض التونسيات يعدن إنتاج األشكال 

التمييزية الموروثة بل ويدافعن عنها(؛ لذلك يجب:

األحزاب،  الحكومة،  )الدولة،  للمجتمع  الجماعية  بالمسؤولية   التشهير 

الخاص  الفضاء  في  النساء  على  المسّلط  العنف  في  إلخ...(  المدني،  المجتمع 

والفضاء العام،

 تصّور المجتمع على أساس المواطنة ال على أساس الفصل )رجل/امرأة( 

التمييز، أي  القوانين والمساواة والعدل ورفض  بناء مجتمع  بالعمل على  وذلك 

مجتمع المواطنة،

التي يتضمنها الخطاب السياسي الديني واإلقرار بأولوية  التهديدات   إدانة 

أن  الواجب  ومن  الطائفية.  باالنحرافات  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  القوانين 

تكون البوصلة التي نهتدي بها في هذا التحّول الديمقراطي هي األهداف اإلنمائية 

للتنمية التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 2000 وخاصة منها الهدف 

»تعزيز  إلى  يرمي  الذي  المرأة«  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  »تعزيز  الثالث: 

مكاسب المرأة وتكريس خاصية الجندر«،

تّم  خطوات  فهناك  كافية:  غير  ولكنها  ضرورية  القوانين  بأن   اإلقرار 

قطعها ولكنها تظّل غير كافية إما ألنها لم ُتطّبق أو أنها ُطّبقت بشكل سيئ. ومن 

الضروري إصدار نصوص لتطبيقها وتركيز هياكل لمتابعتها وااللتزام بميزانيات 

دقيقة واإللزام بوجوب تحقيق نتائج عند التكفل بالضحايا،
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المسّلط  العنف  تكافح  التي  الحكومية  للمؤّسسات  تمويالت   تخصيص 

على المرأة))). وحسب يسرى فراوس فإن »مسألة الميزانيات لتطبيق قانون مقاومة 

العنف غير مذكورة في قانون المالية الجديد«)))،

التكوين في جميع المستويات للتوعية  البعد الجندري)))في مناهج   فرض 

بالمشاكل المنجّرة عن التمييز الجنسي،

 االحتياط من الشعبوية والتنديد بها ألنها تعني العودة إلى النمط التقليدي 

األبوي وإحيائه، ونتيجتها الطبيعية الحّد من تطّور المرأة ومكاسبها،

 فضح الخطاب الرسمي الذي ما زال في تعارض مع الواقع: فهو يتحّدث 

وفي  البلدية  المجالس  في  المنتخبات  النساء  عدد  أّن  حين  في  »مكاسب«  عن 

مجلس نواب الشعب ضئيل وأن العامالت الفالحيات ال يتمتعن بالحماية، إلخ،،،

 تغيير القانون االنتخابي وإلزام األحزاب بالمساواة األفقية؛ فالواقع الجلي 

جامعية  شهادات  على  المتحصلين  من   % 67( الجامعات  في  النساء  نسبة  أن  هو 

مع  إطالقًا  تتالءم  )قاضيات وغيرهن( ال  العمومية  الوظيفة  في  والنساء  نساء)))( 

عدد النساء في البرلمان.

الخاتمـــــــــة:
لقد جعلُت هذه الورقة تحت عنوان »الجرح النرجسي للسياسة التونسية« ألن 

السياسة كما نعيشها حاليًا تبدو كما لو كانت قضية رجال ُأبعدت عنها النساء وكّن 

ضحاياها كما لو أنهّن غير جديرات بها.

ما  النساء  ضّد  الموّجه  العنف  أشكال  من  مجموعة  إلى  تؤدي  العقلية  وهذه 

فتئت تتفاقم بمرور الزمن.

وذلك   % 27  ،0 يتجاوز  ال  الدولة  ميزانية  من  والمسنين  والطفولة  المرأة  وزارة  ))( - نصيب 
لجميع أعمالها حول حقوق النساء بما في ذلك مكافحة العنف المسّلط عليهن. 

))( - لوموند - أفريك (Le Monde-Afrique) 1 ديسمبر 2019. 
))( - ستكون نتيجته الطبيعية االعتراف باألقليات الجنسية. 

))( - المعهد الوطني لإلحصاء، »التقرير الوطني حول النوع في تونس 2015«.
http://www. ins. tn/fr/publication/rapport-national-genre-tunisie-2015
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أيضًا ألنها  البالد  وإنما كامل  التونسيات فحسب  النساء  اآلفة  تهّدد هذه  وال 
عملية تدمير ذاتي حقيقي، وهذا أمر غير معقول في بلد يعيش تغييًرا ويحاول بعد 
الديمقراطي  التحّول  مسار  كامل  تهّدد  إنها  جديدًا.  تفكيرًا  يبني  أن  بثورة  القيام 

وتدّمر نمطنا المجتمعي.

ولهذا السبب يكون من األنسب أن نشجب هذه اآلفة وأن نحاربها إذا أردنا 
المحافظة على البالد التونسية قاطبة.

ويكفي التذكير بأن التمييز ضّد النساء يمثل انتهاكا للفصل األول من اإلعالن 
هو  الذي  المواطنة  لمفهوم  وأيضًا  لدستورنا  وانتهاًكا  اإلنسان  لحقوق  العالمي 

أصاًل الضمانة الوحيدة للديمقراطية.
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دور منظمات املجتمع املدني
يف الثورة التونسية

الحبيـــب مرسيـــط

I - المجتمع المدني التونسي: المفاهيم والتطور والتشريعات:
في دراسة تناولت مسألة إعادة ااِلعتبار لمفهوم المجتمع المدني يقّدم الدكتور 

»كرم أبو حالوة«، وهو باحث لبناني، التعريف اإلجرائي التالي: »المجتمع المدني 

هو جملة من المؤّسسات السياسية وااِلقتصادية وااِلجتماعية والثقافية التي تعمل 

في ميادينها المختلفة في اِستقالل نسبي عن سلطة الدولة )ومؤّسساتها( لتحقيق 

أغراض متعّددة«. ويضيف نفس الباحث أّن المجتمع المدني يقوم على منظومة 

والتعاون  ااِلختالف  وحّق  والحرية  ااِلجتماعية  كالعدالة  األساسية  القيم  من 

والتسامح والتكافل.

ويرى »سالم قبيالت« من مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان أّن المجتمع 

في  فعاًل  القائمة  وااِلختيارية  الطوعية  المنّظمات  مجموعة  من  يتكّون  المدني 

الحقوقّية  والمنظمات  واألحزاب  والعّمالية  المهنية  النقابات  مثل  المجتمع 

األهلية  والجمعيات  المزارعين  واِّتحادات  األعمال  رجال  واِّتحادات  والثقافية 

وغيرها من التنظيمات التي تلعب دورًا في عملّية التحّول الديمقراطي. والدولة 

والمجتمع المدني متالزمان: ال دولة دون مجتمع وال مجتمع دون دولة.

»المنصف وّناس«  الدكتور  يقول  المدني  المجتمع  لمفهوم  نقدّية  قراءة  وفي 

في مقال له حول الحياة الجمعياتية في المغرب العربي: »التاريخ واآلفاق« ُنشر له 

في العدد الرابع من المجّلة العربية لحقوق اإلنسان )1996(: »لعّل ما يثير ااِلنتباه 

هذا  وّلد  وقد  المدني  المجتمع  بمفهوم  والمعرفية  اإلبستيمية  الثقافة  اِستئثار  هو 

ااِلستئثار تطبيقات أحادية وقليلة الدراية بالمجتمعات األخرى. وال غرابة في ذلك 

طالما أّننا إزاء نوع متقّدم من عولمة المعاني واِستعماالتها، األمر الذي قد يقّلل 
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المدني  المجتمع  مفهوم  كان  ولئن  والحضارات...  الثقافات  بتباين  اإلقرار  من 
مفهوما سائًدا إاّل أّنه ال ينطبق على كل المجتمعات بنفس المعنى والمدلول.

ويقول »الحبيب درويش«، وهو باحث في علم ااِلجتماع بجامعة صفاقس، 
المدني قّدمها تحت عنوان »المجتمع  تونس، ضمن دراسة حول دور المجتمع 
أّن  يعني  المدني  للمجتمع  متعاظمة  أدوار  عن  الحديث  »إّن  والتنمية«:  المدني 
الحكومية  غير  الهيئات  إلى  وأوكلتها  الحقول  بعض  من  يدها  سحبت  الدولة 
أبعاًدا  تتضّمن  عملية  برأينا  وهي  التنموية  العمليات  في  واسع  اِنخراط  لضمان 
وينبذون  بالمبادرة  أفراده  يتحّلى  فاعل  لمجتمع  تؤّسس  مهّمة  وتربوية  حضارية 

سلوك التواكل«.

وعادة ما ُتصّنف مكونات المجتمع المدني إلى ثالثة أصناف متمايزة في ما 
بينها وهي:

1. المنظمات غير الحكومية،

2. األحزاب السياسية،

3. النقابات المهنية والعّمالية.

وترى األستاذة »برنا حبيب« في دراسة لها حول هذه المسألة: »إباحة المعايير 
حاجات  بذلك  تقضي  عندما  الجمعيات  بين  التمييز  األحيان  بعض  في  الدولية 
كل جمعية على حدتها ووضعها القانوني الممّيز ال سيما بالنسبة للمنظمات غير 
الحكومية واألحزاب السياسية من جهة والمنظمات الثقافية التي تخضع، إضافة 
إلى المعايير الدولية العاّمة لحرية الجمعيات، إلى نظام ومعايير خاصة هي معايير 

.»(O. I. T) العمل الدولية التي وضعتها منّظمة العمل الدولية

ذات  جماعة  »كّل  أّنها:  على  الحكومية  غير  المنظمة  الباحثة  نفس  وتعّرف 
اِعتباريين لغرض آخر غير  أو  تنظيم مستمّر، وتتأّلف من عّدة أشخاص طبيعيين 
غرض الحصول على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط اِجتماعي أو تعليمي أو 

ثقافي أو خيري.

القانون  أّما الجمعية السياسية فهي: كّل جماعة منّظمة تؤّسس طبقا ألحكام 
سياسية  وبوسائل  علنّية  بصورة  وتعمل  مشتركة  وأهداف  مبادئ  على  وتقوم 
ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية لتحقيق برامج محّددة 
تتعّلق بالشؤون السياسية وااِلقتصادية وااِلجتماعية للبلد. وال ُتعتبر جمعية سياسية 
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أو  اِجتماعية  أو  أو علمية  دينية  أغراض  تقوم على محض  أو جماعة  كل جمعية 
ثقافية أو رياضية أو مهنية.

عن  والدفاع  العمال  مصالح  لرعاية  ينشأ  تنظيم  فهي:  العّمالية  النقابة  أّما 
حقوقهم. وتضّم النقابة عددا من العّمال في منشأة معّينة أو قطاع معّين أو نشاط 

محّدد يشّكل وفق أحكام القانون«.

المجتمع المدني في تونس:
القانونية  الجوانب  بعنوان »الجمعيات في تونس: دراسة حول  له  في دراسة 
»يمكن  خماخم«:  »رضا  الباحث  يقول   ،1999 سنة  ُنشرت  الجمعياتي«  للنشاط 
في  الجمعيات  وتأسيس  ااِلجتماع  حرية  مبدأ  حضور  أّن  لتونس  بالنسبة  التأكيد 
الحياة السياسية وااِلجتماعية قديم ويعود إلى قرون طويلة من خالل الجمعيات 
المائية التي عرفتها الواحات أو الجمعيات الخيرية والدينية والمهنية... وهذا ما 

يعكس تجّذر فكرة المجتمع المدني )المجتمع األهلي( وعراقته«.

بايات  أحد  الثاني«، وهو  باي  »علي  مآثر  ذكر  في  التاريخ  ترويه كتب  »ومّما 
المسّماة  والعجز  للضعفاء  مالجئ  بإنشاء   1775 سنة  منذ  قيامه  الحسينية،  الدولة 
ـ »التكية«، وقد خّصص قسما للرجال وآخر للنساء وأوقف عليهما أوقافا نافعة.  ب
ومن حنانه وتواضعه أّنه لّما تّم بناؤها، قاد بنفسه إليها العميان وأطعمهم بيده جبًرا 
وتواصل  باشا«  »علي  تأسيسها  في  شرع  التي  التكايا  وهذه  المنكسرة.  لقلوبهم 
إنشاؤها بعد ذلك في عهد »محمود باي« ليست إاّل مؤّسسات خيرّية شبيهة بما 
هو قائم لحّد اآلن في العديد من البلدان. وتشير بعض المراجع التاريخية األخرى 
إلى أّن بالدنا عرفت منذ أوائل القرن الثامن عشر إنشاء دور للمعاقين وأصحاب 
األموال  لها  وُتخّصص  »الدمنة«  الوقت  ذلك  في  تسّمى  كانت  وقد  العاهات، 
وُتحّبس عليها األوقاف ويختار من يشرف عليها من بين النزهاء واألمناء للقيام 
بعملهم تطّوعا، وهو نفس ما نشهده اليوم تقريبًا في جمعيات المعاقين التي ينشط 

مسّيروها وأعضاؤها تطّوعا« )نفس المصدر(.

النمط  على  الجمعيات  تكوين  ممارسة  كيفّية  نّظم  تونسي  نص  أول  ويعود 
الحديث إلى سنة 1888 حينما أصدر »علي باي« أمًرا في الغرض بتاريخ 15 سبتمبر 
اِقتصرت أحكامه على تسعة )09( فصول  أّن األمر المذكور الذي  1888. ورغم 
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للتونسيين  ُسمح  فقد  الجمعيات،  تكوين  حّق  لممارسة  العام  اإلطار  وضع  قد 
 )1896( الخلدونية  الجمعية  مثل  والثقافية  العلمية  الجمعيات  من  العديد  بإنشاء 
الخيرّية  الجمعية  مثل  الخيرّية  والجمعيات   )1906( الصادقية  قدماء  وجمعية 
مثل  الشبابية  والجمعيات   1913 بصفاقس  العربية  البِّر  وجمعية   )1905( »التكّية« 
المنظمة التونسية للشبيبة المدرسية )1931( والكّشافة التونسية 1933 والجمعيات 
التمثيلية  الرحاب  جمعية  مثل  المسرحية  والجمعيات   1931 الرشيدية  مثل  الفنّية 
1910 وجمعية الشهامة بتونس والجمعيات الرياضية مثل جمعية الترّجي الرياضي 

التونسي 1919 والنادي اإلفريقي 1920 والنجم الرياضي الساحلي 1925 والنادي 
الرياضي الصفاقسي 1928...«. )نفس المصدر(.

كما سمح نفس األمر المذكور بتأسيس أولى المنّظمات النقابّية بتونس، فقد 
الطاهر  كتاب  )راجع   1924 أكتوبر  غرة  في  تونس  في  النقابات  أولى  تأسيس  تّم 

الحداد: »العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية«(.

شروًطا  وواضًعا  للجمعية  تعريفا  مّرة  ألول  مقّدما   1936 أوت   6 أمر  جاء  ثم 
محّددة لتكوين الجمعيات ولم يتعّرض لتصنيف واضح للجمعيات عدا إشارته 
األمر  هذا  بأحكام  جاريا  العمل  بقي  وقد  العامة  المصلحة  ذات  الجمعيات  إلى 

وظهرت في ظّله العديد من الجمعيات.

إصدار  تّم   ،1956 مارس   20 في  ااِلستقالل  على  تونس  أحرزت  أن  وبعد 
الدستور وقد جاء ناّصًا صراحة في فصله الثامن على أّن حرية تأسيس الجمعيات 

مضمونة.

 1959 لسنة   154 عدد  القانون  صدر  الدستور،  إصدار  من  أشهر  بضعة  وبعد 
المؤّرخ في 07 نوفمبر 1959 المتعّلق بالجمعيات، وهو القانون الذي اِستمّر حتى 
قيام الثورة سنة. 2011 وقد عرف هذا القانون تنقيحين مهّمين: التنقيح األول وقع 

في 02 أوت 1988 والتنقيح الثاني ُأدرج بتاريخ 02 أوت 1992.

مشهودًا.  تطّوًرا  األخيرين  العقدين  في  تونس  في  الجمعيات  عرفت  وقد 
عددها  ليبلغ   2000 سنة  جمعية   7549 من  تونس  في  الجمعيات  عدد  اِرتفع  فقد 
16615 جمعية. وهي موّزعة كما  2013 إلى  2011، وتصل سنة  9600 جمعية سنة 

2011(: الجمعيات النسائية )284( الجمعيات الرياضية )1281(  يلي )توزيع سنة 
جمعيات   )579( الوداديات   )129( العامة  الجمعيات   )495( العلمية  الجمعيات 
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التنمية )602( الجمعيات الخيرّية وااِلجتماعية )485( الجمعيات الثقافية والفنية 
(((.)6005(

وحسب آخر اإلحصائيات لسنة 2019، فقد بلغ عدد الجمعيات 22930 جمعية.

II - دور منظمات المجتمع المدني في ثورة 17 ديسمبر 2010 - 14 

جانفي 2011

1 - دور ااِلّتحاد العام التونسي للشغل:
ُيعتبر ااِلّتحاد من أقوى المنّظمات النقابية في البالد إذ يصل عدد المنتسبين 

ااِلقتصادية  القطاعات  مختلف  في  يعملون  منخرط  مليون  نصف  نحو  إليه 

العمومية والخاّصة ومن مختلف الشرائح العمرية وااِلجتماعية )عّماال، موظفين، 

تقنيين وأطباء ورجال تعليم باإلضافة إلى المتقاعدين(، وتنتشر هياكل ااِلّتحاد في 

ااِلّتحاد  يتمّتع  القرى والمدن الصغرى والكبرى، كما  البالد، في  أنحاء  مختلف 

لاِلّتحاد  التابع  الواب  أفراد المجتمع )راجع موقع  بمصداقية واسعة لدى أغلب 

.) (www.ugtt.org.tn)

وتنشط في هياكله المختلفة كل التيارات واألحزاب السياسية المتواجدة على 

الساحة التونسية.

يقول »مصطفى كريم« في دراسة له تحت عنوان »النظام البورڤيبي والحركة 

1977 منعرجًا حاسًما في  1978-1987«: »شهدت سنة  النقابّية الوفاق المستحيل 

تيارات  عنها  ديمقراطية عّبرت  اِنبثاق مطالب  في مواجهة  البورڤيبي  النظام  حياة 

بتصعيد  يرّد  النظام  كان  النقابي،  النضال  تجّذر  وأمام  المعارضة...  من  مختلفة 

السياق شّكلت  الدولة. وفي هذا  أمن  التآمر على  بتهمة  القمع عاقدا محاكمات 

1978 الدموية نقطة تحّول وقطيعة مؤّثرة على تحّول الحزب  26 جانفي  أحداث 

الدستوري إلى حزب دكتاتوري ذي صبغة بوليسية. وقد كشف حجم القمع الذي 

26 جانفي هذه الصبغة الدكتاتورية للنظام. ولم يستطع القمع متعّدد  ُأقترف يوم 

ومنذ  العمالي.  النضال  من  النيل  جانفي   26 مذابح  قبل  مورس  الذي  األشكال 

»IFEDA« المصدر« مركز التكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات - )((
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تلك األحداث أضحت القضية النقابية التونسّية ُتبحث سنويا في رحاب المنّظمة 

العالمية للشغل«.

وقد أشرفت الحكومة وااِلّتحاد العام التونسي للشغل على القطيعة مّرة ثانية 

باإلضراب تصّلَب  المطلبيُة والتهديداُت  الحركُة  1984. فقد واجهت  في مارس 

الحكومة الذي تمّثل في رفض التفاوض، واإليقافات بالجملة لإلطارات النقابية 

والطرد التعّسفي للعّمال والمحاكمات.

وفي سياق دراسة حول »العولمة ومستلزمات تحديث العمل النقابي«، كتب 

الباحث ااِلجتماعي »منجي العمامي«: »لئن حافظ ااِلّتحاد العام التونسي للشغل 

على صورته لدى الرأي العام كمنّظمة عريقة ساهمت من موقع متقّدم في معركتي 

التحرير الوطني وبناء الدولة الحديثة وكأهّم قّوة توازن داخل المجتمع التونسي. 

فإّنه  والتحّديث،  التقّدم  قوى  وتطّلعات  الشعبية  الفئات  هموم  تحمل  زالت  وال 

2010 فقد فيها الكثير من مصداقيته وقدرته   - 2000 عاش عشرّية عسيرة ما بين 

السّيئة  والممارسات  والعادات  ااِلنحرافات  على  زيادة  بالشّغالين  اإلحاطة  على 

التي ترعرعت في أوساط النقابيين وشّوهت صورة ااِلّتحاد«.

قيادة  بإشراف  تّمت  التي  اإلضرابات  عدد  أّن  إلى  المتوّفرة  البيانات  وتشير 

 2008 412 سنة  إلى   2007 عام   382 من  اِرتفع  قد  للشغل  التونسي  العام  ااِلّتحاد 

التي  الثالث سنوات  التونسّية خالل  البالد  2009. وعرفت  361 في  إلى  ليتراجع 

سبقت الثورة تزايدًا في عدد ااِلعتصامات حيث بلغت 27 سنة 2007 لترتفع إلى 

األحداث  في  محوريًا  دورًا  ااِلّتحاد  ولعب   .2009 سنة   36 وتبلغ   2008 سنة   28

الممتّدة  األحداث  خالل  المنجمي  الحوض  عرفها  التي  الدموية  والصدامات 

2011 وعند اِنطالق  2010 - جانفي  2008 إلى اِندالع الثورة في ديسمبر  من سنة 

أصدر   2010 ديسمبر   17 يوم  البوعزيزي  محمد  اِنتحار  محاولة  بعد  األحداث 

المكتب التنفيذي بيانا يوم 21 ديسمبر 2010 أّكد فيه على ضرورة تجّنب الحلول 

األزمات  مواجهة  في  العفوية  الفعل  ردود  مظاهر  بعض  تطويق  في  األمنية 

ااِلجتماعية وأزمات الشغل والبطالة وعلى ضرورة فتح حوار جديٍّ وبّناء من أجل 
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دعا  كما  وااِلجتماعي  ااِلقتصادي  البعدين  بين  التالزم  تقوم على  تنمية مستدامة 
إلى اِعتماد حلقات حوار جهوية ووطنية للقضاء على عوامل التوتِر)))

 11 يوم  المنعقد  اِجتماعها  في  بشّدة  لاِلّتحاد  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  وأدانت 

في  األبرياء  المواطنين  وقتل  المتظاهرين  على  الرصاص  إطالق   2011 جانفي 

عدد من جهات البالد، كما نّددت باِقتحام ااِلّتحاد الجهوي بالقصرين. وطالب 

إطالق  في  تسّبب  َمن  كل  لمحاسبة  الحقائق  لتقّصي  لجنة  بتكوين  األعضاء 

المدن  من  الجيش  لفيالق  الفوري  وبالسحب  المتظاهرين  على  الحي  الرصاص 

عن  وعّبروا  المناطق.  لبعض  األمن  محاصرة  أشكال  كل  فّك  وإلى  والشوارع 

دعمهم للجهات المتضّررة وتضامنهم مع أسر الضحايا.

العام  باإلضراب  قرار  اِّتخاذ  المركزية  القيادة  على  السهل  من  يكن  لم 

الهيئة  أعضاء  اِّتخذ  ولذلك  وتدمير،  قتل  من  البالد  في  يجري  ما  على  اِحتجاجا 

باِتخاذ  قرارًا يسمح لكل جهة   2011 11 جانفي  يوم  المجتمعين  لاِلّتحاد  اإلدارية 

اليوم الذي يناسب ظروف هذه الجهة اِحتجاجا على إطالق  قرار اإلضراب في 

العّزل بكل من سيدي بوزيد والقصرين. وكان  المواطنين  الحي على  الرصاص 

ااِلّتحاد الجهوي بسيدي بوزيد قد سبق قرار الهيئة اإلدارية وأعلن في وقت سابق 

تحديد  في  الجهوية  ااِلّتحادات  بقّية  أسرعت  ثم  جانفي   12 يوم  جهويا  إضرابا 

مواعيد إضراباتها ببنزرت وقابس ومدنين. أّما جهة صفاقس التي ُتعتبر أهّم جهة 

 12 من حيث ثقلها السكاني وااِلقتصادي والنّقابي فأعلنت اإلضراب العام ليوم 

جانفي تحت شعار »الدفاع عن حّق األهالي في الشغل والكرامة والعيش الكريم« 

 13 يوم  فرد. ومساء  ألف   130 من  أكثر  اإلضراب  أعقبت  التي  المسيرة  وضّمت 

الرئيس  ثورة شعبية وأّن  ما يحدث في تونس هو  »أّن  ااِلّتحاد  بيان  أعلن  جانفي 

زين العابدين بن علي هو الذي يتحّمل المسؤولية« وأضاف: »إّن مبادرات السلطة 

جاءت متأّخرة نافيًا أن يكون َمن يقوم بأعمال الحرق والنهب من المحتّجين، ومن 

العاصمة  بتونس  الجهوي  ااِلّتحاد  كان إضراب  14 جانفي  الجمعة  يوم  أي  الغد 

)أكبر ااِلّتحادات الجهوية حجمًا( حيث اِمتألت ساحة محمد علي منذ الساعات 

التي  الحواجز  النقابيون  وتحّدى  الكبرى،  تونس  جهات  من  بالنّقابيين  األولى 

www.ugtt.org.tn :المصدر - )((
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آالف  بهم  واِلتحق  للعاصمة  الرئيسي  الشارع  في  وساروا  األمن  رجال  وضعها 

من الناس من كل األعمار والفئات واِنتصبوا أمام وزارة الداخلية مرّددين شعار 

»بن علي: اِرحل Ben Ali: Dégage«، وكان ذلك اليوم األخير للطاغية الذي ترك 

البالد هاربا في مساء نفس اليوم.

2 - الهيئة الوطنية للمحامين:
كان لهيئة المحامين دور ممّيز في النضال الوطني والديمقراطي. وكانت أغلب 

بالمحاكمات  التنديد  تترّدد في  الشعب. ولم  إلى قضايا  الوطنية منحازة  الهيئات 

الجائرة والدفاع عن حق المّتهمين في التمّتع بمحاكمات عادلة. ونّددت الهيئات 

كذلك بالتعذيب وقمع الحريات. ووقفت دائمًا إلى جانب المناضلين والنقابيين 

والصحافيين الشرفاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان.

وكان للمحامين دور متمّيز في الدفاع عن مناضلي الحوض المنجمي. وخالل 

سيدي بوزيد  في  المتظاهرين  جانب  إلى  المحامون  وقف  األخيرة  ااِلنتفاضة 

والقصرين وكان األمر كذلك في مختلف جهات البالد، حيث نزلوا إلى الشوارع 

ونّددوا  بنات  باب  شارع  في  كانوا   2010 ديسمبر   22 يوم  وفي  المتمّيز.  بزّيهم 

البالد.  ثروات  تنهب  كانت  التي  الفاسدة  والعائلة  السابق  بالرئيس  عاٍل  بصوت 

التونسية،  المحاكم  كامل  في  اِحتجاجية  وقفة  ديسمبر   31 الجمعة  يوم  ونّظموا 

في  الوطنية  الهيئة  اِّتخذته  الذي  للقرار  اِستجابة  الحمراء  الشارة  خاللها  رفعوا 

29 ديسمبر للتعبير عن تضامنهم مع الحركة  جلستها العاّمة التي اِنعقدت بتاريخ 

ااِلحتجاجية والمطالبة بإطالق الحريات واِستقالل القضاء. ونّددت الهيئة بشّدة 

والتي  البالد  أنحاء  مختلف  في  المحامون  لها  تعّرض  التي  ااِلعتداءات  بجميع 

اِجتماع  بعقد  الهيئة  المهنة. وقامت  طالت حرمة األشخاص والمقّرات وهياكل 

للتحقيق في  الحقوقّية  المنّظمات  لتشكيل لجنة من  المحكمة  قاعة مكتبة  داخل 

ملفات الفساد والجرائم الخطيرة التي تّم اِرتكابها ضّد الشعب التونسي وأصّرت 

الهيئة على تنفيذ إضرابها المقّرر يوم الجمعة 14 جانفي تضامنًا مع أهالي الضحايا 

الرئيسي  الشارع  إلى  المحامون بدورهم  المراوغ، واِلتحق  رغم خطاب بن علي 

للعاصمة واِلتحموا بالجماهير.



95

3 - الحركة الحقوقية:

اإلنسان  المدافعة عن حقوق  المنّظمات  أهم  الثورة  قبل  الحركة  تشمل هذه 

والمعهد  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسّية  الرابطة  أساسًا  وهي  والحريات، 

القضاة  وجمعية  الدولية  العفو  لمنّظمة  تونس  وفرع  اإلنسان  لحقوق  العربي 

والجمعية  التعذيب  لمناهضة  التونسية  والمنظمة  للحريات  الوطني  والمجلس 

الدولية لمساندة الالجئين السياسيين وجمعية حرية وإنصاف.

الذي  التغيير  بعد  نسبية  اِنتعاشة  التونسية  الحقوقية  الحركة  عرفت  أن  وبعد 

وقع في 7 نوفمبر 1987، إاّل أّنها تعّرضت منذ بداية التسعينيات إلى سياسة قمعّية 

متصاعدة الوقع ومتعّددة األوجه. وعانى النشطاء والمدافعون عن حقوق اإلنسان 

التشهيرية  الصحفية  بالحمالت  بدًءا  القمع،  أشكال  من  كثيرة  أنواعا  والحريات 

قطع  بمحاوالت  مرورًا  واألخالق،  باألعراض  األحيان  من  العديد  في  والماّسة 

األرزاق والطرد التعّسفي، وصوال إلى العنف الجسدي والسجن اإِلبعاد والتهجير.

مناهضة  ومنّظمة  الحريات  ومجلس  التونسية  الرابطة  خاصة  وتعّرضت 

هذه  ضّد  فأقيمت  والشلل،  التفرقة  ومحاوالت  القمع  أنواع  شّتى  إلى  التعذيب 

من  وحرمت  مقّراتها  وأغلقت  متعّددة  قضائية  دعاوى  ومنشطيها  المنظمات 

أنشطتها.  وجّمدت  ااِلجتماع  من  ومناضليها  هياكلها  ومنعت  المالية  مواردها 

وعرفت المنّظمات األخرى نفس المصير ولو بدرجة أقل حّدة. وقد أّثرت هذه 

السياسة القمعية في أداء هذه المنّظمات وقيامها بدورها في التصّدي لاِلنتهاكات 

والدفاع عن الضحايا.

مسيرة  في  محوريًا  دورًا  المنّظمات  هذه  لعبت  فقد  هذا،  كّل  ورغم 

2011، وذلك  ااِلحتجاجات والنضاالت التي عرفتها البالد والتي أّدت إلى ثورة 

بالمشاركة في الّتظاهرات والوقوف إلى جانب المناضلين السياسيين والنقابيين 

المطالبين بالحرية والكرامة والدفاع عنهم أمام المحاكم ومساندتهم وعائالتهم 

خالل التحقيقات وفي السجون وفي فضح كل أشكال التجاوزات وااِلنتهاكات 

التي كان يتعّرض إليها هؤالء المدافعين عن الحقوق والحريات.
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4 - دور الحركة النسوية:
ال بّد من اإلشادة هنا بدور منّظمتين أساسيتين هما الجمعية التونسية للنساء 

والتنمية  البحث  أجل  من  التونسيات  النساء  وجمعية   ATFD الديمقراطيات 

.AFTURD

وقد بدأت جمعية النساء الديمقراطيات تتلّمس طريقها منذ أواخر السبعينيات 

عبر اِلتقاء مجموعة من المناضالت داخل نادي الطاهر الحّداد ومحاولة تكوين 

حلقات لدراسة قضية المرأة والدفاع عن حقوقها.

التونسي  العام  ااِلّتحاد  داخل  العاملة  المرأة  قضايا  دراسة  لجنة  وتكّونت 

للشغل. وقد عكفت هذه الحلقات على دراسة خصوصّية أوضاع النساء، وخاّصة 

بااِلستغالل  النقابية  والهياكل  العام  الرأي  تحسيس  وعلى  منهّن،  العامالت 

 16 المؤتمر  تبّنى  وقد  العاملة.  المرأة  منه  تعاني  الذي  المضاعف  واالضطهاد 

لاِلّتحاد، وألول مّرة في تاريخه، مطالب خصوصّية للمرأة تقّدمت بها هذه اللجنة 

وصيغت ضمن التقرير العام للمؤتمر. وفي األثناء، سّجلت تحّركات على الساحة 

ضخمة  مسيرة  بتنظيم  قامت  فقد   ،1982 سنة  المجموعة  بها  قامت  السياسية، 

اإلسرائيلي  الّطيران  به  قام  الذي  ااِلعتداء  إثر  على  الفلسطيني  الشعب  لمناصرة 

على مقّر المنّظمة في حمام الشّط، وضّد أحكام اإلعدام التي صدرت بعد أحداث 

الخبز سنة 1984. حاولت المجموعة كذلك اِكتساح الفضاء اإلعالمي من خالل 

النسائية  للكلمة  منبرا  وكانت  أعداد   7 في  صدرت  التي  »نساء«  جريدة  إصدار 

اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  داخل  المرأة  لجنة  وبرزت  الحّرة. 

وداخل الفرع التونسي لمنّظمة العفو الدولية. وتأّسست جمعية النساء التونسيات 

للبحث حول التنمية AFTURD التي تحّصلت على التأشيرة في شهر أفريل 1989 

وقد أرست الجمعيات التنموية تقليد ااِلحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس 

الذي أصبح تقليدا شاركت فيه قوى اِجتماعية أخرى. وقد تعّرضت هذه الحركة 

إلى تضييقات عديدة وُحرمت  الثورة  التي سبقت  السنوات األخيرة  التنموية في 

مقّراتها  وُحوصرت  العمومية  بالنشاطات  القيام  من  وُحرمت  المالي  الدعم  من 

الماسة باألعراض والسمعة،  البوليس وتعرضت للحمالت الصحفية  من طرف 

االضطهاد  هذا  ولكن  والجسدي.  اللفظي  العنف  إلى  منهن  العديد  وتعّرض 

النضال والصمود من أجل  والقمع لم يمنع مناضالت هذه الحركة من مواصلة 
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الدفاع عن قضية المرأة وحقوقها. ومّثلت الحركة النسوية رافًدا أساسيًا من روافد 

الحركة الديمقراطية والثورية في تونس.

التظاهرات  كّل  في  األمامية  الصفوف  تصّدر  في  الحركة  هذه  ساهمت  وقد 

وااِلعتصامات  اإلضرابات  من  اِبتداًء  الثورة  إلى  أّدت  التي  وااِلحتجاجات 

إلى  وأّدى   2011 جانفي   14 يوم  وقع  الذي  الكبير  الحشد  إلى  وصوال  الجهوية، 

سقوط نظام االستبداد.

5 - الحركة الطالبية:
بداية  منذ  وايديولوجية  تنظيمّية  اِنقسامات  في  الطالبية  الحركة  دخلت 

التسعينيات. ولم يتمّكن ااِلّتحاد العام لطلبة تونس من توحيد ااِلّتجاهات الطالبية، 

فظّل رهين ااِلنشقاقات على خلفّية ايديولوجّية غّذتها أطراف غير طاّلبية. ورغم 

ذلك ظّلت أقلية طالبية فاعلة داخل الكليات الكبرى وبعض المعاهد الجامعية... 

قامت   ،2010 ديسمبر   17 الجمعة  يوم  سيدي بوزيد  في  األحداث  اِنطالق  ومنذ 

الشرطة السياسية بجملة من ااِلعتقاالت واإليقافات اِستهدفت الشباب والتالميذ 

والطلبة. وتّم خالل هذه األحداث نقل عدد كبير منهم إلى مناطق بعيدة للتحقيق 

معهم وخاّصة إلى مقّرات وزارة الداخلية ومناطق الشرطة بصفاقس وغيرها من 

البوليس.  أيدي  على  ووحشي  قاٍس  تعذيب  إلى  تعّرضوا  حيث  األخرى  المدن 

اِمتحانات  اِجتياز  الجامعية في  المؤّسسات  الطلبة في أغلب  وبالرغم من شروع 

بالبالد  الكلّيات  مختلف  عرفت  جانفي،   9 االثنين  يوم  منذ  األّول  السداسي 

أهالي  حصار  تواصل  على  واِحتجاًجا  سيدي بوزيد  ألهالي  مساندة  حركات 

المدينة. وتعّرضت جميع المؤّسسات الجامعية ومبيتات الطلبة والمعاهد الثانوية 

محّطات  وضع  وتّم  مكّثفة.  بوليسية  مراقبة  إلى   2011 جانفي   3 اإلثنين  يوم  منذ 

عّدة  محيطها  في  أو  داخلها  حصلت  وقد  المراقبة  تحت  والحافالت  القطارات 

العام  لاِلّتحاد  المركزية  الساحة  لهؤالء  األخير  الملجأ  فكان  للطلبة،  اِعتقاالت 
التونسي للشغل.)))

))( - راجع مقال عبد اللطيف الحناشي: »األحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في 
الثورة التونسية
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6 - ِاّتحاد أصحاب الشهادات المعّطلين عن العمل:
يجي المعاهد العليا والمؤّسسات  تأسس ااِلّتحاد في 26 ماي 2006، ويضّم خرِّ
الجامعية الذين لم يقع تشغيلهم. وعرفت هذه الفئة تضّخما في عددها بعد إقرار 
ألف  ـ 500  ال الطلبة  عدد  ناهز  وقد  النظام.  توّخاه  الذي  التعليم  إصالح  مشروع 
80 ألف طالب، عجزت طاقة المؤّسسات  طالب، يتخّرج منهم سنويًا ما يقارب 

العمومية والخاصة عن اِستيعابهم.

من  العديد   2006 جوان   25 في  إنشائه  عن  اإلعالن  بعد  ااٍلّتحاد  نّظم  وقد 
التحّركات الميدانية كااِلحتجاج والتظاهر. وتمكنت هذه المنّظمة رغم اإلمكانيات 
وساهمت  جهوية.  فروع  وتأسيس  الجهات  في  ااِلنتشار  من  المتواضعة  المادية 
في عودة الشباب إلى الحياة السياسية والنقابية في الوقت الذي عزف فيه الكثير 
عن أي نشاط بفعل القمع المسّلط ضّده وبسبب عجز الجهات السياسية األخرى 
المعّطلون عن  فيها  ميداني، شارك  مائة تحّرك  أكثر من  اِستقطابه. ونّظمت  على 
العمل والطلبة والمواطنون. ورغم أّن المنّظمة تمّكنت من خلق َحَراك اِجتماعي 
مهّم، غير أّنها عاشت خالل السنوات األخيرة التي سبقت الثورة جمودا نسبيا كان 
نتيجة ااِلختالفات االيديولوجية بين قياداتها، مّما أضعف مشاركتها الميدانية أثناء 

أحداث الثورة.

III - التحّديات التي تواجهها مكّونات المجتمع المدني التونسي

1 - التحّدي األول: تحديد الخيارات الجوهرية للمجتمع المدني في عالقة 
ببناء مؤّسسات الجمهورية الثانية

لقد عاشت منّظمات المجتمع المدني تحت ضغط نظام الحزب الواحد خالل 
العقود الخمسة التي عاشتها الجمهورية األولى. وعانت بدرجات متفاوتة الحّدة 
في اعتماد سياسة دولنة المجتمع، التي أشار إليها »منصف وّناس« في دراسته التي 
السياسة من مراقبة لصيقة وسيطرة خانقة. ولقد  ذكرناها سابقًا، وما كّرسته هذه 
حاول الحزب الحاكم خالل هذه الحقبة وضع يده على كل المنّظمات، وخاصة 
المنّظمات النقابية والمهنية. ورغم المقاومة الشديدة التي واجهها، خاصة داخل 
عليهما  السيطرة  في  كبير  حّد  وإلى  نجح  أّنه  إاّل  الشغل،  واِّتحاد  الطلبة  اِّتحاد 
وترويض هياكلهما القيادية وهو لم يجد من أجل ذلك مقاومة كبيرة في كل من 
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منّظمة األعراف، ااِلّتحاد التونسي للصناعة والتجار)UTICA( واِّتحاد الفالحين 
والصيد البحري )U.T.A.P( واِّتحاد المرأة التونسية )U.N.F.T( واِّتحاد الشباب 
)U.T.O.I(. وإلرضاء هذه األطراف كان الحزب يوّزع عليهم بعض المقاعد في 
هياكله القيادية وفي مجلس األّمة وحتى بعض المناصب الوزارية داخل الحكومة. 
وإلى حدود قطيعة جانفي 1978 كان أمين عام ااِلّتحاد التونسي للشغل عضوًا قاّرا 
باللجنة المركزية للحزب والديوان السياسي، أّما اآلن وبعد الثورة فمن المنتظر 
التامة في صياغة  باِستقالليتها وحريتها  والمطلوب أن تتمّتع كل هذه المنّظمات 
ُرؤاها وبرامجها وقوانينها التنظيمية - طبًقا لمصالح قواعدها وأعضائها - طريقة 

ديمقراطية شّفافة وناجعة.

والتحّدي األول والمباشر الذي تواجهه كل هذه المنّظمات، هو قدرتها على 
تحّصلت  التي  الثمينة  ااِلستقاللية  وهذه  المكتسبة  الحرية  هذه  اِستغالل  حسن 
ترتيب  إعادة  يتمّثل أساسًا في  إلى تحدٍّ موالي  ذاته يفضي  التحّدي  عليها. وهذا 
البيت الداخلي لكل منّظمة حتى تعيد تنظيم صفوفها وتعيد هيكلة نفسها ورسكلة 
إطاراتها واِختيار قياداتها الجديدة. أّما التحّدي المركزي والجوهري الذي تواجهه 
الجديدة  الهوية  وبلورة  صياغة  في  المتمّثل  التحّدي  فهو  المنّظمات،  هذه  كل 
للمجتمع الجديد الذي ستتمّخض عنه الثورة في عالقة بميالد مؤّسسات الدولة 

الجديدة للجمهورية الثانية.

إّن نخب وقادة المجتمع المدني اليوم يجدون أنفسهم أمام مسؤولية معالجة 
سبيل  على  ذلك  من  الجديد  الواقع  يطرحها  التي  الكبرى  اإلشكاليات  من  عدد 
هذا  لصالح  والمجتمع  الدولة  بين  القوى  ميزان  تغّير  أن  بعد  الحصر:  ال  المثال 
في  الدولة  لجعل  إيجابيا  تكريسا  التغيير  هذا  نكّرس  أن  لنا  يمكن  كيف  األخير، 
خدمة المجتمع ال العكس، وكيف لنا أن نتجاوز النمط القديم المتمّثل في سيطرة 

الدولة على المجتمع أو دولة المجتمع كما يقول منصف وّناس؟

إّن الدور الطبيعي للمجتمع المدني هو أن يكون سلطة مضادة تقف دون   -
تجاوزات أجهزة الدولة حتى ولو كانت هذه الدولة ديمقراطية. لكن هذا ال يعني 
الديمقراطية  آلياتها  تقويتها وتعزيز  المطلوب هو  بل  إرباكها،  أو  الدولة  إضعاف 
للمجتمع  فكيف  والمصلح.  والمحاسب  والمراقب  التعديلي  بالدور  والقيام 
المدني التونسي أن يراجع تربيته النضالية السابقة والمقتصرة على البعد الدفاعي 
الجديدة؟ وكيف  المهام  هذه  تنظيم صفوفه إلنجاز  يعيد  وأن  فقط،  والمعارض 
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يمكن للمجتمع المدني أن ال يكتفي بدور المعارضة والتعديل فقط، ويضيف إلى 
ذلك دور قّوة ااِلقتراح واإلضافة؟

هذه بعض النماذج من األسئلة واإلشكاليات التي يطرحها الواقع الجديد على 
إطارات وقادة وكل قوى المجتمع المدني من أجل توضيح المشروع المجتمعي 

الجديد الذي تفرضه علينا اِستحقاقات الَحَراك الثوري وإمالءاته الضاغطة.

المضادة  االختراقات  مخاطر  من  التوقي  كيف  الثاني:  التحّدي   -  2
واالنحرافات االنتهازية والفساد؟

قد  المدني  المجتمع  به  يقوم  الذي  والمركزي  المحوري  بالدور  الوعي  إّن 
اِّتسع وشمل كل القوى السياسية وااِلجتماعية وااِلقتصادية في البالد وخارجها. 
وأصبح هذا الحقل ااِلجتماعي محّل اهتمام وتجاذبات كل القوى ال فقط القوى 
في  ما  بكل  األخيرة  هذه  وتقوم  لها.  المضادة  القوى  أيضًا  بل  للثورة،  المساندة 
وسعها من أجل التموقع وكسب األنصار وتوسيع قاعدتها ااِلجتماعية. وتستغل 
حالة ااِلنفتاح الديمقراطي والمّد الثوري الذي تعيشه البالد وحتى ضعف أجهزة 
لكي  القانونية  والنصوص  التشريعات  في  الثغرات  وبعض  للدولة  التابعة  الرقابة 
تبعث أكبر عدد ممكن من الجمعيات والمنّظمات تحت عناوين متعّددة: سياسية 
واِجتماعية وخيرّية وثقافية ودينية... الخ وقد دخلت في سباق محموم من أجل 
التغلغل في األوساط الشعبية وفي مختلف القطاعات مستغّلة في ذلك المساجد 
الشعبية  الفئات  لبعض  والسياسي  ااِلجتماعي  الوعي  قّلة  مستغّلة  العبادة،  ودور 
األطراف  عليها. وهناك بعض  السيطرة  فيها وإحكام  ااِلنغراس  أجل  الفقيرة من 
الذمم  بعض  أيضًا شراء  بدورهم  يحاولون  الذين  الفاسدة  األموال  من أصحاب 
وإدخال هذا المال الفاسد صلب مكّونات المجتمع المدني وخاّصة في صفوف 
النقابية  الحركات  كل  وتتعّرض  العمل.  عن  والعاطلين  والمهّمشين  الشباب 
ااِلختراق، ونالحظ ذلك خاصة  إلى محاوالت  والسياسية  والشبابية  والحقوقية 
وحركة  الطاّلبية  الحركة  وصلب  للشغل  التونسي  العام  ااِلّتحاد  هياكل  صلب 

حقوق اإلنسان وداخل جمعيات العمل الخيري وحركات العاطلين عن العمل.

هياكل  داخل  والسلمية  المناضلة  الديمقراطية  القوى  من  المطلوب  إّن 
المؤامرات  هذه  بمدى خطورة  الوعي  تمام  تعي  أن  المدني وخارجها  المجتمع 
ضبط  من  تتمّكن  حتى  المطلوب  المستوى  إلى  يقظتها  درجات  من  ترفع  وأن 
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االستراتيجيات المالئمة للوقاية من هذه اآلفات واألمراض وتقوية أجهزة المناعة 

الوطنية،  منظماتنا  وعافية  وصّحة  سالمة  على  الحفاظ  على  والقادرة  المالئمة 

وحركتنا المدنية.

3 - التحّدي الثالث: كيف نتفادى الطابع النخبوي لحركتنا المدنية ونوّسع 
غير  القطاعات  في  وخاّصة  الجمعياتي  للعمل  ااِلجتماعية  القاعدة 

المهيكلة؟
رغم عراقة مكّونات المجتمع المدني التونسي وتجّذرها واِّتساع رقعتها، إاّل 

السابق  النظام  التي مارستها سلطات  القمع والرقابة والمنع والتصّحر  أّن سياسة 

وشّلت  التأطير  على  وقدرتها  المكونات  هذه  دور  من  كبيرة  بدرجة  حّدت  قد 

حركتها وقّللت من إشعاعها وهذا ما نتج عنه بقاء فئات اِجتماعية واسعة، سواء 

في األرياف أو في المدن، خارج دائرة أي شكل من أشكال التأطير ااِلجتماعي أو 

السياسي أو الثقافي. ومثلما تطّور ااِلقتصاد الفوضوي والبناء الفوضوي وكثرت 

البطالة وهشاشة التشغيل واِّتسعت رقعة الفئات ااِلجتماعية المهّمشة، تطّور عجز 

والتي  الواسعة  ااِلجتماعية  الفئات  بهذه  اإلحاطة  في  المدني  المجتمع  منّظمات 

ااِلجتماعية  الشرائح  هذه  وأصبحت  المجتمع.  مكّونات  نصف  تمّثل  أصبحت 

عرضة لكل المخاطر وااِلنحرافات، من ذلك تفّشي شبكات التهريب وعصابات 

والجنوح  ااِلنحرافات  أشكال  وكل  الموازية  والتجارة  والسرقة  المخّدرات 

األوساط  هذه  في  والعنف  الديني  والتعّصب  اإلرهاب  وجد  وقد  واإلجرام... 

المتشّددة  المنّظمات  اليوم  وأصبحت  وااِلنتداب.  للنشاط  وخصًبا  مناسبًا  حقال 

إلى  ينتمون  هؤالء  وأغلب  باآلالف،  بل  بالمئات  ال  أعضاءها  تعّد  واإلرهابية 

المخاطر  لكل  والمعّرضة  سيطرة  كل  عن  الخارجة  ااِلجتماعية  األوساط  هذه 

وااِلنحرافات.

المسألة  هذه  على  ااِلنكباب  اليوم  المدني  المجتمع  قوى  من  المطلوب  إّن 

المواجهة  استراتيجيا  عن  البحث  أجل  من  والتحليل  والتشخيص  بالدرس 

الجديدة رهينة، وإلى  الدولة  بناء  الوطن والثورة ومشاريع  إّن مستقبل  والعالج. 

المالئمة  الحلول  إيجاد  والديمقراطية على  الوطنية  القوى  قدرة  كبير، مدى  حّد 

لمثل هذه المشاكل العويصة واألورام ااِلجتماعية الخبيثة.
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4 - التحّدي الرابع: بناء وترسيخ ثقافة المواطنة وقيم السلوك المدني 
والحضاري.

والسلوك  المواطنة  قيم  ترسيخ  طريق  عن  مهّمة  خطوات  شعبنا  حّقق  لقد 
التربوية  المؤّسسة  بفضل مجهودات كل من  والمسؤول، وذلك  الواعي  المدني 
ومنّظمات المجتمع المدني. إاّل أّن القيود واألزمة التي واجهتها هذه المؤّسسات، 
المجال.  في هذا  والبناء  التقّدم  أعاقت عملية  قد  األخيرين،  العقدين  في  خاصة 
الثالث  السنوات  البالد في  الذي عرفته  ااِلجتماعي  الثورة والَحَراك  وقد عرفت 
األخيرة نواقص وتشّوهات كثيرة وخطيرة مازالت تشوب قواعد سلوكنا المدني 
وروح المواطنة فينا. فقد أظهرت الثورة اِستمرار العديد من السلوكات المتخّلفة 
ظواهر  واِنفالت  والعروشية  والقبلي  الجهوي  التعّصب  سلوكات  مثل  والرعناء 
اِحترام أبسط  العنف وااِلعتداء على األمالك العمومية والخاّصة والسرقة وعدم 
المتداولة  ااِلجتماعية  والعادات  السليم  ااِلجتماعي  والتعامل  األخالق  قواعد 
ونواميس وقواعد القانون. وقد عاشت بعض قرانا ومدننا وأحيائنا حاالت مرعبة 
وطننا  أبناء  عن  تصدر  نتصّورها  سابقًا  كّنا  ما  واألمني  ااِلجتماعي  ااِلنفالت  من 
وأهلنا وذوينا. وقد ذهب ضحية هذه االنفالتات عدد مهّم من المواطنين األبرياء 

إضافة إلى الخسائر المادّية.

إّن اِنكشاف مثل هذه النواقص والعورات تجعلنا نقّدر مدى المجهود الكبير 
الذي يجب علينا أن نقوم به حتى نقاوم مثل هذه العقليات الجاهلة والمتخّلفة، 
المتحّضر  المدني  والسلوك  المواطنة  روح  بناء  أجل  من  التربوية  مسيرتنا  وأّن 
أجل  من  أمامنا طويلة وشاقة  مازالت  الطريق  وأّن  األولى،  مراحلها  في  مازالت 

بلوغ مجتمع المواطنة والتكافل والسلوك الحضاري والمدني القويم.
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االنتقال الدميقراطي واملجال العمومي 
وامليديا االجتماعية

د. الصــادق الحّمــامي

أستاذ محاضر، قسم الصحافة

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار

1. مقدمة: ثورة الفايسبـوك؟
حياتنا  في  االجتماعية  الميديا  واندماج  االجتماعية  الميديا  في  انخراطنا  إن 

يقتضي  ثانية  جهة  من  السياسية  الحياة  وفي  أولى  جهة  من  اليومية  االجتماعية 

نشاط  إلى  تحّولت  أن  بعد  واالجتماعية  والثقافية  السياسية  نتائجها  في  التفكير 

روتيني يومي وإلى موضوع معرفي بل وموضوع للنقاش العام.

الميديا  واعتبرت  الجديدة.  والميديا  اإلنترنت  تشّكل خطاب شامل عن  لقد 

التقدم  وتعزيز  اإلنسان  تحّرر  على  تساعد  تكنولوجيات  أو  منظومة  االجتماعية 

روبرت  مع  انطلق  الخطاب  هذا  تشكل  مسار  أن  نقول  أن  ويمكن  اإلنساني. 

القرن  منتصف  في   ،cybernétique السيبرنيطيقا  مؤّسس   ،Norbert Wiener فينر 

الماضي، فقد اعتبر أن الشفافية واالنفتاح تمثل قيما مركزية يجب أن تقوم عليها 

الشمولية  األنظمة  وقيام  الثانية  العالمية  الحرب  فمآسي  المعاصرة.  المجتمعات 

األنظمة  هذه  بطبيعة  فينر،  منظور  من  مرتبط،  أمر  والستالينية  والفاشية  النازية 

المعادية للشفافية واالنفتاح واالتصال. هكذا تحّولت أفكار نوربرت فينر الذي 

تضمنها كتابه »االستخدام اإلنساني لإلنسان«))) إلى »أوتوبيا االتصال«)))، لتصبح 

والتسعينيات  الثمانينـات  في  تشّكلت  التي  االتصال«  »ايديولوجيا  بعد  فيما 

(1) - Norbert, Wiener. «Cybernétique et société. L’usage humain des êtres 
humains», Éd. du Seuil, 2014, 
(2) - Breton, Philippe. «L’utopie de la Communication», Paris, La Découverte, 
1992. 
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وتعّززت مع اإلنترنت واآلمال التي أثارتها في بناء أشكال جديدة من التنظيمات 
االجتماعية المنفتحة وتعزيز الديمقراطية.....

لأللفية  األول  العقد  منتصف  في  نفسها،  االجتماعية  الميديا  قّدمت شركات 
الثالثة عبر خطاب تسويقي، على أنها تكنولوجيا »التواصل االجتماعي« »التفاهم 
البشري« وبناء الجماعات اإلنسانية. وساهمت في انتشار هذه الظاهرة شركات 
لتعزيز  التطبيقات  هذه  شيوع  في  مصلحة  لها  كانت  التي  الوطنية  االتصاالت 
الكبرى  القيم  التسويقي  الخطاب  أعاد  هكذا  اإلنترنت.  استهالك  أي  تجارتها 
المعلوماتية  والوفرة  االجتماعية  التفاعلية  تعزز  باعتبارها  االتصال  اليديولوجيا 
إن  بل  التعبير،  وحرية  المعلومات  إلى  والنفاذ  والحرية  والتحرر  والشفافية 
الميديا االجتماعية قدمت على أنها منعرج في تاريخ اإلنترنت بما أنها تشكل ما 
يسّمى الواب 2.0 باعتباره واب جديد قائم على التفاعل وإمكانات النشر الذاتي 
التداولية  الديمقراطية  يعزز  ما  وهو  والتعاضد،  والتعاون  يوتيوب(  )مدونات، 

والمشاركة السياسية بل ويجدد المجال العمومي.

وهكذا أيضًا كانت »الثورة التونسية« تقّدم على أنها تجسيد للثورة التكنولوجية 
بما أنها كذلك »ثورة حضارية« على نحو ما، جامعة لقيم »االيديولوجيا االتصالية« 
»المواطنين  وثورة  الفايسبوك«  »ثورة  أنها  على  تعّرف  كانت  أنها  بما  كّلها 
الصحفيين« وتحقيق لبشرى اإلمكانات الفائقة التي تتيحها الميديا الرقمية، بشكل 
الذين يكتسبون بفضلها  عام والميديا االجتماعية بشكل مخصوص، للمواطنين 

القدرة على التعبير والكالم وأدوات التحرر السياسي.

وعلى هذا النحو أصبحت الميديا االجتماعية والفايسبوك على وجه التحديد 
للمجتمعات  التاريخي  التحّول  عوامل  من  أساسيًا  عاماًل  السردية  هذه  وفق 
)الثورة  العربي  العالم  في  ثورة« تحصل  »أول  أنها كانت »شريكة«  بما  اإلنسانية 
التونسية( التي انهار بفضلها نظام سلطوي. بل إن الثورة التونسية تكاد تكون، في 
هذا الخطاب، منعرجا تاريخيا عظيمًا بما هي ثورة افتراضية تقودها نخبة جديدة 
نظاًما  تحّدوا  الذين   cyber militants االفتراضيين«  »المناضلين  نخبة  فريدة، 

سلطويًا بواسطة الكمبيوتر والهاتف.....

القائلة  األصوات  تعالي  مع  تدريجيا  التراجع  في  بدأت  السردية  هذه  لكن 
الديمقراطية والحياة  تمثل خطًرا على  الميديا االجتماعية أصبحت  بأن شركات 
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االجتماعية بل »خطًرا يهدد الديمقراطيات األوروبية«)))، حتى أن المشاركين في 

بناء مؤّسسة الفايسبوك في مراحلها األولى ال يترددون اليوم في اإلنذار بمخاطر 

النسيج االجتماعي«))). وقد  التي قد تكون صّممت »لتخريب  المواقع  تطبيقات 

اإلرهابية  التنظيمات  استخدام  تعاظم  سياق  في  المضادة  السردية  هذه  تشّكلت 

في  االجتماعية  الميديا  واستخدام  الزائفة  األخبار  وانتشار  االجتماعية  للميديا 

األمريكية  االنتخابات  أثناء  وقع  ما  ذلك  على  األمثلة  ومن  السياسية  الصراعات 

االيديولوجي  االستقطاب  وتنامي  بريطانيا  في  أوروّبا  على  واالستفتاء  األخيرة 

الميديا  سردية  تقويض  في  تدريجيًا  جميعها  الظواهر  هذه  تساهم  والسياسي. 

االجتماعية باعتبارها أداة التحّرر السياسي والتفاهم البشري حتى أصبحت مسألة 

في  السياسي  النقاش  في  بشدة  مطروحة  االجتماعية  الميديا  تعديل(  )أو  تنظيم 

الديمقراطيات األوروبية واألمريكية.

2. في عالقة الميديا االجتماعية باالنتقال الديمقراطي كموضوع بحثي
في هذا اإلطار فإن ما نطمح إلى التفكير فيه هنا هو نتائج الميديا االجتماعية 

على مسار االنتقال الديمقراطي وعلى الحياة السياسية بشكل عام وعلى ديناميكية 

انهيار  الذي يفصل مرحلة  المسار  باعتباره  العمومي بشكل خاص،  المجال  بناء 

النظام السلطوي أو االستبدادي وحلول الديمقراطية ومؤّسساتها))). وقد تعاظم 

الديمقراطي ونجاحه أو فشله  نقاش نظري كثيف حول مؤّشرات تقييم االنتقال 

ومساراته المعقدة، خاصة عندما ال يؤّدي هذا المسار إلى إقامة الديمقراطية وفق 

النموذج الليبرالي السائد، وامتّد هذا النقاش إلى الميديا واألدوار التي يجب أن 

))( - حسب تعبير مفوضة المنافسة: Commissaire Européenne à la Concurrence في 
المفوضية األوروبية Margrethe Vestager انظر:

Stéphane Distingui, La nouvelle guerre froide aura-t-elle lieu sur le Web?, 
Libération, 12 novembre 2017, https://goo. gl/2Es2cz
(2) - «Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social, Le figaro, 
12/12/2017.
https://goo. gl/HQWf5h
(3) - O’Donnell, G., Schmitter, p. C., & Whitehead, L. (Eds.). (1986). Transitions 
from authoritarian rule: Comparative perspectives (Vol. 3). JHU Press. 



108

تؤّديها لتعزيز مسار االنتقال الديمقراطي مثل تمثيل التنوع السياسي وإدارة النقاش 
العام ومراقبة النخب السياسية وتعزيز الثقافة الديمقراطية لدى المواطنين...

الديمقراطي عن عدة  التي تناقش أسس االنتقال  وعادة ما تتحّدث األدبيات 
سيناريوهات: العودة إلى النظام السلطوي القديم، على غرار ما حدث في مصر 
أو الديمقراطية اإلجرائية الشكلّية )روسيا(، أي أن تكون المؤّسسات الديمقراطية 
فيها  تترّسخ  التي  المعّززة  الديمقراطية  إلى  المرور  أو  شكلية،  لكّنها  موجودة 
المؤّسسات الديمقراطية والمشاركة السياسية الحقيقية ويتوفر فيها مجال عمومي 
المشاركة  يعتمد  الذي  الديمقراطية)))،  ديمقراطي. في هذا اإلطار يصّنف مؤّشر 
فئة  في   55 المرتبة  في  تونس  المدنية،  والحريات  السياسية  والحريات  السياسية 
الدول  كل  تصّنف  في حين   Flawed democracy المكتملة.  غير  الديمقراطيات 
المنظور  من  تونس،  تمثل  هكذا  سلطوية.  أو  هجينة  كأنظمة  األخرى  العربية 

اإلجرائي السياسي على األقل الديمقراطية العربية الوحيدة.

أن  يمكن  بالديمقراطية  العالقة  ذات  اإلجرائية  المؤّشرات  إلى  وإضافة 
الديمقراطي  االنتقال  مسار  لتقييم  معياري  بعد  ذات  أخرى  مؤشرات  نستدعي 
المجال  من  العنف  استبعاد  غرار  على  للديمقراطية  )معياري(  ثقافي  منظور  من 
)الطائفة/  واالجتماعية  الخارجية  اإلكراهات  عن  األفراد  واستقاللية  السياسي، 
وفي  السياسة  في  واالختالف  بالتنوع  واالعتراف  القبيلة(،  الكنيسة/  المذهب/ 
العمومي،  المجال  به  يتسم  الذي  االنفعالية وفي االختالف  الحياة وفي  أساليب 
لحرية  الدستورية  الضمانات  وتتحقق  واالتجاهات  اآلراء  كل  فيه  تتمّثل  حيث 
عن  للتعبير  العمومي  للمجال  المواطنين  لنفاذ  واسعة  وإمكانات  والتعبير  الرأي 

آرائهم خاصة في فضاءات الميديا االجتماعية.

مختلف  آخر  منظور  من  الديمقراطي  االنتقال  نقّيم  أن  أيضًا  يمكن  لكن 
بالتأكيد على أعطاب عديدة يتسم بها ولعل أهمها العزوف عن الشأن السياسي 
مشاركة  وتراجع  السياسة  من  التعب  يسّمى  ما  أو   désenchantement politique
المواطنين في االنتخابات وفي الحياة السياسية وفي المؤّسسات وتناقص اإليمان 
 populisme السياسية  الشعبوية  وتنامي  السياسيين  ومصداقية  بالديمقراطية 

(1) - Democracy Index 2019.
https://www. eiu. com/topic/democracy-index
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تشير  هكذا   .la crise de la représentation السياسي  التمثيل  وأزمة   politique

كل هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن االنتقال الديمقراطي مسار معقد ومركب ال 

يمكن اختزاله بشكل بسيط في ثنائية النجاح والفشل.

3. في مفهوم المجال العمومي في السياق التونسي.
إذا أردنا الحديث عن نتائج الميديا االجتماعية على المجال العمومي أن البد 

في  المفهوم  هذا  استخدام  وأن  خاصة  والتدقيق،  بالتعريف  المفهوم  هذا  نتناول 

خارج سياقه الغربي يثير دائمًا تساؤالت ذات طابع ابستيمولوجي. فمن المنظور 

»الهابرماسي«))) يمثل المجال العمومي la sphère publique مجااًل رمزيًا وسيطا 

بين الدولة والمجتمع وهو ليس المجال السياسي )مجال التنافس على السلطة( 

أو ما نسميه المجتمع المدني.

ومن  العام.  الشأن  قضايا  في  مختلفة  مداوالت  تنتظم  المجال  هذا  وفي 

 )délibération( المنظور الهابرماسي أيضًا فإن الديمقراطية تحتاج إلى المداوالت

منه  تستمد  عقالني  عام  رأي  بناء  وإلى  العامة  الشؤون  في  العقالنية  العمومية 

بالحوار ودون  تتحقق  اتفاق جماعي  تعبر عن  قوانين  بما هي  القوانين شرعيتها 

ارتباطًا  بالديمقراطية  مرتبط  العمومي  المجال  فإن  المنظور  هذا  ومن  إكراه. 

العام  النقاش  وثيقًا، باعتبارها نظامًا مخصوصًا إلدارة المجتمع الذي يقوم على 

كوسيلة للتشريع. فالقانون الشرعي هو ذلك الذي تمخض عن النقاش العام))). 

هكذا يصبح المجال العمومي، واالتصال العمومي، مفهوما رئيسا لنظرية معيارية 

للديمقراطية، إذ يصبح المجال العمومي واالتصال والميديا أيضًا مورًدا أساسيًا 

للديمقراطية التي تقوم على الحجاج والتفاوض والمداولة. يصبح االتصال البنية 

التحتية )infrastructure( للديمقراطية كما يقول هابرماس نفسه: »فال ديمقراطية 

دون اِّتصال، وال ديمقراطية بال مداولة، وال ديمقراطية بال مجال عمومي«.

(1) - Habermas, J. (1978). L’espace public: archéologie de la publicité comme 
dimension constitutive de la société bourgeoise. Payot.
(2) - Habermas, J. (1992)». L’espace public», 30 ans après. Quaderni, 18(1), 161-
191. 
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 ،)esthétique( يمكن أيضًا أن نتناول المجال العمومي من منظور آخر جمالي

نسميه »األرندتي«))) نسبة إلى الفيلسوفة األلمانية »حنا أرندت« وهو الذي نفكر 

الحياة االجتماعية وأحداثها  لتمثيل  باعتباره مجااًل  العمومي  المجال  بفضله في 

الحياة   )publicisation( إشهار  ومجال   )arène( حلبة  وليس   )scène( ومشهدا 

يصبح  البعض.  بعضهم  إلى  الناس   visibilité وظهور  وتنّوعها  االجتماعية 

الحياة  تمثيل  باعتباره مجااًل وسائطيًا وتواصليًا، مجال  العمومي  المجال  عندئذ 

االجتماعية عبر الميديا في معناها الواسع أي الوسائط التي يتواصل من خاللها 

األفراد والجماعات أو النظام الذي ينظر بواسطته المجتمع إلى نفسه))).

وإذا أردنا التفكير في الديمقراطية التونسية من منظور المجال العمومي فعلينا 

أي  السياسي:  العمومي  المجال  نسّميه  أن  يمكن  بما  أّوال  بمسألتين:  نهتم  أن 

بالنقاش وبالمداوالت بكل أنواعها في القضايا ذات العالقة بالشأن العام وبطبيعة 

فيه  والمساهمة  إليه  النفاذ  على  المواطنين  وقدرات  النقاش  هذا  في  المشاركين 

التي تنظمه على غرار الصحافة والميديا وبجودتها أي بقدرتها على  وبالوسائط 

توفير موارد تسمح للمواطنين بالمشاركة في بناء الرأي العام. كما علينا أيضًا أن 

نهتم ثانيا باإلمكانات المتاحة لألفراد للظهور في هذا المجال العمومي باعتبارهم 

القضايا  مختلف  تمثيل  يتيح  مجال  هنا  العمومي  فالمجال  ومتنوعين.  مختلفين 

العامة بما في ذلك القضايا غير السياسية وأساليب الحياة))) والعوالم االجتماعية 

للناس.

وعلى هذا النحو يمكن القول ان المجال العمومي مؤشر لتقييم الديمقراطية 

)بناء  إجرائية  غير  زاوية  من  الديمقراطي  االنتقال  مسار  لتقييم  أو  التونسية 

المؤّسسات الدستورية، نزاهة االنتخابات.. الخ( باالهتمام بمسائل النقاش العام 

(1) - Arendt, H. (1961). Condition de l’homme moderne, trad. G. Fradier, Paris, 
Calmann-Lévy, 187-190.
(2) - FERRY, Jean-Marc. Les transformations de la publicité politique. Hermès 
(Paris. 1988), 1989, N° 4, fascicule thématique» Le nouvel espace public», 1989.
(3) - Hammami, S. (2016). The Three Phases of Facebook: Social Networks and 
the Public Sphere in the Arab World-the Case of the Tunisian Revolution. In 
Media and Political Contestation in the Contemporary Arab World (pp. 35-61). 
Palgrave Macmillan, New York. 
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وبناء الرأي العام وتمثيل التنوع واالختالف. إذ يمكن أن نأخذ في االعتبار مداخل 

الرأي العام والنقاش السياسي والتنوع االجتماعي ونقيم أدوار الميديا باعتبارها 

منصات النقاش العام....

المجال  على  تحديًدا  والفايسبوك  االجتماعية  الميديا  نتائج  في   .4
العمومي

الطريقة يمكن أن  التونسي بهذه  السياق  العمومي في  وإذا فكرنا في المجال 

نعدد نتائج الميديا االجتماعية على النحو اآلتي:

أواًل. توسيع المشاركة في المجال العمومي

توسيع  الفايسبوك في  السلطوية ساهم  والعقاب  المراقبة  منظومة  مع تالشي 

العامة  الحريات  بفضل  السياسي  العمل  في  االنخراط  على  التونسيين  قدرات 

العام عبر الكالم في السياسة  الجديدة المتاحة كما جعلهم ينخرطون في الشأن 

وفي محادثات مستمرة حول األحداث السياسية.

ثانيًا. تنامي فضاءات المعارضة والتعبئة االجتماعية

لقد أتاح الفايسبوك لجماعات سياسية غير معنية بسياسة »التوافق السياسي« 

2019 وغير قادرة على  2014 إلى  التي هيمنت على الحياة السياسية التونسية من 

النفاذ إلى الميديا بالحصول على موارد اتصالية للتعبير عن نفسها وعن أفكارها 

لتعزيز  الفايسبوك  استخدمت  التي  مسامح«  »مانيش  حملة  غرار  على  وأنشطتها 

إمكانات  متعددة  لجماعات  الفايسبوك  أتاح  عام  وبشكل  وتنسيقها.  أنشطتها 

الظهور والفعل خارج الميديا التقليدية ولكثير من التونسيين المعارضة والمناهضة 

ضد)»الدولة  أو  الظالمية«(  و»شيوخ  واإلسالميين  والنهضة  الترويكا  )ضد 

العميقة« و»أعداء الثورة« و»أنصار الثورة المضادة« و»النظام القديم«....(. كما 

أن الفايسبوك أتاح للتونسيين آليات عديدة للتنّظم وتنسيق العمل الجماعي لتنظيم 

الحمالت السياسية واالجتماعية))).

غلق  إجراءات  ضّد  )حملة  بّسيف«  »موش  البترول«  »وينو  التروتوار«  »سيب  قبيل  ))( - من 
المقاهي في رمضان(. 



112

ثالثًا. امتداد الصراع السياسي والتنافس على السلطة إلى الفايسبوك

العنف  تستبعد  السلطة  على  للتنافس  جديدة  أساليب  الثورة  بعد  تشّكلت 

لصالح المواجهات الرمزية عبر االتصال والتسويق والبروبغندا. ويقوم األسلوب 

الجديد الذي يتبعه السياسيون على اإلفراط في الظهور في الميديا التقليدية وفي 

الميديا االجتماعية وفي الفايسبوك على وجه الخصوص عبر الصفحات الرسمية 

واإلشهار، مما أتاح ظهور أنواع جديدة من الظهور السياسي إذ يسعى السياسي 

على  منفتًحا  باعتباره  الفايسبوك  خالل  من  صورته  تعزيز  إلى  الجديد  التونسي 

المواطنين متفاعال معهم منصتا لهم قريبا منهم يحاورهم بتقنيات الفايسبوك.

رابعًا. الميديا االجتماعية كفضاء استراتيجي

األحزاب  اكتسحته  المحض حين  البديل  تدريجيًا طابعه  الفايسبوك  فقد  لقد 

السياسية والمؤّسسات الحكومية واالقتصادية والقوى االيديولوجية والتنظيمات 

اإلرهابية والشخصيات العامة والجمعيات، فتحول إلى مجال يسعى فيه الجميع 

طابعه  الفايسبوك  فقد  هكذا  المواطنين.  والء  وكسب  الجميع  في  التأثير  إلى 

المنقطعة عن  للميديا  التونسيون كفضاء مواز  فيه  الذي نشط  البديل  االجتماعي 

الدعائية  واالستراتيجيات  واإلشهار  والتسويق  الصراع  فضاء  ليصبح  المجتمع 

التشويهية  الحمالت  فيه  وتزدهر  الفايسبوكية«  »الميليشيات  فيه  تنشط  ومجااًل 

على  ضغط  مصدر  إلى  الفايسبوك  تحّول  أيضًا  اإلطار  هذا  وفي  والتسريبات. 

السياسيين. فمن األمراض التي تعاني منها الديمقراطية التونسية الناشئة خضوع 

السياسة  مع  والتعامل  الفايسبوك  في  الجماعية  االنفعاالت  إلى  السياسي  القرار 

التكنوقراط،  خاصة  فالسياسيون،  تقنياته.  في  واستثماًرا  اتصااًل  باعتبارها 

العام«  »الرأي  أهواء  السياسة ويخافون  الملل من  بالصورة في سياق  مهووسون 

العام  الرأي  مرآة  الفايسبوك  فيتمثلون  ومستقبلهم  صورتهم  على  وتأثيراتها 

الصحافة  تقدم  إليها خاصة عندما  التفاعل معها واالستجابة  التي عليهم  الفورية 

ما يجري في الفايسبوك على أنه اتجاهات »الرأي العام« األصلية. واألمثلة عديدة 

للمزاج  وترضية  المتحركة  الناس  أهواء  إلرضاء  اتخذت  سياسية  قرارات  عن 

الفايسبوكي.
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خامسًا. الميديا االجتماعية فضاء للتعبير عن الملل من السياسة

في  واالنخراط  الثورية  الحماسة  عن  للتعبير  مجااًل  الفايسبوك  كان  أن  بعد 
الشأن العام وبعد أن استكشفه المواطن مجااًل للعمل السياسي تحّول، مع تفاقم 
األزمة االقتصادية وتنامي اإلرهاب وبعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية 2014، 
إلى مساحة يعّبر فيها التونسيون عن مللهم من السياسة بل إنه وّفر لهم األدوات 
وازدرائهم.  األوضاع  تغيير  عن  العاجزين  السياسيين  من  للسخرية  التعبيرية 
أن يكون مجرد  بدل  نفسه  يعّبر عن  السياسة أصبح  الملل من  أن هذا  والمفارقة 

انزواء عن الحياة العامة واالنخراط في الحياة الخاصة المحضة.

سادسًا. تنامي االتصال الهستيري العدائي وخطاب الكراهية

تجعل  التي  المباشر  االتصال  وضوابط  إكراهات  من  الفايسبوك  يضعف 
الناس يحجمون على القيام بأفعال عنيفة مادية أو رمزية. يخلق الفايسبوك حالة 
أو  مستعار  اسم  وراء  الناس  يختفي  إذ  االندفاع؛  ومن  العاطفي  االنفالت  من 
فينخرطون  الجسدي لآلخر  الحضور  في غياب  الكمبيوتر  أمام  أنفسهم  يجدون 
في سلوكيات الشتم والقدح والهجاء. لقد تعّرض سياسيون كثيرون وشخصيات 
والعدائية  العنيفة  السلوكيات  هذه  لمثل  تعّرضوا  عاديين  أفراًدا  وحتى  عامة 
وللحمالت التي تسيء إلى كرامتهم. وكثيرًا ما نرى أشخاصا هادئين في الحياة 
اليومية يتحّولون إلى أفراد عنيفين يشتمون خصومهم االيديولوجيين والسياسيين 
للتواصل  إنشاؤها  تم  التي  السياسيين  صفحات  بعض  في  خاصة  النعوت  بأقذع 
فتحّولت إلى فضاءات يتعرضون فيها إلى الشتم. كما نرى أيضًا في بعض األحيان، 
سلوكيات هستيرية ينفلت فيه الناس من قواعد السلوك العقالني ليصبحوا جماعة 
منصهرة يجمعها الكره المقيت غير العقالني واالنفعالي لتلك الشخصية السياسية 
النقاش  إفساد  إلى  التصرفات  الشيطان مجّسدا. وتؤدي كل هذه  فيها  يرون  التي 

العام وتغليب المواقف المتطرفة والتصديق األعمى لكل ما يبّث من آراء.

سابعًا. الفايسبوك مجال ازدهار الفردانية الديمقراطية وتمثيل االختالف والتنوع

إذا كان االنتقال الديمقراطي يعني المرور تدريجيا من النظام السلطوي إلى 
النظام الديمقراطي عبر إرساء مؤّسسات الديمقراطية المخصوصة )انتخابات حرة 
ثقافيا  بعدا  أيضًا  تشمل  الدمقرطة  عملية  فإن  السلطات....(  فصل  وديمقراطية، 
أساسيا يتمثل في الحريات المتاحة للمواطنين في مستوى التفكير والتعبير. وفي 
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هذا اإلطار نرى أن الفايسبوك كان أيضًا المجال الذي تجسد فيه التنوع والتعدد 

القناعات  كالتعبير عن  المختلفة  الفردية  العوالم  التعبير عن  يتيح  أنه  بما  الثقافي 

الحياتية  الخيارات  عن  حتى  أو  الشخصية  القناعات  عن  أو  خوف  دون  الدينية 

الفايسبوك  فإن  النحو  هذا  وعلى  االجتماعي.  بالقبول  تحظى  ال  التي  والجنسية 

أتاح مثاًل لـ»جمعية شمس« التي تدافع عن حقوق المثليين التونسيين، الظهور في 

المجتمع  تنّوع  الفايسبوك  العمومي والتعبير عن مواقفها. هكذا يكشف  المجال 

بما أنه يتيح له مجااًل للظهور ال يجده خارجه.

ثامنًا. تشظي المجال العمومي وتفتيته

ايديولوجيا  منسجمة  فضاءات  في  االنخراط  للتونسيين  الفايسبوك  يتيح 

وسياسيا ومنغلقة على نفسها ال تقبل االختالف. فالفايسبوك لم يصّمم، كما كتبنا 

ذلك في مقاالت سابقة، للنقاش الحجاجي العقالني بل لبناء الشبكات االجتماعية 

وإدارتها والمحادثات التي جوهرها اآلراء. واآلراء ال تخضع إلى منطق الحقيقة 

في  التونسيون  ينخرط  وعندما  الحقيقة.  أنها  على  نفسها  تقدم  ألنها  المعرفية 

المحادثات كثيرًا ما يؤّدي ذلك إلى مواجهات عنيفة أو إلى »مونولوج جماعي« 

حيث يعزز المتحدثون آراء بعضهم البعض لتقاسم الشعور المشترك بأنهم على 

حق وأن التونسيين اآلخرين على ضاللة. كما أن التونسيين عادة ما ينزعجون من 

مما  الراسخة  معتقداتهم  في  الشك  تجبرهم على  أن  يمكن  التي  والوقائع  اآلراء 

يولد لديهم القلق النفسي. وقد أكدت بحوث الميديا واالتصال منذ األربعينيات 

أن الناس يتعرضون فقط إلى المضامين التي تتناغم مع معتقداتهم وأفكارهم كما 

كشف ذلك الباحث »بول الزرسفالد« الذي بين أن الناس يختارون ما يستهلكون 

الميديا  (l’exposition sélective) فتعزز  التعرض االنتقائي  الميديا وفق مبدأ  من 

المعتقدات واألفكار بدل تغييرها.

اإلنترنت  يعتمد كسائر مواقع  أنه  إذ  االنتقائي  التعرض  الفايسبوك هذا  يقّوي 

وتطبيقاته على تقنيات ما يسّمى »الشخصنة« personnalisation فيعرض علينا ما 

يتماشى مع عاداتنا. وعلى هذا النحو فإن ما نراه في الفايسبوك يكاد يكون مرآة لما 

نرغب وما نريد. ويمكن تفسير هذا األمر من زاوية اقتصادية ألن الموقع يبحث 
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 Eli Pariser ((( »عن تعزيز فعالية اإلشهار. في هذا اإلطار يرى الباحث »ألي باريزر
أو في عوالم منغلقة. وعلى هذا  العيش في »فقاعات«  أن اإلنترنت تجبرنا على 
النحو فإن تطبيقات اإلنترنت بدل أن تعزز تواصلنا مع العالم تعزلنا في عوالم هي 
تسجننا في حلقة  االجتماعية  الميديا  مواقع  أن  »باريزر«  يرى  كما  مرآة ألنفسنا. 

مفرغة نستهلك فيها المضامين التي تتماشى واتجاهاتنا.

تاسعًا. الفايسبوك آلية للتالعب باالنتخابات

التشريعية  االنتخابات  في  التونسية  بالديمقراطية  للمتالعبين  الفايسبوك  وفر 

والرئاسية الماضية )2019( موارد ال حصر لها للتأثير بأشكال مختلفة منها الماكرة 

على إرادة الناخبين وعلى نوايا تصويتهم حتى أنه أصبح مجااًل حيوًيا بالنسبة إلى 

الفاعلين السياسيين كآلية من آليات التنافس السياسي على السلطة بالنسبة إليهم، 

ومجااًل لكل أنواع الحمالت الدعائية. فالفايسبوك أصبح في الوقت ذاته مجااًل 

المصدر  مجهولة  أخرى  مضامين  عبر  للدعاية  أيضًا  ولكن  السياسي،  لالتصال 

تندرج في إطار الدعاية. واالتصال السياسي في الفايسبوك يتجّسد في الصفحات 

المعتمدة لألحزاب أو للشخصيات السياسية من طرف الفايسبوك نفسه))).

واألحزاب  للشخصيات  المعتمدة  الصفحات  هذه  وجود  مع  وبالتوازي 

الترويج  بعمليات  قامت  ما  إذا  االنتخابي  القانون  عليها  يعاقب  التي  السياسية، 

السياسي باالعتماد على آلية اإلشهار المدفوعة الثمن في الفترة االنتخابية، نرى 

في الفايسبوك باستمرار حمالت دعائية مناصرة أو مناشدة، بعضها مدفوعة الثمن، 

مصدرها،  يعرف  ال  صفحات،  عبر  الهوية  معلومة  غير  سياسية  قوى  بها  تقوم 

لفائدة بعض المرشحين. وتكاثرت مثل هذه الحمالت في االنتخابات التشريعية 

والرئاسية 2019 قصد اإلساءة إلى بعض المترشحين إما عن طريق تدوينات أو عن 

طريق استعادة مقاالت صادرة في مواقع إلكترونية معروفة أو مواقع إخبارية غير 

(1) - Pariser, E. (2011). The filter bubble: How the new personalized web is 
changing what we read and how we think. Penguin. 

حزب  أو  شخصية  ملك  على  أنها  أي  الصفحة  أصالة  تؤكد  زرقاء  بعالمة  إليها  ))( - ويشار 
سياسي. وهذه العالمة الزرقاء ترفع كل مسؤولية عن الشخصية أو الحزب السياسي إذا انتحلت 
بشكل  »الفايسبوك«،  ويوفر  مثاًل(.  باسمه  صفحات  إنشاء  )عند  الرقمية  هويته  أخرى  جهات 

عام، موارد عديدة للسياسيين الستخدامها في االتصال السياسي. 
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مهنية وغير معروفة تحدث خصيًصا أحياًنا لنشر هذه المقاالت المسيئة وإلضفاء 
جدية عليها.

والشتيمة  والثلب  الكذب  على  تقوم  رذيلة  طرق  على  الدعاية  هذه  وتعتمد 
النعوت وتشويه  بأقذر  الوسائل ووصمه ونعته  بكل  المنافس  والكراهية وتحقير 
الحمالت  هذه  إدراج  يمكن  وال  والفيديوهات،  بالصور  والتالعب  الحقائق 
وتقنياته  السياسي  التسويق  أو  السياسي  االتصال  إطار  في  المضادة  أو  المناصرة 
ألنها تعتمد على أساليب ماكرة خبيثة للتأثير بشكل مخاتل على نوايا التصويت. 
الشفاف  غير  الماكر  التأثير  نوع  في  تتمثل   »Propaganda« بمعنى  هنا  والدعاية 
الذي يقوم على التالعب بآراء الناس والتأثير عليهم بطرق غير نزيهة بما في ذلك 

الكذب واختالق الوقائع.

5. مفارقات الفايسبوك
 2015 أواخر  في   Journal of democracy مجلة  في  نشرت  له  دراسة  في 
 Marc لينش«  »مارك  العربية)))  الميديا  في  المتخصص  األمريكي  الباحث  اعتبر 
Lynch أن للميديا الجديدة والقديمة على السواء عالقة مباشرة بتجارب االنتقال 
الديمقراطي في العالم العربي. فهو يرى أن الميديا انخرطت في الوالء للسلطة 
في  وساهمت  السياسة  يمارسون  الذين  األعمال  لرجال  أو  السياسية  وللتيارات 
تعميق االستقطاب السياسي وترويج األخبار الزائفة والوهمية واإلشاعات وفي 
تسويق الخوف من التحوالت الطارئة وتشجيع الناس على االنخراط في فضاءات 
منغلقة ومنسجمة ايديولوجيا حيث يستهلكون أخباًرا موجهة. ويرى مارك لينش 
وخربته  مصر  في  الديمقراطي  االنتقال  دمرت  والجديدة  القديمة  الميديا  أن 
أساسيتان  خاصيتان  رأيه،  حسب  االجتماعية،  وللميديا  تونس.  في   )sabotage(
ساهمتا في إفساد االنتقال الديمقراطي: من جهة أولى تسجن الميديا االجتماعية 
الناس في عوالم منغلقة تصبح فيها المضامين المختلفة عن معتقداتهم موضوعا 
ورفض  الضيقة  الهويات  االنغالق  هذا  يعزز  كما  والرفض  واالنتقاد  للسخرية 
اآلخرين ومن جهة ثانية تدعم الميديا االنتشار السريع للمضامين واألخبار الزائفة.

(1) - Lynch, M. (2015). After the arab spring: How the media trashed the 
transitions. Journal of Democracy, 26(4), 90-99. 
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نظيرتها  عن  تختلف  التونسية  الحالة  ألن  نقاش  إلى  يحتاج  الطرح  هذا  لكن 
االجتماعية  الميديا  نتائج  عن  الحديث  فإن  األحوال  كل  في  لكن  المصرية. 
والفايسبوك على عملية االنتقال الديمقراطي، التعطيل واإلفساد أو أي نتائج أخرى 
الفايسبوك« وإقرارًا بأن  تعيق عملية االنتقال، تعني تكذيبا صريحا لمقولة »ثورة 
وتتبادل  والثقافية  السياسية واالجتماعية  تتفاعل مع سياقاتها  الميديا االجتماعية 
للتفاعل  مجااًل  الثورة  قبل  ما  مرحلة  في  الفايسبوك  كان  لقد  التأثيرات.  معها 
االجتماعي مع األصدقاء أو األقارب وكانت االستخدامات ذات الطابع السياسي 
محدودة جّدا بسبب انزواء التونسيين في العوالم الخاصة والخوف من االنخراط 
ثوري  مشهد  إلى  الفايسبوك  تحّول  ثم  العام.  الشأن  في  أو  السياسي  العمل  في 
الخطيرة  باألحداث  منشغلين  مواطنين  وجماعات  أفرادا  التونسيون  فيه  تجلى 
أدواته  وتملكوا  الفايسبوك  بواسطة  العام  المشهد  في  وظهروا  بالدنا  هّزت  التي 
الفايسبوك  تحّول  ثالث  طور  وفي  الجديدة.  مواطنتهم  عن  والتعبير  للمشاركة 
والمجتمع  العامة  الحياة  أحداث  فيه  تتجلى  العام  بالمعنى  سياسي  مجال  إلى 
اليومية  الحياة  تمثيل  من  لها  حصر  ال  أنشطة  التونسيون  فيه  يمارس  ومشاغلها، 

الشخصية وسرد وقائعها حتى االنخراط في الشأن السياسي العام.

هكذا يتبين لنا من خالل عرض كل هذه الديناميات أن نتائج الفايسبوك على 
عملية االنتقال الديمقراطي في تونس مركبة ومختلفة وال يمكن تصنيفها على أنها 
تدميرية محضة. فاألطروحة التي يدافع عنها مارك لينش متأثرة بالتجربة السياسية 
في  التقدم  شيء:  كل  في  التونسية  التجربة  عن  جذريا  تختلف  التي  المصرية 
عملية بناء المؤّسسات الديمقراطية )االنتخابات والهيئات الدستورية المستقلة، 
الحرة  االنتخابات  وتنظيم  الدستورية(،  المحكمة  للقضاء،  األعلى  المجلس 
الديمقراطي  االنتقال  ليس  ووضع  البصرية  السمعية  الميديا  وتنظيم  والشفافة 
المتناغم مع المعايير الدولية الذي سمح بالحد من انفالت الميديا من الضوابط 

المهنية واألخالقية )خاصة في االنتخابات(.

المداولة  مستوى  إلى  يرق  لم  الفايسبوك  بواسطة  العام  النقاش  أن  ورغم 
البحث الجماعي والمتعاضد  إلى االتفاق وإلى  التي تسعى  العقالنية الحجاجية 
أفرادا وجماعات،  للتونسيين،  أتاح  الفايسبوك  فإن  المشترك  العيش  قواعد  على 
التعبير عن آرائهم وعرض قضاياهم إلى العلن، في سياق يتسم باستئثار السياسيين 
بالنقاش السياسي في التلفزيون خاصة وباختطاف السياسة من التكنوقراط خارج 
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في  المواطنين  لمشاركة  آخر  إمكاًنا  أيضًا  الموقع  أتاح  وقد  االنتخابية.  الشرعية 

النقاش السياسي.

6. خالصات: في نقد الميديا االجتماعية
وإتاحة  العمومي  المجال  توسيع  في  والفايسبوك  االجتماعية  الميديا  تساهم 

فضاءات  ولتوسيع  السياسية  وللمشاركة  الثقافي  التنوع  لتمثيل  واسعة  إمكانات 

التعبير عن الرأي والفعل السياسي. ولكنها في الوقت ذاته تساهم كذلك في إفساد 

النقاش العام وتعزيز االتصال العدائي والهستيري وسجن الناس داخل فضاءات 

منسجمة ايديولوجيا. كما أن الميديا االجتماعية أصبحت مجااًل لخطاب الكراهية 

ونشر األخبار الزائفة للتالعب بالمواطنين والناخبين.

تؤدي الميديا االجتماعية، والفايسبوك خاصة، أدواًرا مزدوجة بما أنه يمكن 

يتيح  فهو  البعض  ببعضهم  يصلهم  وأن  البعض  بعضهم  عن  الناس  يفصل  أن 

إمكانات واسعة للكالم والتعبير مما يعزز االختالف وتعدد األصوات وتنوع آفاق 

في عوالم ضيقة  الناس  أن يسجن  يمكن  ذاته  الوقت  في  لكنه  العالم.  إلى  النظر 

يجعل  المزدوج  الطابع  هذا  إن  عنهم.  المختلفين  اآلخرين  فيها  يرون  ال  منغلقة 

والمجال  والسياسية  االجتماعية  للحياة  داء  االجتماعية  والميديا  الفايسبوك  من 

العمومي الديمقراطي، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن يكون دواء لمعالجة أمراض 

العام واستحواذ  باالتصال  النخب  العمومي كاستفراد  السياسية والمجال  الحياة 

السلطة على الميديا لنفي األصوات المتعددة.

وعلى هذا النحو فإن النقد هنا ال يعني إدانة الميديا االجتماعية بما أنها عامل 

المستخدم  )تحول  الفردية  النفسية  والحياة  الجماعية  االجتماعية  الحياة  يفسد 

الميديا  نعتبر  إدانتها من منظور أخالقي أو حتى »أخالقوي« كأن  أو  إلى مدمن( 

االجتماعية »مفسدة« للقيم الثقافية أو الدينية أو »القيم الثابتة واألصيلة« التي يقوم 

عليها المجتمع.

بإخضاعها  نقوم  أن  كذلك  يعني  ال  االجتماعية  للميديا  النقدي  الموقف  إن 

التقليدية  الميديا  إليه  تعرضت  الذي  والتاريخي  التقليدي  النقد  إلى  بالضرورة 

منظومات  أو  أدوات  بالضرورة  باعتبارها  ضيق  منظور  من  إليها  ننظر  أن  وال 

كذلك  بينت  التقليدية  الميديا  فدراسات  الثقافي،  لالستالب  أو  الثقافية  للهيمنة 



119

إلى هيمنة على  بالضرورة  تؤدي  التأثير ال  في  التقليدية  الميديا  استراتيجيات  أن 

الجمهور ألن التلقي ممارسة نشطة تقوم على التأويل والتفاوض.

عن  نتخلى  أن  كذلك  يقتضي  االجتماعية  للميديا  نقدي  فكر  بلورة  إن 

محددا  عامال  وتجعلها  االجتماعية  الميديا  شأن  من  تعظم  التي  الحتمية  الرؤية 

للممارسات االجتماعية أو عامال مفّسرا للظواهر السياسية والتاريخية كأن نقول 

مثاًل بأن الثورة التونسية صنعها الفايسبوك ما يعني نفي الفعل اإلنساني واختزال 

النقدي ال يجب في  التفكير  تبسيطي. كما أن هذا  الظواهر والممارسات بشكل 

المقابل أن يهون من أدوار الميديا االجتماعية ليجعلها مجرد عامل من العوامل 

للواقع  مرآة  الفايسبوك  جعل  أو  ما  ظاهرة  لتفسير  تعدادها  يمكن  التي  األخرى 

يعكس العوالم االجتماعية دون أن يكون له نتائج ما على العالقات والممارسات 

التي يكون وسيطًا فيها. إن ما يجب أن ندركه هو دور الوسيط الفعال الذي يقوم 

به الفايسبوك والميديا االجتماعية في حياتنا الجماعية، ما يعني التخّلي عن ثنائية 

التهوين أو التهويل لصالح مقاربة مركبة تأخذ في االعتبار أن فهم »منطق الميديا 

االجتماعية« Social media logic متصل »باالستخدامات وبالتكنولوجيات التي 

تقوم عليها وبالتنظيمات االقتصادية التي تستند إليها وبالتنظيمات المؤّسسية التي 

تندمج فيها))).

التي  الجاهزة  األطر  من  التخلص  كذلك  يقتضي  النقدي  التفكير  أن  كما 

التعبئة  فضاء  الميديا  هذه  تصبح  كأن  واحدة  زاوية  من  االجتماعية  للميديا  تنظر 

االجتماعية وبناء الجماعات الملتزمة بقضايا الشأن العام وفضاء االنخراط الفردي 

االجتماعية  الميديا  في  يرى  ال  االجتماعية  للميديا  المنظور  وهذا  والجماعي. 

سوى فضاء االنخراط المواطني والفعل السياسي في المجال العمومي دون النظر 

إلى األشكال العملية لهذا االنخراط خارج الرؤية الرومنسية للمستخدم.

فكرة   Bernard Stiegler »بارناردستيغلر«  الفرنسي  الفيلسوف  استعاد 

التكنولوجيات  في  للتفكير  اليونانية  الفلسفة  من   pharmakon »الفارماكون« 

الرقمية. ويحيل مصطلح الفارمكون إلى الذي يمكن أن يتحول إلى سّم، والسّم 

(1) - Van Dijck, J., & Poell, T. (2013). Understanding social media logic. Media 
and communication, 1(1), 2-14. 
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مع  »ستيغلر«  الفرنسي  الفيلسوف  ويتعاطى  دواء.  أيضًا  يصبح  أن  يمكن  الذي 

ألن  مزدوج  طابع  ذات  هي  تكنولوجيا  كل  أن  ويرى  المنظور  هذا  من  اإلنترنت 

آليات لالستحواذ على  التحّرر يوفر  الواب مثاًل في نفس الوقت الذي يمنح فيه 

معطيات الناس الشخصية لتحويلها إلى صناعة.

طبيعته  أيضًا  التكنولوجي  االبتكار  هذا  في  »ستيغلر«  يرى  النحو  هذا  وعلى 

استراتيجية  جوهر  كذلك  هو  فالتخريب   l’innovation disruptive التخريبية 

شركات التكنولوجيا والميديا االجتماعية لتغيير العالم عبر منظومات تكنولوجية 

مبتكرة قادرة على إحداث قطيعة في الممارسات االجتماعية. ويرى« ستيغلر »في 

هذه االستراتيجيات التي تنتهجها شركات الميديا االجتماعية األمريكية نوعا من 

البربرية الجديدة التي تحالفت مع البربرية اإلرهابية عام 2015. وعلى هذا النحو 

يدعو ستيغلر إلى ما يطلق عليه اقتصاد سياسي جديد لإلنترنت وسياسة صناعية 

وعلمية واجتماعية))).

لالحتفاء  من موضوع  االجتماعية  الميديا  تدريجيًا  تحّولت  كيف  نرى  هكذا 

للسياسة  وموضوع  النظري  للتفكر  موضوع  إلى  واجتماعي  سياسي  تغيير  كقوة 

العمومية ما يستدعي منا التساؤل عن مصيرها أيضًا في سياقنا السياسي والثقافي، 

والتجاري  والصناعي  المؤّسسي  الطابع  يدركون  ال  المستخدمين  وأن  خاصة 

تقوم  صناعة  باعتبارها  االجتماعية  وللميديا  للفايسبوك  واالستراتيجي  الربحي 

على المتاجرة بمعطياتهم الشخصية وبتجاربهم الحياتية ويتعاملون معها وكأنها 

مجااًل نشأ من فراغ أتاحته إرادة غير معلومة وهالمية لتعزيز التواصل البشري.

السياسيين  ألن  االجتماعية  بالميديا  اهتماًما  العمومية  الّسياسات  تعير  وال 

نتائجها  أن  والحال  واالتصالية  التسويقية  استراتيجياتهم  في  بتوظيفها  منشغلون 

أما  عاما.  مشغال  تصبح  أن  تقتضي  االنتخابات  وعلى  السياسية  الحياة  على 

اليومي  بالحضور  الميديا االجتماعية  التفكير في  استعاضوا عن  فإنهم  المثقفون 

(1) - Bernard Stiegler: «L’accélération de l’innovation court-circuite tout ce qui 
contribue à l’élaboration de la civilisation».
https://bit. ly/2JCnoku
www. liberation. fr/debats/2016/07/01/bernard- stiegler- l- acceleration- de- l- 
innovation- court- circuite- tout- ce- qui- contribue- a- l- elaboration_1463430
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االهتمام  فإن  األحوال  كل  وفي  وتفكيًرا.  استخدامًا  عنها  باإلعراض  أو  فيها 
الديمقراطية  على  ونتائجها  االجتماعية  بالميديا  المحدود  والفكري  السياسي 
التونسية الناشئة وعملية االنتقال السياسي الديمقراطي يمكن أن يسوقنا إلى نوع 
جديد من االستالب بما أننا نعيش في عالم )رقمي( ال قدرة لنا على المساهمة في 

نظمه أو على التفكير فيه.
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الّثقايف واإلبداعي يف تونس بعد ثورة 2011
تعبيرات الفنون وحماية احلرّيات

فاتــح بن عامـر

التحّكم في اإلنسان  »إّن للصورة سلطة تستطيع  يقول رجيس دوبري: 
الحّي؛ وإّن الّصورة تحّرك الجماهير أكثر من الفكرة«)))

تعني الّثورة وباألساس الّتغّيرات الجذرية في البنى المؤّسسّية للمجتمع، تلك 

الّتغّيرات اّلتي تعمل على تبديل المجتمع ظاهريا وجوهرّيا من نمط سائد إلى نمط 

جديد يتوافق مع مبادئ وقيم ايديولوجيا وأهداف الّثورة. وقد تكون الّثورة عنيفة 

دموّية أو سلمّية، ويمكن أن تكون الّثورة فجئّية سريعة أو بطيئة تدريجّية.

ظاهرّيا  بنيته  وفي  وأفراده  الّتونسي  المجتمع  سلوك  في  الّثورة  غّيرت  فهل 

وجوهرّيا؟

وإّن كان كذلك، فهل كان لهذا وقعًا على الصعيد الّثقافي والفّني؟

من المنطقي أن نتساءل عن المتغّيرات في تونس بعد هذه األحداث، أي ما 

الدكتاتوري، ومن  نظام بن علي  الّثورة على  بعد  ما  أو كما يطلق عليه   2011 بعد 

البديهي أن ننظر في الواقع الجديد لتونس في ظّل متغّيرات عميقة لعّل أبرزها تغّير 

نظام الحكم من رئاسي مطلق إلى برلماني يميل إلى صيغة الرئاسوي المعّدل.

وتبدو لنا أّن المسألة الثقافّية واإلبداعّية هي أكثر المسائل الملّحة واّلتي تفرض 

وجودها على كّل من يريد أن يقرأ صدى حيثّيات الوضعّية اّلتي آلت إليها تونس بعد 

سقوط الّنظام، إْذ يظّل اإلبداع - واإلنتاج الّثقافي عمومًا - صوتا متعّددا واِستثنائّيا 

في المشهد العام للبالد، يعّبر عن وعي خاص، وتمّثل مخصوص للوضعّية برّمتها 

))( - دوبري )رجيس(، حياة الّصورة وموتها، ترجمة فريد الّزاهي، نشر دار افريقيا الّشروق، 
2002. ص73. 
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سواء الّسياسّية أو االجتماعية أو االقتصادية في عمقها واِنعكاساتها على مجالي 
المجتمع والّسياسة.

ااِلنتباه واّلتي ترجمت  اّلتي جلبت  أهّم األحداث  إلى  وفي هذا اإلطار نشير 
حصل  ما  بذلك  ونعني  الّتونسي.  المجتمع  على  األثر  عظيم  ايديولوجّيا  صراعًا 
من اِنفجار للّتعبير الفّني المباشر في الّساحات العاّمة، وما تّم إنجازه من أعمال 
ڤرافيتي غّطت جميع الجدران بما فيها قصر الحكومة وساحة الحكومة بالقصبة. 
كما نشير كذلك إلى الّتحّركات العنيفة إثر عرض فلم »بيرسيا بوليس« وما أحدثه 
من اِحتجاجات ومن لغط وعنف وصل إلى حّد ااِلعتداء بالعنف على المخرج 
بالّنسبة  الُهواة، وكذا األمر  السينمائيين  الّنوري بوزيد وعلى أحد قدماء  التونسي 
برهنت  إليها،  الفرنكفونّية  نفس  تسّرب  ورغم  اّلتي،  الّشهيرة  العبدلّية  واقعة  إلى 
بتبّين  وسمحت  وللمزايدات،  لألخطار  معّرضا  زال  ما  الّثقافي  العمل  أّن  على 

طبيعة الّصراع اّلذي وجد المثّقف والمبدع نفسيهما فيه.

يعسر في كّل الحاالت أن نقوم باإلجابة عن السؤال الّتالي: هل أّن المجتمع 
يصعب  غليان  من  حالة  هو  أم  القديم  النظام  سقوط  منذ  مكانه  يراوح  التونسي 
فهمها؟ بل يتعّذر الّتوصيف والّتحليل الّدقيق لما يحدث صلب نشاطّية ما نصطلح 
الفواعل  تعّدد  إلى  ذلك  ويعود  الحالّية.  الفترة  في  الّتونسي«  ـ »المجتمع  ب عليه 
االجتماعية وتشّعب هوّياتها في ظّل تنامي حركّية الّشبكات الّتبادلّية من شبكات 

تقليدّية واضحة ومعلومة إلى شبكات كثيفة وأحيانًا مبهمة.

وفي ظّل تعدد المدارات الّناتج عن تعّدد الوجهات والّتوّجهات والواجهات، 
واِجتماعي  سياسي  َحَراك  من  يحدث  لما  والّتدليل  والتحليل  الّتقّصي  يصبح 
واِقتصادي وثقافي في تونس بعد 2011، ومن منظور سوسيولوجي وتاريخي، أمًرا 
مجازًفا وذلك لما يكتنف حقل البحث من مزالق ومطّبات إيبيستيمولوجّية لعّل 
أهم أسبابها كامن في الوفرة والكثافة والّتراكم واِنعدام المسافة الفاصلة القادرة 

على توضيح المعطيات ودراستها.

دون تأطير ايديولوجي أو حزبي، ودون موّجهات كبرى، جاء الَحَراك الّشعبي 
في تونس سنة 2011 هّبة شعبّية عنيفة على نحو غير مسبوق. فُقّوضت أركان الّنظام 
القديم، في الوقت الذي لم يخطر ببال أحد أّن الحزب الحاكم الجاثم منذ عقود 

على أريكة السلطة وكّل مؤّسساته آال إلى زوال.
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كّل شيء تغّير وكّل اإلحداثّيات تبعثرت كما لو أتى على البالد زلزال. يعجز 
البيان.  وتأتي  الحدث  تستوعب  أن  على  الّلغة  وتعجز  الّلسان  ويعجز  الّتصّور 
وحدثت المعجزة الّتونسّية، ورحل الّنظام بأقّل الخسائر البشرّية والماّدية مقارنة 
بما حصل في حاالت أخرى بالبالد الّشبيهة والمثيلة والّشريكة في الّتاريخ وفي 
الحاضر ورّبما تكاد تكون شريكة في المستقبل؛ لم تكن ثورة بالمعنى الكالسيكي 
إلى  أّدت  ثورات  من  حدث  ما  وقائعها  وفي  معطياتها  في  تشبه  ولم  للّثورات، 
المالحظون  جميع  عّبر  حالة  هي  قديم.  نظام  أنقاض  على  جديد  نظام  تأسيس 
عن فرادتها وعن بعدها الّنموذجي، حّتى صارت مسخرة في شكل مفخرة. هي 
تعدّد  عالماته  أهّم  من  لعّل  مخصوص،  ومذاق  خاّص  طابع  ذو  تونسي  تشكيل 
التأّصل  يّدعي  وافد،  مجتمعي  لنموذج  الّتونسي  الّشعب  إلخضاع  المحاوالت 
الوقت  الّرجعي وفي  العمق  الديني مرجًعا ويستقي شرعّيته من  بالّنّص  ويحتمي 

نفسه يّدعي الحداثة.

ههنا يمكننا أن نتوقف عند أمر مفصلي ال بّد من إعادة طرحه والّنظر فيه، أين 
تبّخر هؤالء اّلذين خرجوا إلى الّشوارع في غضب شعبّي ضّد الّنظام القديم؟ بل 
للّتّو  والخارجين  الّسياسي  الّلجوء  حضن  من  العائدين  سيل  أمام  تراجعوا  لماذا 
من سواد زنازين الّسجون؟ ولماذا تراجعت فئة المنتفضين في الّساحات العاّمة؟ 
من  وُمّكنوا  لهؤالء،  السجون  وأبواب  الحدود  وُفتحت  المجال،  ُفسح  ولماذا 
الّسلطة ومقاليدها ومفاتيح األبواب والّصناديق ساعة االقتراع؟ هل هو اِنقالب أم 

اِنفالت أم برمجة لم يتوّقعها أحد؟

الّشافية  األجوبة  إلدراك  سبياًل  لها  نجد  لم  اّلتي  األسئلة  من  وابل  إزاء  نحن 
والّضافية. أسئلة تتعّلق بما آلت إليه البالد. أّما على المستوى السياسي فنالحظ 
إلى  يميل  معّداًل  رئاسوًيا  نظاًما  للمحكوم؛  وال  للحاكم  ال  فيه  راحة  ال  وضًعا 
على  لألحزاب  قدرة  وال  صالحّيات  وال  فيه  للرئيس  سلطة  ال  البرلماني، 
وأّما  السياسي.  المشهد  في  حضورًا  واألكثر  األقوى  الحزب  فيها  بما  الحكم 
ااِلقتصاد  خّرب  وتهريًبا  للبضائع  واحتكاًرا  األسعار  في  تضخًما  فنرى  اِقتصادّيا 
باِرتفاع مهول في  ااِلقتصاد مشفوًعا  اإلنتاج وآلّيات  واِنهياًرا في مستوى وسائل 
المديونّية واِنهيار في الطاقة الّشرائّية. وهذا ما عّمق الفجوة اِجتماعيا بين األثرياء 
والفقراء وزاد من تفقير الّشعب وساهم في تفتيت الّطبقة الوسطى، فاِزداد القاع 
إلى  المحرومة  المناطق  واِنحدار  الفقر  )اِرتفاع مستوى  تهميشًا،  والهامش  عمًقا 
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الحرمان األكبر(. يحدث كّل هذا مع اِرتفاع في منسوب الجريمة بين سرقة وقتل 
واِغتصاب وعنف في ظّل تواطئ أمني وفساد وتسييس في المؤّسسة القضائّية. كّل 
ذلك كان له تأثير كبير على الّتعليم بشّتى مستوياته، بدًءا بتكاثف عدد المنقطعين 
وصواًل إلى الخوصصة، كما كانت له اِنعكاسات بشكل واضح على المؤّسسات 
في  والمنحدرْين  باِمتياز  المسّيسْين  والّثقافي  اإلبداعي  الميدان  وعلى  اإلعالمية 

حضن ااِلنتهازّية والوصولّية.

ـ »الّثورة  تكاد تجزم جميع الجهات الباحثة أّن أهّم مكسب مّما نصطلح عليه ب
نظام بن  على  والبّطالين  العليا  الّشهائد  وأصحاب  المعطلين  )انِتفاضة  الّتونسّية« 
الّسياسي  ااِلنتظام  حرّية  وعلى  الّتعبير  حرّية  على  الحصول  في  كامن  علي(، 
وبخاّصة الحزبي فيه، وهو ما تضّمنه الّدستور الجديد في فصليه 40 و41. فحرّية 
التعبير صارا مضموَنْيِن دستورّيا، وهذا في حّد ذاته ما  الّضمير والمعتقد وحرّية 
القمعّية  الممارسات  اِنتهت  أن  بعد  الجديدة  للوضعّية  مختلفين  تأويلين  شّكل 

للّنظام الّسابق، فتحّررت األلسن واِنطلقت، وُفتحت األفواه ونطقت.

إلى  الّشاشات  وتحّولت  األصوات،  متعّدد  غليان  إلى  الّشارع  تحّول  لقد 
بين  المتفّرعة  وااِلجتماعية  الّسياسّية  الحساسّيات  لعديد  وبالتوهات  مسارح 
خضّم  في  وبرزت  وآباء.  وأبناء  وفقراء  وأغنياء  وعّمال  ورأسمال  ويسار  يمين 
متجّددة وجديدة مستحدثة، من ذلك  قديمة  وثقافّية  فّنية  الغليان ممارسات  هذا 
العروض  وبروز  الّتضّخم(  حّد  )إلى  والڤرافيتي  الجدارّية  الّرسوم  ظاهرة  نمّو 
»الّراب«  عروض  مثل  الخيمات،  واِنتصاب  الّشارع  في  والمسرحّية  الموسيقّية 
والشعر والّرياضة على غرار »الزمقتال« وغيرها من الفنون المتداخلة من عروض 
أو مؤّطرة.  تلقائّية غير مدروسة  تبدو وللوهلة األولى  ضوئّية وكرنافالّية مصّغرة 
أضف إلى ذلك تعّدد الكرونيكورات والمواد التلفزّية ذات الّصبغة الثقافية )في 
الّظاهر( واّلتي كّرست بعض السكاتشات والمسلسالت مختلفة المحتوى. لقد 
أصبح كّل شيء ممكنا وكّل األدوات متاحة من األلفاظ إلى األجساد المتحّركة 
الممكنة  التعبيرّية  الوسائط  من  وغيرها  والفيديوهات  والكاريكاتور  الّصور  إلى 
واّلتي تقدر على تجسيم موقف أو إيصال فكرة، وهذا في حّد ذاته توسيع لمجال 
اِنتشار  وسرعة  الّتبادل  رقعة  اِّتساع  ساهم  وقد  والمجموعات.  الّذوات  نشاط 
المعلومات والمعطيات في تقليص المسافات وفي إشباع نهم الّتعبير سواء كان 
اِنفعاليا مباشرًا أو ُمفّكًرا فيه بشكل دقيق. وهذا ما رّفع من نسق نشاطّية الفواعل 
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ااِلجتماعية )جمع فاعل اِجتماعي على حّد تعبير أالن توران( مختلفة الحساسّيات 
والمنتمية إلى مختلف األوساط والّطبقات الّشعبّية في حرّية غير معهودة.

البعد  لها خصوصّية  تشكيلّية  وفنون  بين موسيقى ومسرح  العروض  تنّوعت 
ااِلحتفالي الّشعبي من جهة والبعد الّرسمي من جهة أخرى. وتحّولت الّساحات 
العاّمة إلى مسارح ألحداث ومساهمات ثقافّية تقول بااِلنتماء إلى تونس بوصفها 
وطنًا موّحًدا أو إلى اإلنسانّية بصيغتها المطلقة أو إلى األممّية اإلسالمّية لدى فئة 
العارض  واليومي  الحدثي  في  باِنخراطها  العروض  هذه  ت  وتمّيز  األصوليين. 
األدوات  والفيديو  الفوتوغرافيا  غدت  حّتى  الّسياسي،  مع  المباشر  وتفاعلها 
األعمال  هذه  وغدت  والتأثير.  الحضور  حيث  من  واألعتى  اِنتشاًرا  األوسع 
للّتبادل  والقابلة  الخوف  الحرّية وكسر حواجز  اِكتشاف  القائمة على  والعروض 
اليومي  تّتبع  وعالمات  ودالالت  الجديد  للواقع  واِنعكاسًا  لإلحساس  ترجمًة 

والعارض ال بصفته تسجياًل، بل بصفته تمّثاًل سريًعا.

إّن مختلف هذه التعبيرات الّثقافّية الفّنية قائمة على مبدأ المضي في اإلحساس 
العميق بالعطش إلى الحرّية الفردّية والجماعّية، كما لو أّن هذه »الّثورة« جاءت 
اِستجابة لاِلنعتاق من الّظلم والحيف المنقسم إلى فردي - ذاتي تعّرض إلى الهيمنة 
أو إلى الّتسّلط المادي والمعنوي، وجمعي - طبقي أو جهوي لمجموعات عانت 
من الّتهميش والّظلم والحرمان. وهو إحساس يرفع من معنويات األشخاص - 
في  ااِلشتراك  إلى  المجموعات  ويحّمس  وإنسانّيتها  بكيانّيتها  وُيشعرها  الّذوات 
الَحَراك بتلقائّية. فالقائمين بهذه المنجزات الفّنية والمنتمين إلى إرادات مختلفة 
برهنوا على قدرة على تجاوز عتبات المسموح به سابقًا للوصول إلى تعبير ذي 
ملمح فّني يتالءم مع ما يريدون تبليغه من أفكار وهواجس وتتواءم مع تكوينهم 
مقولة  )حسب  مؤّثرة.  وأخالقّية  أدبّية  معايير  من  فيه  بما  ااِلجتماعي  واِنتمائهم 

الهيمنة عند بورديو(

الڤرافيتي وِاستعادة الفضاء العام: الجدار الّصحيفة
ُأنزلت صورة المخلوع من على الجدران، وعبثت بها أيادي األطفال والّصغار 
والكبار واِنطفأت األلوان المنتقاة اّلتي كانت توّشي الّصورة الّرسمّية للّديكتاتور 
في  المحبوكة  والّتصويرّية  القرافيكّية  المحّسنات  وجميع  واِبتسامته  بكرفّتته 
بالخربشة  الّشعب  ليستبدلها  الواحدة  األيقونة  أخيرًا  واِنكسرت  الّتصميم.  علب 
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وبالطباعة وبالكتابة وبالّرموز، يحوم معظمها حول فكرة الّثورة والمناداة برحيل 

الّشاّبي.  القاسم  أبو  شعر  اِسترجاع  عبر  والوطنّية  بالحرّية  والمناداة  الّطاغية 

وتصّدرت صورة البوعزيزي المواقع والجدران لفترة طويلة تناهز السنتين، كما 

لو أّن تشي قيفارا قد ُبعث، ثّم اِستعاد الفّنانون أيقونة الّراحل فرحات حّشاد عنوان 

حّب الّشعب واِستعادت الڤرافيتي الجدار والفضاء العام الّذي كانت الّدكتاتورّية 

تسيطر عليهما، تؤّمن بهما خطابها وتحرس من خالله َحَراك الّنهار وسكون الّليل، 

وباتت الكتابة والڤرافيتي ممزوجة بالفنون الّتصويرّية ذات البعد الّتشكيلي عنوانًا 

كبيرًا للّثورة الّتونسّية وتعبيرًا مختلفًا في شعاراته وفي اِختياراته عّما يقع في الشارع 

العربي. من ذلك تكّونت مجموعة الثالثي اّلذي أطلق على نفسه »أهل الكهف«، 

لقد  »الزواولة«.)))  مجموعة  تكّونت  كذلك  داللة.  من  أكثر  يحمل  اِختيار  وهو 

صار  حّتى  العصر،  موضة  وأصبحت  والجدران  المدن  جميع  الڤرافيتي  غزت 

ألحد المهتّمين صفحة فايسبوكّية أطلق عليها اِسم »همس الجدران«، وهي جدار 

المواقع  على  تدّخل  من  يحدث  ما  وتنقل  توّثق  هي  إْذ  الجدران،  لجميع  جامع 

المختلفة من منازل أقرباء المخلوع ومن المواقع العاّمة والمشتركة.

ولكن وبعد ثالث سنوات من حكم الّترويكا غابت هذه األعمال عن الّشارع 

أصحابها،  وألوان  وأقالم  فراشي  واِندثرت  صبيبها  توّقف  بل  دفقها،  وتوّقف 

حّتى لكأّنها طفرة جاءت مع الّثورة ورحلت معها. لم يكن هذا الّنوع من الّتعبير 

متداوال في الّشارع الّتونسي بشكل مكّثف، غير أّنه أخذ موقعه كتجربة ظرفّية عن 

غير اِحترافّية إلى أن أتت تجربة »جربة هود« اّلتي سيطرت على فضاءات جزيرة 

قرى  ومؤّسسات  جدران  على  ومحلّيين  عالميين  فّنانين  تدّخل  خالل  من  جربة 

الجزيرة واِستغّلت تأّصل الڤرافيتي في الّشارع الّتونسي لتصبح أكبر عملّية تدّخل 

القائمين عليها مبالغ ضخمة ويفسد  يدّر على  البالد  تاريخ  الّشارع وفي  فّني في 

في  الّناشطة  الكهف  أهل  أّن مجموعة  الّتونسّية  الّتجربة  في  »الاّلفت  نعيم:  هاني  ))( - يقول 
إحصاء  يمكن  ال  حركة  اليوم  أصبحت  ناشطين،  ثالثة  من  أساسًا  والمؤّلفة  الغرافيتي،  مجال 
أهل  باسم  موّقعة  رسوًما  الّتونسّية  المدن  شوارع  أنحاء  في  يرون  أعضاؤها  وبات  عديدها، 
تياًرا عاّما  أّن أهل الكهف أصبحت  الّرسوم. وهذا يعني  الكهف دون أن يعلموا من قام بهذه 
 60 غير محصور بمؤّسسيه«. هاني نعيم، الغرافيتي واالنتفاضات العربّية، مجّلة اآلداب العدد 

شتاء 2012، ص 115. 
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ثّم بدأت  أكثر من سنة  تعّمر بعض من هذه األعمال  المدينة. ولم  تناسق عمارة 
في ااِلندثار.

ما  وهذا  بالفعل،  وتأكيده  القول  ممارسة  إلى  الّشعبّية  الفئات  سارعت  لقد 
تترجمه عديد الّصياغات للفظة »ديقاج« اّلتي وردت كتابتها بالفرنسّية بتنويعات 
من  فيها  كما  الكثير،  الشيء  والمحّرف  والخاطئ  والمعّوج  الصحيح  من  فيها 
األناقة والجمال في صيغ قليلة. واِحتّلت لفظة »الحرّية« ولفظة »تونس« مساحات 
كبيرة ومتنوّعة في الجدران وعلى األبواب وفي واجهات المؤّسسات العمومّية 
وبواسطة  تلقائي  تشكيل  ذات  وخربشات  كتابات  وهي  الخاّصة.  والممتلكات 
األدوات المتاحة؛ تبرهن على تلقائّية الّتعاطي وحيوّية الّلحظات اّلتي ُأنجزت فيها 
األعمال. وتعّبر هذه العملّيات عن حّس شعبي وعن اِنخراط في ممارسة الحرّية 
المشاركة  على  مدّلاًل  فيها  الفعل  يكون  ملموس  بشكل  وتلقائّية  طبيعّية  كحركة 
الّتاريخّية  الّلحظة  سطوة  إلى  جعّيط«  »هشام  يرجعه  اّلذي  الّطبيعي  وااِللتحام 

)اللحظة البكر( في حياة وتاريخ الّشعب الّتونسي.

لقد شّكلت أعمال الڤرافيتي والّرسم في الّشارع الّتونسي ُبعيد الّثورة، بشتى 
المفاجئ  وبظهورها  العفوّية،  والتلقائّية  العالمة  العارفة  واألساليب  األدوات 
والّصادم، عامل إرباك وصدمة لدى الّشعب الّتونسي، إذ ُيعّد اِنتشارها في األزمنة 
واألمكنة وكثافتها عنصرًا مهّما لما مّيزها من تأّثر بالوقائع ااِلجتماعية والّسياسّية 
من  العارفين  بين  معّممة  ممارسة  أّنها  إلى  األمر  ويعود  الّثورة.  بعد  المتتالّية 
يسّجلون  واألطفال،  والمعطلين  العاديين  المواطنين  وبين  المحترفين  الّرّسامين 
والّسياسّية  ااِلجتماعية  مطالبهم  ويعرضون  طلباتهم  ويقّدمون  الّشارع  نبض 

وكذلك الّدينّية معّبرين عن تطّلعاتهم.

وتحّول الجدار الماّدي الماثل في الّشوارع إلى عرائض شعبّية ورسائل دفاع 
عن الحقوق وبيانات تطالب بالحقوق. وفي معظم ما تّم تسجيله من أعمال اِنتقلت 
من الحائط الماّدي، أي الجدار، إلى رحم الّصورة الفوتوغرافّية والفيديو وسكنت 
اِفتراضّيا هو باألساس المواقع ااِلجتماعية وفي مقدمتها الفايسبوك.  جداًرا آخر 
سكنت هذه القرافيزمات بألفاظها ومطالبها وصورها وتعبيرها الغاضب الحانق 
عميقًا  شعبّيا  اِلتزامًا  طّياتها  في  تحمل  واألشرطة،  الّصور  أطر  الّسعيد  والفرح 
بالحرّية الفردّية والّشعبّية وبعمق اإليمان بالوطن والّدين وبااِلحتجاجات الكثيرة 
حول الماضي القريب والواقع الجديد. وهكذا كان الجدار وسيطا بدياًل، واقعًيا 
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وعن  كقيمة  الحرّية  وعن  الجرأة  عن  يبرهن  الّشعب،  فئات  لكّل  المتناول  وفي 
الجهات  بين  والعدالة  ااِلجتماعية  كالعدالة  القضايا  بقّية  وعن  كمطلب  الحقوق 

والعدالة في محاسبة المجرمين مّمن أتوا على مكتسبات الّشعب.

وصار الخوض في الّسياسة، على الجدار كما في البالتوهات التلفزّية، ممكنا 
كحوار مشروع للجميع. كما تحّول الّشارع إلى محّطة اِلتزام اِجتماعي وسياسي 
أو  ااِلجتماعية  أو  الّسياسّية  الديمقراطّية سواء  الڤرافيتي وسيلة لخدمة  جعل من 
الفّنية، باِعتبار أّن الفّن قد غادر المؤّسسات المخّصصة له والمشّكلة لعالم الفّن 
ليصير مشاعا بين الّناس. لقد عّبرت الڤرافيتي في اِعتصام القصبة على أّن الجدار 
يعد  لم  القصر  جدران  فيه  بما  العمومي  الفضاء  وأّن  للحّق  الحيوي  الموقع  هو 

خاضعا لسلطة واحدة مهما كان مأتاها.

الّسياسّية  الحساسّيات  بين  مواقع صراع  العاّمة  والّساحات  الجدران  صارت 
وااِلسمنت  الكلس  من  فضاًء  الّطبقات.  بين  وكذلك  وااليديولوجّية  والفكرّية 
المطلي باألبيض أو بغيره من األلوان يصير إلى شفافّية تعكس العمق ااِلجتماعي 
وتسحب إلى الواجهة قضايا المجتمع ومواقفه وتتناول المسائل الحيوّية والحارقة 
والفضاءات  األمكنة  وتمّلك  الجدار  اِستعادة  عنوان  إّنها  مباشر.  بشكل  أيضًا 

العمومّية بشكل جماعي حّتى وإن كانت العملّية على بعض من الفوضى.

للعبور  وجسرا  والتشهير  والّتعبير  والمكاسب  للمطالب  مدّونة  الجدار  صار 
نحو القول واإلفصاح دون خوف. الخوف اّلذي سيطر على الّذوات من األفراد 
والمجموعات وعلى المدن والجهات لعقود طويلة من القمع الممتّد منذ اِنتصاب 

الحكم العثماني على تونس في بدايات القرن الّسادس عشر.

العروض المفتوحة
الڤرافيتي تحّررت األجساد واألفكار بمثل ما تحّررت األلسن  وعلى شاكلة 
واألقالم، لتنبعث تجارب فّنية لم يتعّود عليها المجتمع الّتونسي. واِختار الكثير 
من الفّنانين الّتوجه إلى الّشارع بما أّنه أهّم الفضاءات وأنسبها للّتعبير عن هواجس 
عن  واِنسلخوا  والمسارح  والمتاحف  واألروقة  الورشات  فغادروا  المجتمع. 
ليلتحموا بالحشود قصد ااِلحتكاك بهم وااِلقتراب منهم. وتعّود  الّتسويق  مقولة 
المجتمع على أنماط جديدة من الّتعبير الفّني في الّساحة العاّمة رقصا وموسيقى 
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وبرفورمونس وڤرافيتي وراب وهيب هوب. وكان أغلب المساهمين والمشاركين 

بالعروض  للقيام  الّشارع  إلى  للّتوجه  الحماسة  لهم  اّلذين كانت  الّشباب  فئة  من 

شوارع  في  هوب  والهيب  الّراب  واِنتشر  الجديدة.  باألنشطة  والّتعريف  الفّنية 

الفّنية  المجموعات  من  البعض  وتمّرد  األخرى.  الحواضر  إلى  منتقال  العاصمة 

على المسارح وعلى دور الثقافة لتعرض في الفضاءات المفتوحة مثل مجموعة 

»فّني رغما عّني« في محاولة إلنشاء نفس ثقافي بديل يحمل عالمات المقاومة. 

واِلتزمت هذه المجموعة بالتعبير عن رؤى العاّمة، مهاجرًة خشبة المسرح ورافعة 

لواء الّدفاع عن الّشعب دون تمييز. وظهر في سوسة الفّنان »بشير قرشان« بحركة 

تلوين العلم باألزرق ثّم بعرض »ااِلستحمام« في رواق المسرح البلدي بسوسة 

للّرواج  طريقها  المحترفة  سيتي«  »دريم  تظاهرة  ووجدت  الطريق.  ناصية  على 

متقّمصة  متحّركة  أجساد  وصفاقس،  تونس  بين  فتنّقلت  المدن،  تنشيط  إطار  في 

والموسيقى  الّثورّية  الموسيقى  من  مستمّدة  صاخبة  بموسيقى  راقصة  تلقائّية  في 

لغة  الراب،  تغّني  المدن  شوارع  في  ميكروفونات  أمام  وحناجر  أفواه  الملتزمة، 

بمضامين  اإلنجليزّية  األلفاظ  وبعض  والفرنسّية  والّدارجة  العربّية  بين  هجينة 

واضحة وصريحة وأحيانًا بألفاظ نابية وبإعالن األسماء. عروض مفتوحة ومتاحة 

يقترب فيها جسد المؤدي مع جسد المواطن في تشاركّية وتفاعل غير معهودين 

وفي ظّل اِرتفاع الكلفة بين فّنان ومواطن وبين باث ومتلق. تأتي لتؤّثث الّشارع 

ولتربط العالقات اّلتي كانت باردة منذ سنوات فتلتحم اإلرادات والقوى لتعّبر عن 

موقف قد يتوّحد وقد يكون مبتدأ اِفتراق. وأحيانًا تزدري شخصّيات فتبتعد وتعلن 

عن اِشمئزازها أو عن اِنكماشها ورفضها.

في الواجهة الّرسمّية

ما قبل واقعة العبدلّية ومعرض »ديجاجمنت«
الّتشكيلّية  الفنون  بينها  ومن  الفنون  بأّن  القائلة  المقاربات  عديد  مع  نّتفق  قد 

لم تكن في اِّتصال مباشر مع الّثورة أو لم تعكس روحا ثورّية واستباقا في الّتبشير 

من  جعلت  نسقها  وسرعة  األحداث  تواتر  لكّن  مساراتها،  في  واِنخراطا  بالّثورة 

الفنون الّتشكيلّية تطفو إلى الّسطح وتقفز إلى المقّدمة. ولئن مّر معرض »ديغاج« 

االلكترونّية  الّصفحات  على  له  الّدعاية  اِعتمدت  واّلذي  الفوتغرافّية  للّصور 
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الّثورة  دون تعاليق أو أي مواقف غير تلك المباركة له والمحتفلة بتسجيل أبعاد 
يكون  أن  يمكن  كاد  المعرض  هذا  أّن  نقول  أن  ويمكننا  للّناس.  وبإخراجها 
ومواضيعها،  الّثورة  هامش  على  المنجزة  ااِلعتيادية  المعارض  بقّية  مثل  عابًرا 
قلب  من  وباِعتبارها  والظهور.  اإلشعاع  منحاها  والمكاني  الّزماني  حّيزها  لكّن 
الحدث، بالمفهوم اإلعالمي للكلمة، كانت هذه الّصور موّثقة للّثورة وألسباب 
اّلذي  القريب  الماضي  ومن  نسبيا  البعيد  الماضي  من  ماّدتها  واِستمّدت  الّثورة 
كان حاضرًا وأضحت هي شاهدًا ودلياًل إليه. لقد قامت أبعاد المعاصرة في هذا 
المعرض على اِعتماد الّصبغة الوثائقّية ااِلحتفالية القريبة من الحدث المنتمي إلى 

الحاضر وأسباب وقوعه.

في  الفرنسّية  الّرسمّية  الجهات  له  قّدمت  اّلذي  المعرض  »ديجامنت«،  أّما 
نوعين  اِحتوى على  فقد  ميتران،  فريديريك  الوزير  في  متمّثلة  ثقافّية  أعلى سلطة 
من العارضين؛ المقيمين بتونس والمقيمين بالخارج من شباب تونس. كان ذلك 
الجمهورّية  بين  الّتنظيم  في  مشتركا  وكان  للّثورة.  األولى  الّذكرى  إحياء  بهدف 
التونسّية ومعهد العالم العربي. كما اِحتوى المعرض على أعمال بتقنيات مختلفة 
ضمن  جاء  سنة  بعد  تونس  ديغاجمنت...  األخرى.  هي  حولها  اآلراء  اِختلفت 
اليوتوبيا والّتذّكر  للّثورة بنوع من  الّسياسّية وااليديولوجّية  تصّور مرتبط باألبعاد 

وااِلنفتاح على الحلم لذلك كان الّشباب عماد هذا المعرض.

إذن نحن أمام معرض لحدث فّني في دورته العاشرة، غير أّن هذا المعرض 
وفي يومه األخير، يوم 10 جوان، يتحّول إلى حدث تاريخي، فبقدوم مجموعة من 
الّسلفيّين وبحضور عدل منّفذ وصل الفّن )وهنا يجب أن نعود إلى عديد الّتقييمات 
ذات الّتوّجهات المختّصة والمشارب المتعّددة( إلى نقطة لم يصلها من قبل في 
تاريخ الفنون الّتشكيلّية بتونس. إذا ما كان الفّنان الّتونسي في عهد ااِلستعمار لم 
يكّفر ولم ُيقم عليه الحّد أو ُيّتهم بمعاداة الّدين، فإّننا وهنا بالّذات وجها لوجه مع 
بدعوى  أيضًا  للفّنان وللمواطن  الّتعبير  الّشخصّية والفردّية وحرّية  الحرّية  مسألة 
أجل  من  جاء  اإلفتاء  وكأّن  وبدا  والفجور.  الفسق  ومحاربة  المقّدسات  نصرة 
وأهّمية  وأهمّيتها  قيمتها  اِختالف  وعلى  الفّنية  األعمال  هذه  وأّن  القانون  إقصاء 
مسيرة كّل فرد من منتجيها واّلتي تنّوعت أشكالها وتقنياتها أصبحت محّل جدال 
الكاريكاتوري  تناول  إلى  يحتكم  تقييم  جمالي.  أو  إستطيقي  ال  أخالقي  وتقييم 
المقاربات  والّتنصيب وغيرها من  الجمالّية والقرافيك  الفضاء والّصدمة  وتناول 
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الّتقنّية، أو عن الفّن اّلذي ينقد ويقرأ الحالي ويعيش زمنه مهما كانت تقنياته، فّن 

يستفّز ويستنفر الحواس والملكات الّذهنّية والفكرّية. ااِلستفزاز في حّد ذاته لفظ 

أضحى مستندا ضّد الفّن وليس معه. إذن وبكّل صراحة ترّتب عن هذا المعرض 

أو باألحرى عن الموقف من هذا المعرض نوع من الَحَراك الّسياسي وااِلجتماعي 

أّن  يعلم  يكن  لم  المجتمع  لكأّن  الّتونسي.  المجتمع  وتقاليد  عادات  عن  غريب 

هناك فنونا تشكيلّية بتونس؟ أو لكأّن المجتمع لم يعد ليعترف بوجود تاريخ فنون 

أو ممارسات تشكيلّية حتى تلك اّلتي قّدمت صورة البّراق أو رسوم علي بن أبي 

وااِلنتقاد  والّنقد  والخصام  والّسجال  والحوار  الحديث  أصبح  وعمومًا  طالب. 

قائمين على الموقف الّسياسي أو العقائدي وعلى ااِلنتماء إلى الّتيارات بين سلفّية 

منغلقة وحداثّية باتت تستشعر خطًرا جسيمًا.

واقعة العبدلّية والمنعرج
الحاضر  عن  ويبحث  بالّثورة  يحتفل  الفّن  كان  بقليل،  العبدلّية  واقعة  قبل 

الماضي،  ضّد  هو  ما  الماضي  هذا  من  ويأخذ  األليم،  القريب  الماضي  ثنايا  في 

الحاضر )ليس  العبدلّية حول  العبدلّية. وتتموقع أعمال معرض  وهاهي أحداث 

كّل األعمال طبعا( وتأخذ األعمال، رغم اِختالف اآلراء حول قيمتها اإلبداعّية، 

معطيات الحاضر، فتجّسم أعمال تستفّز وتدفع بنوع من الّسخرية ومن المباشراتّية 

بهذه المعطيات إلى سطح الحاضر وإلى حلبة األحداث. فهل كان فّنانو العبدلّية 

يعون هذا البعد اّلذي أخذه المعرض؟ تلك مسألة ليست في حاجة لإلثارة. وهل 

عنهم  الحديث  رقعة  واِّتساع  صورهم  ونشر  دمائهم  إهدار  أّن  خلدهم  في  كان 

وعن أعمالهم سيكون بهذا الّزخم وهذه الخطورة؟ في كّل الحاالت واألحوال، 

هل كان يمكن الحديث عن منع الجوالن، إثر حرق مقّرات ومؤّسسات وهجوم 

على قاعة عروض للفنون الّتشكيلّية... ؟ أحداث اِنتهت إلى صراع أو لنقل إلى 

بارسيا  فيلم  كعرض  ثقافّية  تظاهرات  مع  سابقًا  حدث  لما  تتّمة  هي  صراعات 

بوليس. وهاهو الفّن والمجتمع وجها لوجه... لكأّن الفّن كان بعيدًا عن المجتمع. 

فّن في الّصالونات واألروقة، فّن في برجه العاجّي أو فّن الّنخبة، أصحاب المال 

والجاه والّثقافة والمعرفة. أو لكأّن الّشعب لم يكن يعرف أّن هناك في البالد شيًئا 

اِسمه فّن أو فنون تشكيلّية.
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وحّلت  الفرز  على  القائم  الّتنخيب  فكرة  وعزلت  الّنخبة  مقولة  اِنزاحت  لقد 

المواقع  صفحات  وصارت  الجماهير،  باألحرى  أو  المجموعة  مقولة  محّلها 

ااِلجتماعية جدرانا للّتعليق والجدال وأدلت جميع الفئات ااِلجتماعية بآرائها في 

الفنون: دفاع - هجوم - حّق - حرّية - عّدة مسائل أثارتها محاوالت ااِلستحواذ 

مأرب  لتحقيق  أو  ما  مكسب  لتحقيق  وايديولوجّيا  سياسّيا  المساحات  على 

الّسياسي  الّصراع  خانة  في  المعرض  هذا  دخل  الواقع  وفي  معّينة.  ومصلحة  ما 

وااليديولوجي الّداخلي والخارجي مًعا ذي الّطبيعة الّتعبوّية.

الحداثّيون والعلمانّيون أو باألحرى ُدعاة القانون أمام الّسلفّيين دعاة الفتوى. 

هذا  نقل.  إزاء  عقل  الّدين،  رجل  أمام  والمعرفة  العلم  رجل  العارف،  الحداثي 

أحد  يخَفى على  فإّنه ال  الخارجي،  المستوى  أّما على  الّداخلي.  المستوى  على 

أّن المؤّثرات عديدة واّلتي من بينها الّتمويالت األوروبّية، الفرنسّية منها خاّصة، 

الفّنانين  من  كبيرة  فئة  يدعم  اّلذي  الّثقافي  للّتعاون  الفرنسي  المعهد  طريق  عن 

الّثقافة  خطاب  تصدير  تّم  المدخل  هذا  من  أو  الموقع  هذا  من  إْذ  الّتونسيين. 

ما  بكّل  المدمغج،  بيرّلي  خطاب  جاء  ومنه  ميتران  فريديريك  المتخّلي  الفرنسي 

يحمله من معاني ومن اِحتمال التأويل، وبين المؤّثرات الخليجّية لفئة من الّدعاة 

والمتزّمتين دينّيا والّرافضين للفّن وألشكال الحداثة.

وفي ما يمكن اِستخالصه أّننا نقف عند واقع متحّرك، فلوال هجمة المتشّددين 

على معرض العبدلّية وقدوم عدل الّتنفيذ إليه، لما أمكن لهذا المعرض أن يكون 

حدثا ذا طبيعة ثقافّية وسياسّية تطّلب تدّخل عدد من الوزراء ولما حدثت موجة 

من الغضب والّتحّركات ولما قام ِسجال كبير حول الفّن وعالقته بالمجتمع. لكن 

ومع تواتر األحداث وتهّجم عديد األطراف المتزّمتة على عدد من المبدعين أمثال 

الّنوري بوزيد كما أسلفنا الّذكر أو »قناة نسمة« بعد عرض فلم بارسيا بوليس، ههنا 

الجمهور  باألحرى  أو  الفّن والمجتمع،  بين  القائمة  العالقة  الّسؤال حول  يكمن 

الّتشكيلّية  الفنون  تاريخ  اِستقراء  ومنه الجماهير. وههنا كذلك نقف عند إمكانّية 

القرن  من  األخيرين  العقدين  في  خاّصة  عمومًا  العربّية  الفنون  وكذلك  بتونس 

الماضي والعقد المنقضي من القرن الحالي. فنقول هل كانت فنونا جماهيرّية؟ 

وهل كان الفّن قريبا من نبض الّشارع والمجتمع؟ وهل باإلمكان أن نقول أّن هذا 

المعرض في حّد ذاته وبصبغته الفرنكفونّية قد اِستجلب اآلراء إليه من حيث أّنه 
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كان مستفّزا للّناس في عديد من القضايا اّلتي منها تحريم العري وتحريم تجسيم 

الّنبي.... والّنقد ااِلجتماعي والّسياسي أساًسا؟

إلى  ااِلنتباه  الوضع وإلى ضرورة  إلى خطورة  الّطرودي  الهاشمي  تفّطن  لقد 

ااِلعتداءات اّلتي حصلت بالبالد واّلتي هي من صنع الّسلفّية الجهادّية، وقد رأى 

أّنه من األولى تصدير الّشعور بالمسؤولّية والّدعوة إلى الوقوف ضّد هذا الخطر 

بقانون  والمطالبة  التأسيسي  المجلس  أروقة  إلى  الهرولة  ال  رأيه  حسب  الّداهم 

اِّتجاه  في  للّتمادي  الحّجة  من  الفئة  لهذه  يسّوغ  اّلذي  األمر  المقّدسات،  يحمي 

القصاص  يساندها في طلب  يتسّتر عليها ومن  العنف، خاّصة وأّنها وجدت من 

على  واِختياراتها  كلمتها  فرض  في  الّتمادي  على  يشّجعها  من  بل  الفّنانين،  من 

المجتمع الّتونسي. وقد فّسره على أساس أّنه تواطؤ ضّد الّدولة المدنّية الحديثة. 

ااِلحتجاجّية  الّتحّركات  هذه  عّززت  الّسياسّية  الجهات  »بعض  إّن:  يقول  لذلك 

الّصور  بعض  أّن  أّكدت  إذ  العبدلّية،  معرض  في  وتدمير  حرق  من  رافقها  وما 

تمّس  الّتشكيليّين  الفّنانين  بعض  قبل  من  القصر  في  عرضها  تّم  اّلتي  والّلوحات 

كان  ذلك  وبأّن  الّنبوّية  والّذات  اإللهّية  الّذات  وبحرمة  اإلسالمّية  بالمقّدسات 

خلف حالة ااِلحتقان وااِلنفالت األمني اّلذي شهدته بعض أحياء العاصمة وعدد 
من الجهات«.)))

عديد  إلى  بالّنسبة  يكن  لم  المعرض  هذا  أّن  كيف  الّطرودي  الهاشمي  بّين 

لكن  الّتونسّية.  الّدولة  اِلستهداف  مطّية  إاّل  الترويكا  رأسهم  وعلى  األطراف 
اّلتي  الحديثة  الّدولة  إّنها  الّطرودي؟  الهاشمي  عنها  يتحّدث  اّلتي  تلك  دولة  أّي 

المؤّسسات  دولة  ااِلستقالل؛  دولة  بذلك  ونعني  تأسيسها  على  عقود  سّتة  مّرت 

والقوانين الوضعّية اّلتي باتت تؤرق أهّم مكّونات الفريق الحاكم وفئات متعّددة 
من المتسّترين وراء الّدين ضمن تّيارات سلفّية أو جمعّيات إسالمّية ذات صبغة 
الطرودي  الهاشمي  توّصل  ما  ويبدو وحسب  المدني.)))  المجتمع  تنافس  خيرّية 

))( - الطرودي )الهاشمي(، استهداف الّدولة الّتونسّية، جريدة المغرب ليوم 13 جوان 2012. 
ص. 4. 

على  المتأّسس  الّتحرير  حزب  باسم  الّرسمي  الّناطق  بلحاج  رضا  تصريح  في  ))( - جاء 
اّلذي وصفه  بالمرسى  العبدلّية  األّول وهو معرض  القادح  »إّنه في ضوء  يلي:  ما  دينّية  خلفّية 
باالستفزازي والمقرف. واّلذي دّبر في مطبخ سياسي قذر إليجاد وضعّية متوّترة في البالد...«. 
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إلى تفسيره وتحليله أّن الهدف هو إسكان الّرعب في نفوس كّل األصوات الّداعية 

إلى األبعاد الحداثّية واّلتي تسعى إلى ممارسة الّديمقراطّية من أجل إرساء الّدولة 

الّتسّلطّية اّلتي تحّقق اِحتكار الّسلطة عن طريق اِختراق المجتمع المدني وتحويل 
مؤّسساته إلى تنظيمات تضامنّية تعمل بوصفها اِمتدادًا ألجهزة الّدولة. )))

وا  لقد كان معرض العبدلّية فرصة للّسياسيين المتأسلمين وللفئة المتدّينة ليزجُّ

واِحتّلت  ايديولوجّية وسياسّية.  التوظيف لضرورات  في موضع  والفّنانين  بالفّن 

والّسياسيّين  والّشيوخ  األئّمة  خطاب  صدارة  توضيحه،  تّم  كما  األعمال،  هذه 

أمرين  على  والبراهين  للحجج  الوقود  بمثابة  وكانت  والمختّصين  والمّثقفين 

على  والّثاني  المقّدس  على  والّتعّدي  للمقّدسات  اإلساءة  وهو  األّول  هاّمين؛ 

أّنه  األهّم  لكن  بمظاهرها.  األمور  وأخذ  الّنوايا  مصادرة  وعدم  الّتحّري  ضرورة 

محّركا  الّدينّية  المسألة  كانت  وايديولوجّية  سياسّية  صراعات  ضمن  توظيفها  تّم 

رئيسّيا لها وتطبيق الّشريعة منتهى من منتهياتها والفّن والثقافة وقودها.

هذا  حّقق  بل  اإلثارة،  أجل  من  أو  إثارة  معرض  العبدلّية  معرض  يكن  لم 

الّتماس بين الواقع وما تحمله بعض األعمال اّلتي عرضت في المعرض. وكان 

البعض،  لدى  حصل  اّلذي  ااِلستياء  مصدر  الفّنية  األعمال  في  المنعكس  الواقع 

واقع يأخذ من الّتاريخّي ومن االيديولوجي ومن البسيكولوجي والّسوسيولوجي 

وقوده باِعتباره يعكس جراحات البعض وينقد تصّورات البعض اآلخر ويخلخل 

قناعات جزء كبير منهم. إّن في بعض األعمال اِستفزازا كبيرًا، ليس على مستوى 
العقيدة والّدين واإلساءة للّذات اإللهّية وللّرسول األكرم، بل على مستوى عالقة 

اّلذي  والّثقافي  ااِلجتماعي  بالواقع  وحّرضهم  ساندهم  ومن  األشخاص  هؤالء 

لم يقدروا ال على تغييره وال على ااِلندماج فيه. لذلك لم يكن الفّنانون يريدون 
تبليغ موقف بعينه، بل كانت مسألة مواقف متفّرقة، قد ال يجمع بينها غير الواقع، 
مثلما جمعها الفضاء الّزماني والمكاني للمعرض في العبدلّية، مواقف لفّنانين هم 

الّناس  بعض  لكن  الّناس.  عموم  فيها  شارك  شعبّية  هي  نالحظها  اّلتي  الفعل  »رّدة  ويواصل: 
عنونها بالّسلفّية وهذا غير صحيح«. رضا بلحاج، رفض االستفزاز. المصدر الّسابق. ص5. 

تقوم  فيها  الحكم  نظام  أّن شرعّية  الّتسّلطّية  الّدولة  ))( - يقول جابر عصفور: »من خصائص 
مجّلة  عصفور  جابر  الّثقافي.  والّتخّلف  الّتسّلطّية  الّدولة  واإلرهاب«.  العنف  استعمال  على 

العربي. إصدار وزارة اإلعالم بالكويت. العدد 652. مارس 2013. ص. 68. 
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كذلك يتأرجح وجدانهم بين الّتمّكن من فرصة ااِلنعتاق من دكتاتورّية نظام اِنتهى 
وفرحتهم بمعانقة المطلق من الحرّية وبين مراقبتهم الحذرة لمحاولة ااِلنقضاض 
على المجتمع وعلى نمط حياته الحداثّية من خالل تواتر كثير من الوقائع الفاضحة 
ااِلحتقان  من  مشهد  في  أخرى  جهة  من  والّسياسيّين  جهة  من  الّسلفيين  لنوايا 
والعنف البغيض. لذلك نعتقد أّن المعرض وبقطع الّنظر عن مالبسات ااِلحتدام 
اّلتي وقعت حوله كان بمثابة العنصر المظهر والمترجم لحالة الفزع المشتركة بين 
الفاعلين ااِلجتماعيين من فّنانين ومواطنين )عاديّين وسلفيين( تعّمقت مخاوفهم 

من اآلتي.

تألـيــــــف
لقد اِنفتح الّشارع الّتونسي على َحَراك فّني مختلف عّما عهدناه في العشرّيات 
الّسابقة من بعد ااِلستقالل وصوال إلى سنة 2011. وقد ظهرت عّدة ممارسات لم 
الّثورة رغم جميع  بعد  توّفرا  الّلذان  الرأي  الحرّية وحرّية  لتوجد لوال نفس  تكن 
القول  الجديد. ويمكن  الّتونسي  الّدستور  أثناء صياغة  للتأثير عليها  المحاوالت 
أّن الغنيمة األكبر والوحيدة اّلتي تحّصل عليها المجتمع الّتونسي بعد الّثورة هذه 
فّني  وبمنجز  بإبداعات  يتّوج  لم  المكسب  هذا  أن  إاّل  والّتعبير.  الرأي  هي حرّية 
يوازي في قيمته قيمة الحدث أو قيمة الهبة. نقول هذا ونحن نراقب تراجع دور 
اإلعالم من جهة وزيغه عن مهامه النبيلة من جهة أخرى. كما نلمس تراجع القيمة 
اإلبداعّية في عديد المجاالت مثل المسرح والسينما والّرواية والّشعر. وليس هذا 
حكًما مسبًقا وال تجنِّ مفرِغ من المعنى المرتبط بالوقائع، بل هو إشارة إلى عدم 
سياسّية  أو  اِجتماعّية  أو  ثقافّية  حركة  تؤّطرها  لم  اّلتي  بالّثورة،  المبدعين  اِلتحام 

تعرف أهدافها اّلتي تسعى إلى تحقيقها.

ومع ذلك، ال نلغي ااِلستثناءات التي برزت في الميادين الّثقافّية واإلبداعّية، 
من  الّتونسي  الّزاد  أثرت  اّلتي  الّروايات  بعض  أو  المسرحّية  الجعايبي  كعروض 
أو  ليسير  لفتحي  المالنخولي  ورواية  المبخوت  لشكري  الطلياني  رواية  ذلك 
والسياسة  الفكر  في  المؤّلفات  وبعض  الخوف  عرائس  فيلمه  في  بوزيد  النوري 
يشّكل  ما  هذا  الّنقد طوًرا.  وإلى  تارة  الّتوثيق  إلى  اّلتي سعت  المعارض  وبعض 
اِختالفات جوهرّية بين المثّقفين والفّنانين المحترفين للعمل الفّني والّثقافي وبين 
الحرّية  يعلن  بتلقائّية وفي سلوك  الفّن  ممارسة  في  اِنخرطت  اّلتي  الّشعب  فئات 
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مبدأ ومنتهى. وما الَحَراك اّلذي حصل في المجال الّثقافي إاّل تجسيم لمعطيات 
المجتمع  منها  تمّكن  اّلتي  الحداثّية  المكتسبات  على  وللخوف  الوليدة  الحرّية 
الّتونسي منذ ما قبل الحماية الفرنسّية مع المصلحين وصواًل إلى دولة ااِلستقالل 

)الّدولة العميقة( والثورة الجديدة.
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مسألة منوال الّتنمية البديل
بّكـــار غريــــب

برزت منذ سنة 2011 قضّية منوال الّتنمية البديل الكفيل بتجاوز نقائص المنوال 
في  والسياسّية  الفكرّية  الّنخب  على  المطروحة  القضايا  كأهّم  القائم  االقتصادي 
تونس. لكن وبالّرغم من شبه اإلجماع السياسي واالجتماعّي الذي تكّون حول 
هذه القضّية من يمين المشهد السياسي التونسي إلى أقصى يساره واتفاق الجميع 
على أهّميتها بل وأولوّيتها إاّل أّننا تأخرنا كثيرًا في طرح هذه المسألة بجّدية وفي 

الّشروع في معالجتها.

وسنحاول من خالل هذه المساهمة الوقوف على أهّم أسباب تعّطل المعالجة 
الجّدية لهذه القضّية بالّتطّرق إلى اإلشكاليات المعرفية وااليديولوجّية والسياسّية 
وذاك  البديل.  الّتنمية  منوال  مالمح  أهّم  رسم  عملّية  في  شرعنا  إن  ما  تبرز  التي 
مشارب  من  والّنابعة  المجال  هذا  في  الّطروحات  ألهّم  نقدّية  قراءة  طريق  عن 

ايديولوجية مختلفة من اليسار إلى اليمين مرورًا بوسط اليسار.

مساهمات  ألربع  دراسة  من  انطالقًا  المجال  هذا  في  تفكيرنا  سنبني  إذن 
اعتبرناها جديرة بالدرس وهي:

- »أي برنامج إنقاذ عاجاًل وأي بديل تنموّي آجاًل«؟ لألستاذ عبد الجليل 

البدوي،

- »جمع المبعثر: مساهمة في حّل المسألة الّسياسّية واالقتصادية« للسيد 

بوجمعة الرميلي،
-  «La transition bloquée: corruption et régionalisme en Tunisie» ، 

International Crisis Group.

-  «Le modèle Tunisien» de M. Hachemi Alaya.

هذا دون أن نغفل عن مساهمات أخرى مثل كتاَبْي األستاذ محمود بن رمضان 
التونسي  االقتصاد  حول  العالمي  البنك  وتقرير  و 2018   2011 سنة  الّصادرين 

لسنة 2014 وكتاب األستاذ الّشاذلي العياري حول »منظومة التنمية التونسّية«.
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ومن البديهّي أن ينطلق الّطرح الّسليم لقضية منوال التنمية بتحديد مفهوم هذا 
األخير وهو مفهوم مختلف عن »نمط اإلنتاج« في النظرية الماركسية الذي يحيلنا 
إلى منظومات اقتصادية واجتماعية كبرى من قبيل اإلقطاعّية أو الّرأسمالية - أو 
االشتراكية والذي يرتكز على تحديد طبيعة عالقات اإلنتاج وخصوًصا عالقات 
واحد.  آن  في  وأدّق  شمولّية  أقّل  مفهوم  الّتنمية  فمنوال  المنظومة.  في  الملكية 
فيمكننا القول مثاًل أّن اإلطار الرأسمالي قادر على احتواء أو احتضان عّدة مناويل 

تنمية مختلفة كما هو الحال الذي سنالحظه بالّنسبة لتاريخ التنمية في بالدنا.

وسنلتجئ في هذا اإلطار إلى الّتعريف الذي قّدمه عبد الجليل البدوي والذي 
بدا لنا كاماًل ودقيًقا: »منوال الّتنمية يمّثل إطاًرا اقتصاديا قائًما على منطلقات فكرّية 
ذات طابع ايديولوجّي عقائدي تساهم في نحت تركيبة المنظومة اإلنتاجية ودور 
األطراف االقتصادية ونوعّية ارتباطها بالخارج وآليات إنتاج الّثروة وتوزيعها«. أي 
أّن تحديد طبيعة منوال الّتنمية يستوجب اإلجابة عن األسئلة الّتالية: أّي خيارات 
العام  القطاع  الّشغل؟ هل راهنت على  الّثروة ومواطن  للسلطة حول كيفية خلق 
الّطلب  أم  المحّلي  الطلب  على  السوق؟  أم  الّتخطيط  على  الخاّص؟  القطاع  أم 
االستثمار  على  الخدمات؟  أم  الصناعة  أم  الفالحة  على  )التصدير(؟  الخارجي 
الخارجي؟  التمويل  أم  الوطني  االّدخار  على  األجنبّي؟  االستثمار  أم  الوطنّي 

إلخ....

ومن هنا، أي انطالًقا من األجوبة على هذه األسئلة، يمكننا العودة إلى المسار 
الّتنموي منذ االستقالل لتحليله وتقييمه ومواجهة الّسؤال المحوري واألساسّي: 
للتنمية كما يرى  للبالد منوااًل وحيًدا  التاريخ االقتصادي واالجتماعي  هل شهد 
ذلك البعض؟ أم منواالن؟ أم ثالثة؟ ومن البديهّي أن تختلف اإلجابات عن هذا 
الذين سيختلفون  للمحّللين  وااليديولوجية  الفكرية  االنتماءات  السؤال بحسب 
كذلك في تقييم مدى عمق التحوالت التي شهدها منوال التنمية في تونس خاّصة 

في محّطات تاريخّية معّينة.

تنطلق  التنمية  أّن ملحمة  العياري  الشاذلي  أّكد ذلك األستاذ  اعتبرنا كما  فإذا 
صالح  أحمد بن  لصاحبه  الّتنموّي  البرنامج  إرساء  1961 عند  سنة  بالدنا  في 
والمعروف تحت اسم »Les Perspectives décennales« والذي تميز بإسناد دور 
رئيسي للدولة والقطاع العمومي في اإلنتاج واالستثمار والّصناعة والذي أرسى 
المنظومة الّتعاضدية في القطاع الفالحّي وفي الّتجارة والذي هّمش دور القطاع 
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نويرة  الهادي  سياسة  اعتبار  عندئذ  يمكن  هل  التنموّي...  المجهود  في  الخاص 

له؟  طفيف  إصالح  مجّرد  أم  التنمية  منوال  في  ا  مهّمً 1970 تحّواًل  سنة  من  ابتداًء 

1986 كعامل تحّول  وهل يجب اعتبار برنامج اإلصالح الهيكلّي اّلذي ُطّبق سنة 

لم  سطحّية  إصالحات  مجموعة  أم  التونسّية  االقتصادية  الّسياسات  في  جذري 

تمّس من جوهر المنظومة القديمة؟ 

فاألستاذ الهاشمي علّية مثاًل يعتبر أّن تونس المستقّلة لم تعرف سوى منوااًل 

لتوافق  نتيجة  تعبيره  حّد  على  وهو  بيروقراطًيا«  »اجتماعًيا  يسّميه  للتنمية  وحيًدا 

تاريخي بين اتحاد الّشغل اّلذي كان حاماًل لتصّور ماركسّي للتنمية وحزب الدستور 

اّلذي كان حاماًل لتوّجه ليبيرالّي. وهذا ما أفضى في رأيه إلى نظام اقتصادي أقرب 

إلى النموذج الّسوفياتي منه إلى الّنموذج الّرأسمالي الّليبيرالّي. واستنادًا إلى هذا 

الّطرح فإن سنة 1970 لم تمّثل تحّواًل ليبيرالًيا بقدر ما مّثلت انطالقة لتكوين قطاع 

1986 فلم  الهيكلّي لسنة  أّما برنامج اإلصالح  الّدولة.  خاّص وطنّي تحت رعاية 

يؤثر بدوره على جوهر المنظومة بل اكتفى بإصالحات سطحّية لم تنجح في الحّد 

من حجم وعمق تدّخل الدولة في االقتصاد.

يسّميه  ما  انطالقة  مّثلت   1986 أّن سنة  البدري  الجليل  يعتبر عبد  المقابل  في 

بالطلب  الّداخلّي  الطلب  واستبدال  التونسي  لالقتصاد  الّليبيرالّي«  »االنتقال 

إلى  رأيه  حسب  أّدى  ما  وهو  للّنمّو  رئيسي  كمحّرك  التصدير(  )أي  الخارجّي 

اندماج  العالمي للعمل على هدف  التقسيم  التونسّي في  اندماج االقتصاد  تسبيق 

أّدى  ما  وهو  وأجزائه  عناصره  بين  ما  التونسي  االقتصادي  للّنسيج  أقوى وأعمق 

كذلك حسب هذا التحليل إلى تحويل األجور من جزء أساسّي للطلب المحّلي 

إلى »متغّيرات« تعّدل على ضوء متطّلبات انخراط اقتصادنا في السوق العالمّية.

تاريًخا   1986 بدورهما سنة  العياري ومحمود بن رمضان  الشاذلي  يعتبر  كما 

تونس  دخول  كسنة  األول  يراها  إذ  التونسي.  الّتنموّي  المسار  في  مفصلًيا 

في »الحداثة  دخولها  تاريخ   1961 سنة  مّثلت  أن  بعد  الليبيرالية«  »حداثتها  في 

طموحاتها  عن  التونسية  الدولة  تخّلي  سنة  الثاني  يعتبرها  حين  في  االشتراكية«. 

التنموية وذلك بعدم تبّنيها وإرسائها ألّية سياسة صناعية منذ ذلك التاريخ. فاكتفت 

االّتحاد األوروبي  الشراكة مع  لعقد  الّتابع  الّشاملة  الّتهيئة  برنامج  بمتابعة  الدولة 

وباإلحاطة الفّنية لبعض المشاريع وبالّتسهيالت الجبائية والمالّية للبعض اآلخر.
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ظّلت  )وإن  الخوصصة  لمسار  مّثلت انطالقة   1986 سنة  أّن  الّثابت  من  لكن 
محتشمة حسب البعض( ولتحرير االقتصاد وانفتاحه الذي تدّعم بانخراط تونس 
في المنظومة الّدولية للّتجارة )OMC( وبالّدخول في منطقة تبادل حّر مع االّتحاد 
الّتخّلي عن أي سياسة صناعية إلى  األوروبي. وقد أّدى هذا المسار خاصة بعد 
انخراطنا  وترسيخ  الخام  الداخلي  الّناتج  في  الصناعي  القطاع  مساهمة  تراجع 
االقتصادي في أسفل سّلم التقسيم العالمّي للعمل. فاختّص في اقتصاد المناولة 
وما يسّمى بِصناعات آخر السلسلة »Industrie de bout de chaîne« ذات المحتوى 
التكنولوجّي المحدود عن طريق المراهنة على ضعف كلفة منتوجها المبنّي بدوره 

. )Travail non qualifié( على ضعف األجور الموّزعة على عمل غير مؤهل

تراجع  في  الرئيسّي  السبب  هو  األسفل«  »من  العولمة  في  االنخراط  هذا  إّن 
وفي  والعشرين  الواحد  القرن  من  األولى  العشرّية  في  القائم  المنوال  نمّو  نسبة 
عدم قدرته على تشغيل عشرات اآلالف من أصحاب الشهادات الجامعّية عالوة 
على تكريسه لحيف ترابي صارخ بين سواحله ودواخله. وتمّثل بطالة أصحاب 
الجديدة  الظاهرة  والجهوية،  االجتماعية  الفوارق  إنتاج  تعيد  التي  الشهادات، 
نهاية  من  مّثله  بما  االستقالل  لدولة  االجتماعي  العقد  الصميم  في  ضربت  التي 
مكتسباتها وعودة  ثورة مضاّدة على  بداية  أي   ،)Méritocratie( »الكفائية«  لمبدأ 
 .)Bourdieu( »إلى »مجتمع الورثة« كما نظر له عالم االجتماع الفرنسّي »بورديو
اِجتاحت شوارع  التي  الثورة  أية غرابة في أن يكون أول شعارات  ولهذا ال نرى 
استحقاق  »الّتشغيل   :2010 أواخر ديسمبر  بوزيان  سيدي بوزيد والرقاب ومنزل 

يا عصابة الّسراق«.

ولكن وإن كان هناك شبه إجماع حول تحديد نقائص المنوال القائم واإلقرار 
البنك  من  وذلك  بال،  ذات  واجتماعية  اقتصادية  نجاحات  تحقيق  في  بفشله 
العالمي إلى األستاذ عبد الجليل البدوي، فإّنه من الّثابت أننا لم نتقّدم جّديا في 
بلورة بديل له تسع سنوات بعد انطالق الّشرارة األولى للّثورة. ولهذا العجز في 
الفكرية  وبالمنطلقات  القضّية،  هذه  مع  الّتعاطي  بمنهجية  متعّلقة  أسباب  رأينا 

لطرحها، وبرهانات اقتصادية-سياسّية كبرى.

أّما في ما يخّص العوائق المنهجية التي تُحول دون تناول سليم لقضية منوال 
واالنكباب  المشكل  تجزئة  إلى  االقتصاديين  نزعة  لوحظت  فقد  البديل،  التنمية 
الجباية أو  المنظومة على حدة. فهناك من اهتّم بإصالح  على عنصر من عناصر 
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أو  البنوك  إصالح  أو  االجتماعية  الصناديق  إصالح  أو  الّدعم  منظومة  إصالح 

أو  الّتجارية  السياسة  أو  الّنقدية  السياسة  أو  المالية  السياسة  أو  اإلدارة  إصالح 

سياسة األجور أو مجّلة االستثمار إلخ... دون االنتباه إلى أّنه ليس هناك فائدة من 

إصالح جزء من المنظومة خارج تصّور شامل إلصالحها برّمتها.

وأّما في ما يخّص األسباب الفكرية للقصور في بلورة منوال تنمية بديل فإنها 

بورديو  حسب   (Le champ scientifique) العلمّي  المجال  بخصائص  مرتبطة 

»Bourdieu« في العلوم االقتصادية في بالدنا والتي حالت كما أبرز ذلك األستاذ 

حكيم بن حمودة، في أحد مقاالته لسنة 2013، دون تمكين االقتصاديين من تأطير 

وإدارة الحوار العام حول المسألة االقتصادية على غرار نجاح أساتذة القانون في 

إدارة وتأطير الحوار العام حول الدستور في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014. 

فقد اّتخذ هذا المجال منذ ثالث عقود أكثر فأكثر صبغة العلوم االقتصادية ذات 

الّنزعة الّتجريدية على حساب صبغة االقتصاد السياسي ذات النزعة االجتماعية 

للواقع  الملموس  عن »التحليل  بعيدين  االقتصاديين  جعل  ما  وهو  والتاريخية 

بين  صّما  حواًرا  االقتصادي  النقاش  من  وجعل  أحدهم،  قال  الملموس« كما 

العالمية من جهة وحاملين  المالية  للمؤّسسات  الليبيرالّي  الطرح  إلى  متحّمسين 

لقراءة ماركسية »عالم ثاليثية« متكّلسة من جهة أخرى، دون أن يظهر مجال لبروز 

فكر نقدّي خارج هاذين المرجعين.

لمسألة  الجدي  الطرح  التي تحول دون  العوائق األساسية  أّن  لنا  يبدو  ولكن 

منوال التنمية البديل هي عوائق سياسية. فهناك أّواًل من يتناول المسألة االقتصادية 

كمسألة تقنية خارج إطار اسمه ثورة قد أطاحت بمنظومة كاملة عمرها 55 سنة. 

لقراءته  المفهوم  هذا  يخضع  لكنه  ثورة  إزاء  أّننا  يعتبر  من  هناك  المقابل  وفي 

فبالنسبة  أهدافها.  وأهّم  الّثورة  لطبيعة  مختلفة  قراءات  هكذا  فنجد  الخاّصة، 

لتحقيق  أساًسا  تهدف  أمريكية«  »ثورة  التونسية  الثورة  مثاًل  رمضان  لمحمود بن 

تحّول ديمقراطي وإن لم يغب عنها الّصراع الطبقّي. بينما يعتبر بوجمعة الرميلي أّن 

الثورة التونسّية طبقية في جزء مهم منها وهو ما جعلها تطرح المسألة االجتماعية 

الثورة  أّن  فيعتبر  علية  الهاشمي  أّما  الديمقراطية.  المسألة  جانب  إلى  بوضوح 

االقتصادية  المبادرة  حرية  إطالق  إذن  تتطلب  وهي  الحرية«  »ثورة  هي  التونسية 

وهذه  االستقالل.  لدولة  البيروقراطّي«   - »االجتماعي  المنوال  من  والّتحرر 
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التونسي  االقتصاد  حول   2014 لسنة  تقريره  في  العالمي  البنك  قراءة  كذلك  هي 
والمعنون »Une révolution Inachevée« )ثورة غير مكتملة(.

التوازنات  تحليل  علينا  تحّتم  التنمية  منوال  لمسألة  السياسية   والقراءة 
االجتماعية والجهوية والسياسية التي كانت ترتكز عليها المنظومة السابقة طيلة 
»الكتلة  التالي: ما هي  السؤال  إلى طرح  يدفعنا  ما  يزيد عن نصف قرن. وهو  ما 
بلوره  الذي  المفهوم  القديمة؟ وهذا  المنظومة  إليها  استندت  التاريخية« التي 
وإّنما  فقط  الطبقي  التحالف  قضّية  يعني  ال  ڤرامشي  انطونيو  اإليطالي  المفّكر 
التحالف.  هذا  يحمله  الذي  والثقافي  واالجتماعي  االقتصادّي  المشروع  كذلك 
مال  »رأس  تحالف  على  مرتكًزا  كان  االستقالل  دولة  مشروع  أّن  الواضح  ومن 
- عمل« أو باألحرى بين البورجوازية الصغيرة والّطبقة العّمالية لمدن السواحل 
شهدتها  التي  الجّدية  المحاوالت  رغم  الداخلّية،  المناطق  فاّلحي  حساب  على 
سّتينيات القرن الماضي لتنمية الجهات الّداخلية. هذا التحالف شهد تطّورات تارة 
لصالح »بورجوازية الدولة« وطوًرا لصالح رأس المال لكنه بقى قائًما إلى حدود 
ديسمبر 2010 في إطار منظومة مزدوجة أي في إطار رأسمالية يلعب فيها القطاع 
تحّركه.  الخاص ومجال  القطاع  نوعية  بذلك  محّدًدا  مهّما،  اقتصادّيا  دوًرا  العام 
مرحلة  من  تمّر  جعلتها  مهما  تطّورات  بدورها  التونسية  الرأسمالية  وشهدت 
»رأسمالية الدولة« إلى »رأسمالية تحت رعاية الدولة« ثّم وانطالقًا من 1986 إلى 
»رأسمالية تحاول االنفتاح على المنافسة العالمية« وفي العشرّية األولى من القرن 
.Capitalisme de copinage »الواحد والعشرين إلى »رأسمالية محاباة ومحسوبية

أطاحت الثورة إذن بهذه المنظومة القديمة وأربكت الكتلة التاريخية القائمة، 
لكنها لم تفض بعد إلى قيام كتلة تاريخية جديدة قادرة على إرساء منظومة اقتصادية 
واجتماعية جديدة متناغمة مع أهداف الثورة. لكن ما عسى أن تكون أهّم مكونات 
هذه الكتلة الجديدة؟ وفي اتجاه أي توازنات جديدة سوف تدفع؟ هل ستدفع نحو 
كسر منظومة االحتكار والريع الحالية والسماح لرأسماليين جدد باكتساح السوق 
»لصالح المستهلك التونسي« في ظّل مزيد من التنافسية القتصادنا كما يأمل البنك 
العالمي واألستاذ الهاشمي علّية؟ أم ستدفع إلى توازنات جهوية جديدة لصالح 
المناطق الداخلّية وخاّصة جهة الجنوب الشرقي التي تبدو كأبرز المستفيدين من 
التوزيع الجديد للسلطة خاصة عن طريق المواقع التي احتلتها حركة النهضة كما 
الذي   )International crisis Group( قروب(  كريزس  )أنترناسيونال  بذلك  يتنبأ 
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االقتصاد  وبارونات  الرسمية  الرأسمالية  الطبقة  بين  جدّية  مفاوضات  إلى  يدعو 

أن  إاّل  منها؟  الحدودية  المناطق  في  وخاصة  الداخلية  الجهات  في  الموازي 

أصحاب التقرير المذكور يبدو أنهم غير متفائلين في ما يخّص هذه االمكانية من 

التوافق ألّن الطرف القادر على فرضه أي حركة النهضة اختار نهج المصالحة مع 

المنظومة القديمة ولم يطرح على نفسه مهام إعادة تشكيل التوازنات االقتصادية 

بما يخدم مصالح رأسماليي الجهات الداخلية.

اقتصادية جديدة  على كّل حال، وقصد تجّنب صراع عنيف الحتالل مواقع 

وبصورة  جديدة،  تاريخية  كتلة  وتشّكل  القديمة  التاريخية  الكتلة  إرباك  بمناسبة 

فإن  بدولته،  التونسي  المجتمع  يربط  جديد  اجتماعي  عقد  بلورة  بمناسبة  أشمل 

الجميع يدعو إلى تمشٍّ تفاوضي. فالبدوي يدعو إلى بعث مجلس وطني للحوار 

فهو  أّما بن رمضان  الجديد  التنمية  منوال  بلورة  مهامه  االقتصادي واالجتماعي، 

يدعو إلى »نيوديل« )New Deal( أي إصالح اقتصادي و اجتماعي على غرار ما 

للخروج  الماضي  القرن  ثالثينيات  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  حصل 

من األزمة، ويدعو الرميلي إلى توافق تاريخي حول المسألة التنموية، بينما يدعو 

االقتصاد  وبارونات  القدامى  األعمال  بين رجال  مفاهمة  إلى  قروب«  »كريزيس 

الموازي.

اكتفت  البديل  التنمية  منوال  قضّية  حول  المساهمات  أغلب  أّن  إذن  نالحظ 

بتحليل معّمق لنقائص منوال التنمية القائم والدعوة إلى حوار يجمع أهّم األطراف 

ما  اجتماعي جديدين،  تنمية وعقد  لمنوال  تؤّسس  تاريخية  مفاهمة  إلى  وُيفضي 

عدا بوجمعة الرميلي الذي اقتحم مجال المقترحات الملموسة.

ففي ما يخّص قضية التشغيل مثاًل وهي ُتعتبر من أّمهات قضايا التنمية، يقترح 

الرميلي تمّشيا على المدى المتوسط والطويل يهدف إلى خلق 500 ألف موطن 

في  ألف موطن شغل   100 أي  يكون خمسها  المعملية  الصناعة  في  شغل جديد 

الغربي  الشمال  من  الممتّدة  الواليات  وهي  التنمية  في  حّظا  أقل  واليات  العشر 

إلى الجنوب الشرقي، هذا بالتوازي مع تهيئة ترابية جديدة تساعد على تنمية هذه 

الجهات وتحّد من ظاهرة الحيف الترابّي، إلى جانب ضرورة االرتقاء في سلسلة 

القيم للصناعة المعملية التونسية.
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ومن الواضح أّن هذا التمشي ال يرى تقّدما ممكًنا خارج إعادة الّروح للصناعة 
التونسية وهو ما يستوجب بالضرورة العودة إلى سياسة صناعية من طرف الدولة 
تبلورها  »سياسة  رمضان،  محمود بن  يكتب  كما  أي  الغياب  من  سنة   30 بعد 
البحث  وعالم  الخاّص  القطاع  مع  بالتنسيق  الدولة،  وتصلحها  وتقّيمها  وتطّبقها 
وعالم العمل..«. وهذا محل إجماع من اليسار إلى اليمين بما في ذلك الهاشمي 

علّية.

الدولة  إلى قضّية دور  المطروح يرجع  ا من اإلشكال  أّن جزًءا مهّمً إذن  نرى 
في االقتصاد. فأّي دور للدولة؟ هل أّنها حاضرة أكثر من الالزم بقوانينها وإدارتها 
ورخصها وإعفاءاتها وتدّخالتها وعليها االنسحاب أكثر من الميدان االقتصادي 
وفسح المجال للقطاع الخاّص؟ هل عليها أن تشرف على مفاهمة بين الرأسماليين 
القدم وبارونات االقتصاد الموازي وإدخال هؤالء في المنظومة الرسمية كما يرى 
الذي تخّلت عنه  التنموّي  أم عليها أن تسترجع دورها  ذلك »كريزيس قروب«؟ 
خطًأ منذ طّبقت اإلصالح الهيكلّي، وتعود بقّوة من خالل سياسة صناعية جديدة 

وطموحة؟

هكذا إذن يظهر دور الدولة في االقتصاد ومحتوى إصالح الدولة كمسألتين 
جوهريتين في عالقة بمنوال التنمية المنشود، خاّصة وأّن الجميع يقّر بأّن االقتصاد 

التونسّي ابن الدولة، وهو ما يقره أيضًا أكثر االقتصاديين ليبيرالية.
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حـــول العقــد ااِلجتمــاعي
حكــيم بـن حّمـــودة

عرفت بالدنا في تاريخها الحديث ومنذ المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر 
إشكالية العقد االجتماعي وعالقته باألسس الفكرية والفلسفية وما يتعّلق باألبعاد 
السياسية  للتجربة  األساسي  البرنامج  اإلصالحية  الحركة  مع  لتصبح  السياسية 

ولخصوصيتها في المنطقة العربية اإلسالمية.

العقد  ااِلستقالل، في هيكلة هذا  إّبان  التونسّية،  الوطنية  الدولة  وقد نجحت 
التبعية  وضعية  من  ببالدنا  الخروج  في  كبيرة  بصفة  ساهم  والذي  االجتماعي 
أن  إال  واالجتماعي.  االقتصادي  والتطّور  الحداثة  عالم  في  وإدخالها  والتخلف 
هذه التجربة شابها الكثير من الهنات والنقائص ليدخل مشروع العقد االجتماعي 
في أزمة كبيرة خانقة مع تنامي ااِلستبداد واألزمات االقتصادية واالجتماعية التي 

عرفتها بالدنا مع بداية القرن.

وفتحت الثورة في رأيي مرحلة مهّمة لتجديد العقد ااِلجتماعي وبناء مشروع 
في  بالدنا  عرفتها  التي  الصعوبات  من  وبالرغم  جديد.  واِجتماعي  ديمقراطي 
الحقيقية  اإلجابة  يشّكل  جديد  اِجتماعي  عقد  بناء  إعادة  فإّن  األخيرة  المرحلة 
على األزمات والصعوبات التي نعيشها اليوم، وتقّدم الرّد على اإلحباط والخوف 
وغياب األمل الذي يهيمن على الواقع السياسي في بالدنا باعتبار أّن هذا المشروع 
فتحته  الذي  الجديد  التاريخي  المسار  في  الثقة  إعادة  شأنه  من  الجديد  الجمعي 

الثورة وفي قدرتنا على إنجاح رهان التحول الديمقراطي.

لتطور  تاريخي  نتاج  أّنه  نتبّين  االجتماعي  العقد  مفهوم  ندرس  عندما 
المجتمعات البشرية وخروجها التدريجي من المجتمعات التقليدية ودخولها في 
التي  الكبيرة  ااِلختالفات  من  فبالرغم  الوسيط.  العصر  في  الحديثة  المجتمعات 
تاريخية  مرحلة  إلى  تشير  فإّنها  االجتماعي  العقد  تعريفات  عنها  وتدافع  تقدمها 
مهّمة، وهي مرحلة الخروج من العالقات التقليدية والعشائرية والتي تعتمد على 
الطائفة والمجموعة والقبيلة، والدخول في عالقات جديدة تضع الفرد والشخص 

أساس المجتمع والدولة والنظام السياسي بصفة عامة.
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الماقبل  المجتمعات  تآكل  إلى  أّدى  تاريخي  لتطور  نتاج  هو  التطور  وهذا 

الصناعية  والثورات  الليبرالية  الثورات  لظهور  الباب  فتحت  والتي  رأسمالية 

والرأسمالية.

فتخص  األولى  أّما  فكرّية.  أسس  أربعة  على  االجتماعي  العقد  فكرة  وتقوم 

الخروج من المجتمعات التقليدية والقطاعية والدخول في المجتمعات الحديثة 

والجمعية  العشائرية  العالقات  مع  القطع  عبر  يمر  التحول  وهذا  والرأسمالية. 

والمرور  رأسمالية  قبل  الَما  المجتمعات  على  تهمين  والتي   )communautaire(

إلى مرحلة جديدة يكون فيها الفرد هو أساس المجتمع.

ابتعاد  تخص  االجتماعي  العقد  مفهوم  يحملها  التي  الثانية  األساسية  الفكرة 

األفراد واألشخاص عن حالة الغاب لتكوين جسم اجتماعي. ففي المجتمعات 

الحديثة يتنازل األفراد للمجموعة عن جزء من حقوقهم الطبيعية والفردية أو كّلها 

مقابل الحصول على حقوق مدنية.

أما الفكرة المهمة الثالثة والتي يحملها مفهوم العقد االجتماعي وهي أن عملية 

تنازل األفراد عن استقالليتهم لفائدة المجموعة تتم بإرادتهم واختيارهم. فعملية 

التنازل عن الحقوق ال تتم بطريقة قسرية أو تسلطية كما هو الشأن في المجتمعات 

التقليدية بل تتّم بكل حرية في المجتمعات الحديثة.

من  االنتقال  تهم  االجتماعي  العقد  مفهوم  في  واألساسية  الرابعة  الفكرة 

وقد  والحكم.  العام  الشأن  وإدارة  السياسي  الجانب  إلى  االجتماعي  الجانب 

أكدت أغلب نظريات العقد االجتماعي على أن هذا البناء االجتماعي والدخول 

في المجتمعات الحديثة يشكل نقطة االنطالق والقاعدة األساسية للمرور للنظام 

أو  السياسي  للعقد  األساسية  القاعدة  سيكون  االجتماعي  فالعقد  الديمقراطي. 

عن  واألشخاص  األفراد  بموجبه  يتنازل  والذي  الديمقراطي  السياسي  الميثاق 

سيادتهم لفائدة أناس منتخبين سيديرون الشأن العام بتفويض من المجموعة.

تجربتنا  أساس  شّكلت  بل  عّنا،  بغريبة  ليست  االجتماعي  العقد  فكرة  إن 

السياسية وخصوصيتها وتميزها. وقد بدأت هذه التجربة مع الحركة اإلصالحية 

في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر ولتتواصل مع تجربة الحركة الوطنية ثم 

لتأخذ طريقها للتطبيق مع السلطة الوطنية.
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تعبيرا  الثورة  وكانت  متعددة  أزمات  في  مّدة  منذ  التجربة دخلت  هذه  أن  إال 

سياسيا على هذه األزمة وعلى ضرورة بناء عقد اجتماعي جديد.

عملت الدولة التونسية منذ السنوات األولى لالستقالل في تواصل مع الحركة 

بدايات  منذ  الوطنية  والحركة  التاسع عشر  القرن  من  الثاني  للنصف  اإلصالحية 

القرن العشرين على بناء عقد اجتماعي جديد يجمع كل التونسيين ويشكل اإلطار 

الموحد ألحالمهم وآمالهم.

أساسية.  محاور  أربعة  على  االجتماعي  العقد  هذا  بناء  عملية  اِرتكزت  وقد 

المحور األول هو تحديث الدولة والخروج من المؤّسسات البالية للدولة القديمة 

وبناء وتركيز مؤّسسات جديدة تحتكم إلى المبادئ الجديدة التي أتت بها الحداثة 

سلطة  وتركيز  القضائية  السلطة  استقاللية  واحترام  السلطات  كفصل  السياسية 

بطريقة  منتخبة  رئاسي  لنظام  تنفيذية  وسلطة  ديمقراطية  بطريقة  منتخبة  تشريعية 

مباشرة عن طريق الشعب إلى جانب عديد المؤّسسات األخرى.

العقد االجتماعي الجديد تهم الجانب االقتصادي حيث  الثانية لهذا  الركيزة 

عملت دولة االستقالل على الخروج والقطع مع النمط االقتصادي االستعماري 

النواتات  فظهرت  المواطنين.  تلبية حاجيات  نحو  يتجه  مستقل  تنمية  نمط  وبناء 

األولى للصناعات الجديدة الموجهة لالستهالك الداخلي واألقطاب االقتصادية 

الجهوية وبرامج إصالح القطاع الفالحي وتطوير انتاجيته إلى جانب ظهور عديد 

القطاعات االقتصادية الجديدة كالقطاع الصناعي.

الجانب  تخص  االستقالل  بعد  ما  لدولة  االجتماعي  للعقد  الثالثة  الركيزة 

الفئات  بين  للتضامن  جديدة  نظرة  على  الدولة  عملت  حيث  االجتماعي 

العشائرية والجهوية  العالقات  المبنية على  التقليدية  االجتماعية تقطع مع األطر 

للتآزر  الوحيد  الضامن  الدولة  لتكون  الحديثة  المؤّسسات  والقبلية وترتكز على 

والمهمشة.  الفقيرة  الشعبية  للفئات  والداعم  االجتماعية  الفئات  بين  والتضامن 

فكانت االستثمارات الضخمة في قطاعي الصحة والتعليم وفتحهما لكل الفئات 

االجتماعية. كما بنت الدولة مؤّسسات اجتماعية مركزية ستشكل األساس لهذا 

على  والضمان  والتقاعد  االجتماعي  الضمان  كمؤّسسات  االجتماعي  العقد 

المرض وغيرها. لعب الجانب االجتماعي في هذا العقد دورًا أساسيًا في عملية 
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االجتماعية  القاعدة  ستشكل  التي  الوسطى  الطبقة  وظهور  االجتماعي  الصعود 
األساسية للدولة الحديثة.

أّما الركيزة الرابعة فتهم الحريات الفردية، وقد ركزت دولة االستقالل على دعم 
هذه الحريات وخاصة المرأة لتحريرها من النظام األبوي السائد في المجتمعات 
فكانت  األساسية.  والحريات  الحقوق  من  بالعديد  وتمتيعها  واإلسالمية  العربية 
المرأة في طريق  ثورة جذرية ووضعت  الشخصية والتي شكلت  مجلة األحوال 

المساواة.

ومؤّسسات  مستقل  اقتصاد  وبناء  الدولة  تحديث  من  الركائز  هذه  شّكلت 
بنته  الذي  االجتماعي  العقد  أساس  الحريات  وتطور  جديدة  اجتماعي  تضامن 
لدولة  السياسي  والمشروع  االجتماعي  العقد  هذا  ساهم  وقد  االستقالل.  دولة 
اإلسالمي  العربي  المحيط  في  خصوصية  سياسية  تجربة  تطوير  في  االستقالل 
من  قرون  من  والموروث  البالي  السياسي  النظام  من  الخروج  من  بالدنا  مكنت 
التهميش والتخلف واالستبداد الشرقي والدخول في المشروع الكوني للحداثة 

والحريات والعصرنة.

وقد نجحت هذه الرؤية في بناء تجربة جديدة دعمت أسس دولة االستقالل 
نجحت  السياسي  المستوى  فعلى  وتدعيمها.  مشروعيتها  تطوير  في  وساهمت 
بناء مؤّسسات حديثة وإعادة بسط الهيمنة الشرعية للدولة على أسس  بالدنا في 

جديدة تتميز بالعقالنية والفعالية والتنظيم.

نهاية  منذ  عميقة  أزمة  سيعرف  االستقالل  لدولة  االجتماعي  العقد  أن  إال 
السبعينات مع صعود االستبدال ونهاية نمط التنمية وتآكل الهياكل االجتماعية.

لقد فتحت الثورة مرحلة تاريخية جديدة في تجربتنا السياسية وفتحت المجال 
للخروج من األزمات المتتالية للعقد االجتماعي وانهياره. ولعل أحد أهم النتائج 
من  مرحلة  بعد   2014 سنة  في  الجديد  الدستور  اعتماد  هو  الثورة  لهذه  الكبرى 
الخالفات والصراعات بين مختلف الفرقاء السياسيين واهم العائالت السياسية. 
وفي رأيي فإن أهمية الدستور الجديد تكمن في وضعه بصفة توافقية جمعت كل 
التحوالت  المجال إلدخال  يفتح  الذي  التشريعي والدستوري  التونسيين اإلطار 
انفلتت حباته منذ سنوات وفي هذا المجال  الذي  العقد االجتماعي  الكبرى في 

يمكنني اإلشارة إلى خمسة مستويات كبرى للتغيير والتطور واإلصالح.
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المستوى األول يهم الجانب السياسي حيث نص الدستور على نهاية هيمنة 

من  ويجعل  الحريات  يحترم  حقيقي  ديمقراطي  تحول  وبداية  الواحد  الحزب 

األساسية  والركائز  المبادئ  اإلنسان  السلط واحترام حقوق  بين  والفصل  التعدد 

بعض  المسار  هذا  شهد  ولئن  الجديد.  االجتماعي  للعقد  السياسي  للجانب 

في  فتح مرحلة جديدة  الجديد  الدستوري  اإلطار  فإن  والصعوبات  االنتكاسات 

والتسلطية  القوية  الدولة  وتحديث  االستبداد  عهد  مع  بالقطع  السياسية  تجربتنا 

والدخول في العهد الديمقراطي من بابه الكبير.

المستوى الثاني واألساسي الذي حققه دستور 2014 يخص تحقيق المصالحة 

بين المبادئ الكونية للحداثة التي حملتها القوى السياسية الحداثية والتي هيمنت 

على المجال السياسي في بالدنا منذ المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر والعمق 

السياسي وبعض  قوى اإلسالم  عليه  دافعت  والذي  العربي واإلسالمي  والزخم 

بين مبادئ  العالقة  بلغت هذه  الماضي. وقد  القرن  القومية منذ سبعينات  القوى 

كانت  والرفض  التصادم  من  مرحلة  إلى  واإلسالمي  العربي  واإلرث  الحداثة 

نتج عن  الثورة. وقد  قبل  الذي عرفته بالدنا  السياسية، واالستبداد  المآسي  وراء 

بين  كبير  وتجاذب  التونسية  الشخصية  في  كبير  انفصام  والتصادم  التعارض  هذا 

المعادلتين اللتين ظهرتا غير قابلتين لاللتقاء.

الصراعات والخالفات والتوتر  الكثير من  بعد  الجديد نجح  الدستور  أن  إاّل 

الخالف  هذا  فض  في  التأسيسي  المجلس  مرحلة  في  النقاش  على  غلب  الذي 

وإيجاد توافق ومصالحة جديدة بين المبادئ الكونية للحريات والتعدد وانخراطها 

الدستور  هذا  أهدى  وقد  واإلسالمي.  العربي  ومحيطنا  تجربتنا  وزخم  عمق  في 

وفسح  الهوية  حول  المدمرة  الصراعات  من  للخروج  وأساسًا  مجااًل  لبالدنا 

المجال واسعا لتحقيق هذه المصالحة التاريخية بين مبادئ الحداثة الكونية والتي 

التاسع  للقرن  الثاني  النصف  منذ  العالمية  الحضارة  على  انفتاحنا  أساس  تشكل 

عشر واإلرث الحضاري العربي واإلسالمي الذي نعيش فيه منذ البدايات.

للعقد  الجانب االقتصادي  2014 يخص  الذي فتحه دستور  الثالث  المستوى 

تنمية  لنمط  مقترحات  أو  جديدًا  اقتصاديًا  برنامجًا  يقدم  لم  ولئن  االجتماعي. 

جديد فإنه أكد على بعض المبادئ األساسية والتي ستشكل اإلطار العام إلعادة 

بناء مشروع تنموي جديد. وقد أكد الدستور الجديد على مسائل أساسية في هذا 
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المجال كالتوازن الجهوي وحماية المناخ وحماية الثروات الوطنية. وتعطي هذه 

المبادئ وغيرها اإلطار العام لبناء تصور جديد للتنمية.

إال أّن هذه المبادئ لم تقع ترجمتها إلى اليوم إلى نمط تنموي جديد فبقيت 

بالدنا تجتّر نمطًا مهترئًا ومتأزمًا.

المستوى الرابع والهام في مجال إعادة بناء العقد االجتماعي يخص المجال 

الهامة  المبادئ األساسية  الجديد على جملة من  الدستور  أكد  االجتماعي. وقد 

وبالرغم  أنه  إال  التهميش.  من  والحد  االجتماعي  واالندماج  الفقر  كمحاربة 

بالدنا  لتعيش  مترديا  بقي  االجتماعي  الوضع  فإّن  الهامة  المبادئ  هذه  إقرار  من 

أكبر أزمة اجتماعية في تاريخها الحديث. فالبطالة ال تزال في مستويات مرتفعة 

وخاصة بطالة أصحاب الشهائد. كما أن القطاعات االجتماعية الكبرى كالتعليم 

والصحة تعرف حالة كبيرة من التردي واإلهمال. أما الصناديق االجتماعية فتعيش 

أزمة مالية كبيرة.

ركائز  إحدى  شكلت  والتي  العامة  الحريات  فيخص  الخامس  المستوى  أما 

المشروع السياسي التونسي وخصوصيته.

دولة  أخذتها  التي  الجريئة  القرارات  وراء  كانت  المسألة  هذه  أن  أشرنا  وقد 

االستقالل في ما يخص المساواة بين المرأة والرجل والتي فسحت مجااًل كبيرًا 

للخروج من المجتمع األبوي والقطع مع الهيمنة الذكورية.

إال أن هذا الجانب شهد الكثير من الترهل مع تصاعد االستبداد والتسلط. وقد 

جاء دستور 2014 ليؤكد من جديد على مبادئ المساواة ويفتح بالتالي آفاًقا جديدة 

لتدعيم الحريات الفردية.

 2014 أمام أزمة العقد االجتماعي الموروث من دولة االستقالل جاء دستور 

السياسية  التجربة  بناء  إلعادة  وموحًدا  جامعًا  وإطاًرا  المبادئ  من  جملة  ليحدد 

التونسية وصياغة عقد اجتماعي جديد. إال أن جزًءا بسيًطا من هذه المبادئ وجد 

وملّحة  أساسية  قضية  االجتماعي  العقد  بناء  إعادة  مسألة  لتصبح  للتطبيق  طريقه 

ومن أوكد أولوياتنا.

تعيش بالدنا منذ سنوات أزمة عميقة ومتعددة الجوانب؛ تلتقي في هذه األزمة 

الديمقراطي والصعوبات االقتصادية مع  التحول  السياسية وصعوبات  الجوانب 
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االجتماعية  والصعوبات  السبعينات  منتصف  من  الموروث  اإلنتاج  نمط  انهيار 
الخانقة مع ارتفاع نسبة البطالة والتهميش والفقر وعدم المساواة.

وقد حاولت أغلب الحكومات منذ الثورة إلى يومنا هذا إيجاد اإلجابات على 
التحّديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية. إال أن النتائج لم تكن في مستوى 
االنتظارات لتبقى استحقاقات الثورة من شغل وحرية وكرامة وطنية بعيدة المنال. 
وقد كان هذا العجز وراء غياب األمل وحالة اإلحباط التي تسود في بالدنا وتهيمن 

على الفضاء العام.

وتعود أسباب هذا العجز إلى عوامل عديدة لعل أهمها غياب الرؤيا الشاملة 
الحكومات  أغلب  حاولت  فقد  ويجمعهم.  التونسيين  يوحد  الذي  والمشروع 
التعاطي مع األوجه المختلفة والمتعددة لألزمات بطريقة منفردة دون وضعها في 
إطار جامع ورؤيا موحدة. فتعاطت أغلب هذه الحكومات مع األزمة االقتصادية 
دون النظر إلى المسائل األخرى. كما تم العمل على تجاوز األزمة السياسية وأبرز 
تحديات مسار التحول الديمقراطي دون أخذ القضايا األخرى باالهتمام. كذلك 
الشأن بالنسبة لألزمة االجتماعية. إذن ساهمت هذه المنهجية التفصيلية في تعميق 

األزمات وانتشار اإلحباط وغياب األمل.

تصور  تحديد  وضرورة  المنهجية  هذه  مع  القطع  يتطلب  الحالي  الوضع  إن 
جديد حيث يكون نقطة انطالق وبداية تجديد العقد االجتماعي وبناء عقد جديد 

ديمقراطي واجتماعي على أنقاض العقد البالي والموروث من دولة االستقالل.

نتائج هامة وايجابية لعل أهمها  له  المشروع ستكون  بناء هذا  وفي رأيي فإن 
المسار  مواصلة  في  الثقة  سيمنحنا  جامع  ومشروع  رؤيا  حول  التونسيين  توحيد 
الثوري الذي شرعنا في انتهاجه سنة 2011، ويعطينا آفاقا جديدة لتجربتنا السياسية 

التاريخية.
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عــوائق مسار التحّديث يف تونس
أحمــد العزعـــوزي

سياسية  اِجتماعية  حالة  إلى  وصلنا  وكأّننا  التاريخية  المرحلة  هذه  في  يبدو 
هذه  إلى  وصلنا  كيف  أرقى.  تاريخية  مراحل  إلى  للتطّور  قابلة  غير  ُمعطلـــة 

الحالة؟

أي  األخيرة  العشرية  خالل  ااِلنتخابات  رسمتها  التي  السياسية  الخريطة  إّن 
السياسي.  المشهد  في  اليوم  الحاضرة  السياسية  القوى  مسار  تعكس   2011 منذ 
فال يمكن عزل الحالة الراهنة عن الشروط الموضوعية التي وّلدتها منذ بداية بناء 
البالد  به  مّرت  الذي  السياسي  الواقع  مستوى  فالتحّوالت على  الحديثة.  الدولة 
السياسي  المجال  في  النخب  وبفاعلّية  للمجتمع  الموضوعي  بالتطّور  مرتبطة 

وااِلجتماعي.

الناتج عن هذا  النخبوي  الفعل  المجتمع من جهة وفي  بنية  التطّور في  وهذا 
التطور والفاعل فيه من جهة أخرى هو موضوع هذه الورقة المختصرة. ونتناول 

فيها العناصر األربعة التالية:

1.  الخلل في تطّور بنية المجتمع؛

2.  محدودية حاضنة الفكر التنويري؛

3.  مصادرة الدولة للتعبير السياسي وأَثـر ذلك في تعطيل إعادة إنتاج النخب 
الحداثية؛

4.  قدرة تيار اإلسالم السياسي على النفاذ.

1 - محدودية دمج السكان في تشكيلة ِاجتماعية متناغمة إّبان عنفوان 
المشروع البورڤيبي )الخلل في تطور بنية المجتمع(

البوادي  في  وهي  التونسي،  الشعب  أغلبية  كانت  ااِلستقالل  بداية  في 
بأنماط  نهائيا  لها  والثقافي، ال عالقة  المادي  والبؤس  الجهل  يُعـّمها  واألرياف، 
اِقتصاد  على  تعيش  وبوادينا  أريافنا  في  السكان  أغلبية  كانت  الحديثة.  الحياة 
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الكفاف في مساكن بدائية أو في الخيام وليس لها أدنى تواصل مع الحضر في كل 
مجاالت الحياة.

نحو  للتقّدم  قابلة  اِجتماعية  تشكيلة  لصياغة  البورڤيبي  المشروع  وجاء 
مشارب  ذات  الحديثة  الدولة  على  المشرفة  السياسية  النخبة  كانت  الحداثة. 
تدخل  ولم  اإلسالمية  العربية  الثقافة  بعُد  تعهدها  لم  باِمتياز  وثقافية غربية  فكرية 
في السلوك السياسي وال في مبادئ الحكم. عمدت هذه النخبة إلى نشر التعليم 
العصري وتوحيد التشريع وسّن قوانين تقّدمية في اِنطالقة وطنية غّطت العقدين 
المدنية  الحياة  في  السكانية  الشيع  بعض  فاِنخرطت  الدولة،  عمر  من  األّولين 
بفضل المشاريع ااِلقتصادية والنهوض بالخدمات العصرية في المرافق العمومية. 
آنذاك، لكن  المتاحة  بداياته في حدود اإلمكانيات  البورڤيبي في  المشروع  اِّتسع 
لم يشمل كّل الفئات وال كل الجهات وما كان له أن يدمجها كّلها حيث يتطّلب 
ذلك اِنخراطها في دائرة اإلنتاج وااِلستهالك العصري وهو أمر لم يكن متاحًا إاّل 
العقود  اِستمّر تباطؤ ااِلنخراط السّكاني في عملية اإلنتاج الحديث مع  جزئيا... 
التالية بل إّن جهات كاملة لم تعرف ال في عهد ااِلستعمار وال في عهد ااِلستقالل 
ديناميكيَة اإلنتاج الرأسمالي الحديث الذي من شأنه أن يـُرّج الركود ااِلجتماعي 
والتكّلس الذهني الذي أّبـدْتـه عهود طويلة من ااِلنحطاط. هذا الُبعــد التاريخي 
إّن آثاره مازالت فاعلة مثلما  التونسي بل  كبح اِنطالقة مسار التحّديث للمجتمع 
تبّينه الخارطة الجغرافية لنتائج ااِلنتخابات منذ 2011 واضحة التباين من جهة إلى 
أخرى وخصوصًا بين الشمال الغربي الفقير والجنوب التونسي المشابه في فقره.

ورغم أّن النمط ااِلستهالكي الحديث قد اِستحوذ على كّل األسر وخصوصًا 
في ما يتعلق بترتيب الحياة اليومية وبشكل تدريجي بطيء، لم يكن كّل السكان 
منخرطين في دائرة اإلنتاج الرأسمالي الحديث وخصوصًا في الجهات الداخلية. 
ااِلجتماعي  الركود  خلخلت  الرأسمالي  اإلنتاج  نمط  اِنتشار  مع  الواردة  فالقيم 
بالقدر الذي توّغل فيه هذا النمط. في الشمال الغربي كّثف ااِلستعمار من نشاطه 
بمناجم  المتعّلق  والمجال  الحبوب(  )إنتاج  الزراعي  المجال  في  ااِلقتصادي 
المناجم،  في  عّمال  أو  زراعيين  عّمال  إلى  فشيئًا  شيئًا  السكان  فتحّول  الحديد. 
منذ  العاصمة  تونس  »المتروبول«  إلى  الغالب  في  نزح  السكان  من  والفائض 
لذلك  الحبوب.  نقل  طريق  على  قرى  في  تجّمع  أو  العشرين  القرن  أربعينات 
نجد إلى اليوم أّن من بقي من سكان الشمال الغربي بعيدون عن التشّبث بالقيم 
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التقليدية مقارنة بالجنوب التونسي، سواء كانت تلك القيم في النظرة إلى المرأة 
الجنوب  يشهد  لم  المحافظ.  غير  اليومي  السلوك  في  أو  األسرة  تماسك  في  أو 
التونسي طيلة فترة ااِلستعمار ذاك التدّخل الكثيف في المجال ااِلقتصادي مثلما 
كان عليه الحال في الشمال الغربي. وحتى في مناجم الفسفاط اِلتجأ ااِلستعمار 
أّن  نجد  لذلك  وإيطاليا.  والجزائر  المغرب  الوافدة من  العمالة  إلى  أولى  بدرجة 
الجنوب التونسي أكثر محافظة قيمّية وسلوكّية من الشمال الغربي. هذا ال يعني 
عدم حصول »تثاقف« بين جهات البالد، أي تأثير متبادل بينها، غير أّن عمق هذا 

التأثير مرتبط بمدى اِنخراط السكان في الدورة اإلنتاجية الحديثة.

)بالد  المغاربي  المجتمع  في  التقليدّية  القيم  أّن  نالحظ  أخرى  ناحية  من 
الحالل  فهو  إيجابي  هو  فما  دينية،  صبغة  بالكامل  اِكتست  العربي(  المغرب 
يرضاه اهلل ورسوله وما هو سلبي هو الحرام بقطع النظر عن مطابقة ذلك للدين 
من عدمه. فسكان المغرب العربي ُيلبسون قيمهم وسلوكاتهم اإليجابية بالحالل 
وغيرها بالحرام، ما يرضونه هو الدين اإلسالمي وما يرفضونه هو مغاير له. أي 
أّن ما هو اِجتماعي هو ديني بالضرورة. لذلك فإّن اِّتباع شيع واسعة من السكان 
يربطهم  والذي  اهلل«  »يخاف  الذي  الحاكم  بصالح  توّهم  هو  السياسي  لإلسالم 
واألخالق.  والسياسة  الساسة  بين  الخلط  إّنه  الجاهزة.  الدينية  بايديولوجيتهم 
التيار  َيِهُبــون  واليمين  اليسار  من  الحداثيين  أّن  العجيبة  المفارقات  بين  ومن 
اإلسالمي شرعية تمثيل الهوية العربية اإلسالمية في حين أّنه أبعد التيارات عنها. 
فهو متقوقع في الربع األول من القرن األول للهجرة وال يوجد نهائيا في أدبياته 
ُنحتت  حيث  بالتناقضات  الغني  اإلسالمي  بالتاريخ  يّتصل  ما  مرجعياته  في  وال 
الهوية العربية اإلسالمية، إضافة إلى أّن مخزونه المعرفي ال يتعّدى فقه أئمة السّنة 

المتوارث منذ إثني عشرة قرنًا.

بقية  من  تدّينا  أكثر  يكونوا  لم  التونسي  الجنوب  سكان  أّن  القول  مجمل 
هم  بل  النهضة(،  )حركة  المسلمين  لإلخوان  بكثافة  يصّوتون  عندما  التونسيين 
أقّل تأثرا بالتغيرات التي حدثت في مستوى البنية ااِلجتماعية ألّن أغلب السكان 
لم تشملهم ال في عهد ااِلستعمار وال في عهد الدولة التونسية ديناميكية اإلنتاج 
ااِلقتصادي الحديث بالكثافة التي تزعزع الُبنى التقليدية ومن ورائها ركود القيم 
التي  التقليدية  بالقيم  اِلتصاقا  أكثر  لديهم  الذهنية  التركيبة  فبقيت  والعقليات، 
تتماهى مع المعتقدات الدينية. هذا الواقع المركب أّدى إلى تباين في تمّثل قيم 
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الحداثة بين فئات شملتها عملية التحّديث بُبعديها ااِلستهالكي وبديناميكية نمط 
اإلنتاج الرأسمالي، وأخرى المستها الحداثة في مجال ااِلستهالك دون أن تنخرط 

بعمق في قيم الحداثة.

ويمكن الجزم أّن ااِلنتخابات التونسية ما بعد جانفي 2011 كان االختيار فيها قد 
تّم حسب تطّور العقليات المرتبط بمدى تغلغل أنماط الحياة الحديثة التي تخفت 
فيها قيم المجتمع التقليدي ويكتسب فيها األفراد موقعا ذاتيا تحكمه قيم الفردانية 
التي ُتوّلدها قيم العمل المأجور. فحيث تسود التركيبة الذهنية المحافظة، وجدت 
حركة النهضة تجاوبا أكثر مع دعواتها للنكوص الحضاري وخصوصًا لدى الفئات 
ااِلستعمار  مع  الوافد  الرأسمالي  ااِلقتصاد  ديناميكية  آثار  عن  بعيدة  بقيت  التي 
وبقيت فترة طويلة على هامش تأثير دولة ااِلستقالل. وينُقص هذا التجاوب كّلما 

كان السكان أكثر اِنخراطا قديما أو حديثا في نمط اإلنتاج الرأسمالي الحديث.

2 - محدودية حاضنة الفكر التنويري
تبدو فئات المجتمع التونسي األقرب إلى الحداثة وكأّنها اِبنة الدولة، فالفئات 
وكانت  البورڤيبية  الدولة  حضن  في  نشأت  قد  التنويري  التأثير  ذات  الوسطى 
أغلب هذه النخب قد تسّلقت المراكز ااِلجتماعية عن طريق التعليم، لذلك كان 
للتحصيل المعرفي قيمة اِجتماعية كبرى. وقد شّكل موظفو الدولة المنتفعون من 
الحّرة مثل األطباء  المعرفية  المهن  القطاعات ومعهم أصحاب  التعليم في شتى 
البالد.  نخبة  شّكلوا  ااِلستقالل،  من  األولى  عقود  الثالثة  ولمّدة  والمحامين، 
بتعبير آخر كان نشوء النخبة مرتبطا باِنتشار التعليم العصري وبرامجه التنويرية ثّم 
بالمركز الوظيفي. لكن هذا األمَر لم يدم طويال، ذلك أّن المّد ااِلقتصادي الليبرالي 
واِنتشاَر قيِم ااِلستهالك قد أطاح بالقيم المعرفية التي أْعلت من شأن تلك النخب 
فئات وسطى جديدة طفْت  لبروِز  المالزمِة  المادي  الكسِب  قيِم  لفائدة  التنويرية 
على السطح مع التوّجه الليبرالي للدولة والتخلي عن دورها الوطني في الميدانين 
الدولة وحاصر  إشعاع  قّلل من  الفّج  الليبرالي  فالنهُج  ااِلقتصادي وااِلجتماعي. 

بالتبعية الفئاِت التنويريَة المرتبطة بها.

تمايز  عامل  واإلدارة  التعليم  في  الفرنسية  الّلغة  اِعتماد  كان  ثانية  ناحية  من 
اإلدارية  المجاالت  جميع  في  البورڤيبية  الدولة  على  المشرفة  للنخبة  وتمّيز 
على  بالغة  آثاًرا  الفرنسية  الثقافة  خّلفت  فقد  العمومية.  والمرافق  والخدماتية 
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النخب التونسية وعلى ااِلّتجاه التنويري عمومًا. وقد بقيت هذه النخب الحداثية 
على عالقة تواصل دائم مع فرنسا لتجديد ذاتها باِستعمال الّلغة الفرنسية وبالتعلم 
قيم  في  المتواصل  وبااِلنخراط  اإلعالمي  وبااِلستهالك  الفرنسية  الجامعات  في 
في  لكن  الرمزية.  المرجعيات  في  وكذلك  والثقافي  المادي  الغربي  ااِلستهالك 
المقابل َسّيجت تلك النخبُة نفَسها وحّصنت حدوَدها ااِلجتماعيَة باِستعماِل الّلغة 
والتواصل  ااِلجتماعية  الفئات  باقي  على  بااِلنفتاح  لها  يسمح  لم  مّما  الفرنسيِة 
معها بل وحاصَر نفوَذها األدبيَّ داخل المجتمع وهذا ما عّطل ما نسميه الجدل 
ااِلجتماعي، أي التواصل بين الفئات ااِلجتماعية عبر الوسائط المتاحة بمعنى أّن 
اِنعزال النخبة التنويرية داخل الّلغة الفرنسية لم يساعدها على جـّر أوسع الفئات 
إلى َتَمـّثـل القيِم الحداثية. الفكر التنويري بكل أبعاده اِنحسر داخل الّلغة الفرنسية 
في تلك الفترة وتعّمق داخل حامليه من الفئات األقدر على التعامل مع هذه الّلغة. 
علما وأّن خريجي الشعبة الُمعّربة في الستينات في التعليم الثانوي، وعلى ِقّلتهم، 
كانوا قد أمّدوا التيار التنويري بكوادر سياسية مالت في أغلبها للمعارضة وبقيت 

محاصرة.

الفئات  بين  من  نخب  حَملته  الذي  الحداثي  التياَر  أّن  القوِل  إجمال  يمكن 
الوسطى التنويرية قد أصابه الوهُن بفقدان هذه الفئات المرتبطة بالدولة إشعاَعها 
الخاص،  القطاع  بنمو  مرتبطة  جديدة  وسطى  فئات  لصالح  واألدبي  ااِلجتماعي 
وهذه الفئاُت الجديدة لم تترّب في حضن الدولة ولم تتشّرب من ايديولوجيتها 
التحّديثية بالقدر الذي يجعل منها حاضنة للفكر التنويري. فرغم اِستمراِر الوجوِد 
لفائدة  إشعاعها  فقدت  أّنها  إاّل  بالدولة  المرتبطة  الوسطى  للفئات  ااِلجتماعي 
ونشاًطا،  فكًرا  الليبرالي،  ااِلقتصادي  المّد  مع  الناشئة  الجديدة  الوسطى  الفئات 
فكّونت هذه الفئات الوسطى الجديدة الخميرَة األولى لنخب ااِلّتجاه اإلسالمي 
الدولة مع  تقليص دور  إلى  الداعية  الخميرة  الليبرالية لهذه  النزعة  اِّتسقت  حيث 
النزعة الفكرية المعادية للدولة الوطنية لدى الحركات السياسية الدينية. فمنذ بداية 
الثمانينات من القرن الماضي، ومع ذبول إشعاع الدولة، بدأت الفئات الوسطى 
الناشئة مع النهوض الليبرالي تبتعد عن التيارات التنويرية وتكسب حيزًا اِجتماعيا 
التياِر اإلسالمي  قيادات  أغلَب  أّن  الدينية حتى  التياراِت  أكثَر من  وتقترب  مؤّثرا 
الذي فاز باِنتخابات 2011 كانت قد تكّونت وسط الجامعة التونسية في الثمانينات. 

وعن طريق هذه الصيرورة تقلصت الحاضنُة ااِلجتماعية للفكر التنويري.
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3 - مصادرة الدولة للتعبير السياسي وأَثـر ذلك في تعطيل إعادة إنتاج 
النخب الحداثية

منذ اِختفاء الجيل األول من السياسيين الذين كونتهم الدولة البورڤيبية نالحظ 
منذ  وخصوصًا  السلطة  مقاليد  على  الساهرين  وكفاءة  قيمة  في  متدّرجا  تراجعًا 
سنة 2011 حتى وصل األمر إلى هزال سياسي بّين، ويكاد يكون شاماًل سواء في 
صفوف السلطة أو المعارضة. وقد أظهرت ااِلنتخابات منذ 2011 الحالة المزرية 
التي أصابت النخبة التنويرية بيسارها ويمينها حيث لم تجد لنفسها الصدى الذي 
اِنتخابات  مع  وضوحًا  أكثر  الحال  واِستمر  المجتمع،  داخل  لنفسها  تظّنه  كانت 

.2019

كيف وصلت الحال إلى ما هي عليه؟

الحزب الدستوري، الذي حكم تونس لمّدة خمس وخمسين سنة وعّبر عن 
الدولة،  أجهزة  على  سيطرتِها  إِحكام  من  ومّكنها  الوسطى  الفئات  هذه  مصالح 
كان سلوكه السياسي منافيًا للديمقراطية والحريات مّما سمح بتشّكل بيروقراطية 
خزانة  عوائد  من  جزء  اِلمتصاص  السلطة  في  مواقعها  اِستغلت  حاكمة  واسعة 
معاداة  في  بالتشّنج  البيروقراطية  لهذه  السياسي  السلوك  تمّيـز  وقد  الدولة. 
المادية.  مصالحها  على  وبالتالي  السياسي  موقعها  على  منها  دفاعا  الديمقراطية 
غير أّن هذا التشّكل السياسي للبيروقراطية داخل أجهزة الدولة أخذ في التصّدع 
والفرز  الرأسمالية  تنامي  مع  وضوحًا  التصدع  هذا  واِزداد  السبعينات.  بداية  منذ 
الطبقي المرافق لها، فبرزت الكتُل واألجنحُة داخل الحزب الدستوري واِحتّدت 

خالفاُتها تبًعا لبعدها أو قربها من الطبقة البورجوازية الناشئة.

ومنذ منتصف السبعينات الحظنا تبّرَم هذه البرجوازية الناشئة من ثقل الحزب 
الدستوري في أجهزة الدولة مع ما يمتّصه من عوائد مادية. من ذلك أْن حرمت 
الهادي نويرة، وهو برجوازي متنّور، الحزَب الدستوري من لعب دوره  حكومة 
المعتاد كوسيط في التعامل مع المسائل ااِلجتماعية وأمضت مباشرة مع المركزية 
الدستوري  الحزب  بدخول  إيذانا  ذلك  وكان  اِجتماعيا.  عقًدا  العّمالية  النقابية 
الدولة  البيروقراطي في  الوجود  ثقل  أّن  أزمة سياسية، حيث  التنويرية في  ونخبه 
معطاًل  أمًرا  فيه  رأت  التي  الجديدة  البرجوازية  فئة  اِنطالقِة  مع  يتوافق  يعد  لم 
الدولة  إمكانيات  تطويع  في  ولرغبتها  اإلنتاج  بفائض  ااِلستئثار  في  لمطامحها 
البرجوازية  كْون  يفّسر  ما  هذا  الليبرالي.  ااِلقتصادي  مشروعها  لفائدة  ودورها 
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مقتل  أّنه  أدركت  ألّنها  السياسية  الديمقراطية  مطلب  تكتيكيًا  سايرت  الناشئة 
البيروقراطية التي أصبحت عبًءا ماّديا عليها ومصدر توّتر سياسي يهّدد دولتها. 
نتيجة  شعبيا  منبوذة  الحداثة،  لقيم  الحاملة  وهي  الدولة،  بيروقراطية  أصبحت 
تسّلطها وفجاجتها ووصوليتها، وغير مرغوب فيها من طرف البرجوازية خصوصًا 
بعد الهّزات التي عرفها المجتمع التونسي. توازيا مع ذلك، لم تعد اإليدولوجيا 
وبنائه  بالمجتمع  للنهضة  طموح  من  الدستورية«،  »ااِلشتراكية  بها  بّشرت  التي 
في  ذاتها،  اإليدولوجيا اإلصالحية دخلت، هي  فتلك  الحضاري، ذات مفعول. 

مأزق ولم يعد للبرجوازية الصغيرة الحديثة مبّررا لتوجيه سياسة الدولة.

للدولة،  ايديولوجي  أمان  صّمام  شكل  الدستوري  الحزب  أّن  والمالحظ 
الطريَق  السلطة ويسّد  في  مواقَع  تتأّهل اِلحتالل  التي  والقياداِت  العناصَر  يغربل 
أمام غيرها من ااِلّتجاهات الفكرية األخرى وهذا ما منع النوازع العربية اإلسالمية 
الكامنة في المجتمع من التعبير عن نفسها من مواقع صلبة ومؤثرة. وهذه الغربلة 
األجنحة  بين  تّمت  التي  والصراعات  الخالفات  في  الثقافي  البعد  غياب  تفّسر 
الثقافية  األبعاد  أّن  ذلك  الدولة  أجهزة  وداخل  الدستوري  الحزب  في  المختلفة 
الدولة  للتعبير عن نفسها من داخل أجهزة  المجتمع لم تجد طريقها  الكامنة في 
ِقَبِل النوع األكثَر ميال للثقافة الغربية واألكثر اِنخراطا في  المحتكرة بالكامل من 

التمّلص من الثقافة العربية اإلسالمية.

داخل  من  لبورڤيبة  المناهض  وللشّق  للديمقراطية  المعادية  اآللية  هذه  أّدت 
يقول  موّسعة.  بصفة  التنويرية  النخب  إنتاج  إعادة  منع  إلى  الحداثي  الصّف 
البالد  في  والديمقراطية  الوطنية  جدلية  عن  القّيم  مؤّلفه  في  الطرودي  الهاشمي 
العربية: »ال جدال اليوم أّن المشروع التحّديثي لبورڤيبة كان مشروعا متفّردا في 
الفضاء العربي اإلسالمي، إاّل أّن الجمود السياسي حال دون تحّول هذا المشروع 
في  العصرية  التونسية  المدرسة  أنتجت  لقد  الفضاء.  هذا  في  ريادي  نموذج  إلى 
حقبة اِزدهار المشروع البورڤيبي نخبة متنّورة ومتفتحة على ايديولوجيا الحداثة 
وتطويُر  المشوار  مواصلُة  بإمكانها  كان  نخبة  وااِلشتراكية،  الليبرالية  بشعبتيها 
والمجتمع  الدولة  تحديث  عملية  بين  للعالقة  بورڤيبة  تجاهل  أّن  إاّل  المشروع، 
هذا  على  َحكَم  والثقافية،  السياسية  الحياة  تحديث  وعملية  والتعليم  وااِلقتصاد 
الريادي بالجمود والتقوقع على الذات. ألّن بورڤيبة أصّر وبعناد على  المشروع 
التعامل مع هذه النخبة التي أثمرها مشروُعه التحّديثي كرعايا ال كمواطنين، لْم يَر 
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فيها خليفًة للنخبة العصرية التي قادت حركَة التحّرر الوطني وبنت الدولة الوطنية، 
لم ير فيها اِمتدادا طبيعيا لجيله أو قل لم يِع أّنها هي المؤهلُة اِلستكمال مشروعه 

التحّديثي والوصول به إلى غائياته، فقمعها وشّردها«)))

في ذات الظرف وفي مواجهة اليسار الماركسي والعروبي في سبعينات القرن 
السماح  في  الساداتي  المصري  النظام  تقليد  إلى  التونسي  النظام  عمد  الماضي 
لإلخوان بالعمل شبه العلني، حتى أّنهم كانوا الوحيدين الذين لهم مجلٌة علنية، 
وهي مجلة »المعرفة«، وقد ظهر العدد األول من هذه المجلة في أول سنة 1972 
اإلخوان  ألفكار  الفعلي  المنبر  وأصبحت   1974 سنة  رسمية  بصفة  صدرت  ثم 

المسلمين كما وضعها حسن البنا والسيد قطب وأبو األعلى المودودي.

المشهد  في  الصمود  تستطع  لم  التنويرية  النخبة  أّن  كيف  اآلن  ونالحظ 
السياسي نظرا لما اِعتراها من هزال. فهي في تناقض وجودي، فمن ناحية تتشّبث 
بدولتها ومن ناحية أخرى تميل مع رياح الليبرالية العاتية التي حّولت مراكز القّوة 
من يد الدولة إلى فئات جديدة متنفذة تطّوع أجهزة الدولة لصالحها بكل الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة. يبرز هذا الهزال السياسي للنخب التي مازالت تزعم 
البرلمان وخارجه  الكفاءة داخل  ااِلرتباك واِنعدام  البورڤيبية في حالة  أّنها سليلة 
فهي مازالت تبحث بعناء شديد عن تثبيت مواقعها الجديدة بين الدولة من جهة 
ومصالح الفئات وليدة الحقبة ما بعد البورڤيبية ذات النوازع المعادية للدولة من 
جهة ثانية. وقد وصل هذا ااِلرتباك إلى حـّد النفور من العملية الديمقراطية لدى 

البعض كما تعرضه بعض صفحات التواصل ااِلجتماعي.

4 - قدرة تّيار اإلسالم السياسي على النفاذ
محٍض،  تونسي  اِجتماعي  فيٍض  وليدَة  ليست  تونس  في  السياسية  التيارات 
بل هي صدى للتحوالت الكبرى في العالم وفي المحيط. فإّن تونس تعيش منذ 
الثقافة  إلى  األْمـيل  والتيار  اإلسالمي  العربي  التيار  بين  صراًعا  اِستقاللها  بداية 
الغربية، ولكّل تيار نخبه وتعبيراته السياسية واِمتداداته اإلقليمية. ومثلما في التيار 
يمينه  اإلسالمي  العربي  فللتيار  ويسار،  ووسط  يمين  الغربية  للثقافة  المتشرب 
ووسطه ويساره غير أّن يمين التيارين هو الغالب في هذه المرحلة. ومن الطبيعي 

))( - الطرودي محمد الهاشمي. مأساة بغداد.. ط1... 2005. ص307. 
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الليبرالية  أّن  ذلك  اِنتخابية  في كل مرحلة  التيارين  من  اليمين  اِلتقاء هذا  نرى  أن 
ااِلقتصادية هي الحاكمة. ومع ذلك نشاهد قدرة كبيرة لتيار اإلسالم السياسي في 
التحّكم في اللعبة الديمقراطية. لقد أصبح واضحا أّن التيار سليل البورڤيبية الذي 
كان يمنع التيار العربي اإلسالمي من التمركز في مفاصل الدولة عندما كان هذا 
البورڤيبية(  التيار سليل  األخير وطنيًا وذا ميوالت يسارية حداثية، قد خسر )أي 
مواقعه لفائدة منافسه وخصمه التاريخي في هذا الظرف الذي أصبح فيه اإلسالم 
السياسي هو الحامل للواء التيار العربي اإلسالمي لكن في صيغته اليمينية. وهذا 
التيار ليس من خارج الثقافة العربية اإلسالمية، بل هو جناحها اليميني الغارق في 

الرجعية. وهذا ما عّبرت عنه ااِلنتخابات التشريعية والرئاسية األخيرة.

مع  تناغم  وفي  التونسي  اليسار  من  واسعة  طائفة  ساهمت  لقد  وللتذكير، 
االيديولوجيا البورڤيبية ومنذ الستينات في مناهضة التيار العروبي الوطني ممّثال 
في الناصرية والبعث وهو تيار حداثي تنويري من داخل الثقافة العربية اإلسالمية.

عوامل عديدة ساعدت على ظهور ونجاح تيار اإلسالم السياسي بشتى تنويعاته:

1 - عدم ترّسخ مفهوم دولة الوطن عوضًا عن دولة الجماعة إلى الحّد الذي 
يمنع ااِلرتداد الحضاري، ذلك أّن التاريخ اإلسالمي إلى غاية الحقبة ااِلستعمارية 
الجماعة  دولة  قيادة  على  المتتالين  السالطين  مثقفو  وبقي  الخالفة  تاريخ  كان 
مسايرة  إلى  يدعو  فكر  كل  وُيناهضون  الخالفة  سلطة  دوائر  في  مواقعهم  ُيثّبتون 
نواتات  تكّونت  والمغرب حيث  وتونس  في مصر  الحديثة، وحتى  الدولة  عصر 
دول لها نوع من ااِلستقاللية عن األستانة لم تفرض فكرة دولة الوطن وجودها 
أقتطف من  العشرين.  القرن  الثاني من  النصف  الذي رافق  الزخم  بالمطلق رغم 
كتاب الغنوشي »الحريات العامة في الدولة اإلسالمية« فقرة تصف حالة الصراع 
بين دعاة دولة الوطن ودعاة دولة الجماعة: »كانت جهود الدعوة اإلسالمية في 
العالم  في معظم  نهجها من دعوات  تالها وسار على  وما  العشرينات  منذ  مصر 
المعركة  بتلك  التاريخ وحتى اآلن، متأثرة بدرجات مختلفة  اإلسالمي منذ ذلك 
التي اِندلعت ناُرها في العشرينات بين حركات ليبرالية الئكية ماركسية قومية تّتخذ 
من دعوة علي عبد الرازق وخلفائه في مصر وتونس والهند سندا اِلنفكاكها عن 
النص اإلسالمي لحساب توثيق الصلة مع الغرب، وكانت أنظمة الحكم الالئكية 
ثمرتها، وبين حركات إسالمية تجاهد وسط محن متواصلة لتحرير اإلسالم مّما 

حاولت تلك الدعوات الالئكية إلصاقه به...«.
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2 - ترك تقهقُر حركة التحّرر العربية واِنحساُر يسارها المجاَل لليمين الحامل 

االيديولوجيا  على  واِعتمادا  اإلسالمية،  العربية  الثقافة  في  الرجعية  القيم  لكل 

الدينية الجاهزة اِستطاع هذا اليمين اإلسالمي ااِلنتشار في المجتمع. ففي العقود 

األخيرة تراجعت كثير من القيم ااِلجتماعية اإليجابية مثل تقدير العمل والمعرفة 

وصدق الوطنية التي رافقت بناء الدول الوطنية بعد حركة التحّرر من ااِلستعمار. 

حيث  ااِلقتصادي  المجال  في  الفج  الليبرالي  المّد  نتيجة  القيم  هذه  تراجعت 

تمّكنت فئات جديدة من اِحتالل مواقع اِجتماعية دون أن تكون حاملة لقيم غير 

أحدثت سيادة  الُمعولم.  الّسوق  قيم  مع  الوارد  والثقافي  المادي  ااِلستهالك  قيم 

ومن  المتعّلمين  أشباه  من  جزء  اِعتقاد  منها  متنّوعة  فعل  رّدات  الفّجة  القيم  هذه 

يعيشه  الذي  الروحي«  »الجفاف  سبب  هو  المادة«  وراء  »اللهاث  أّن  المتعّلمين 

المجتمع والحّل هو في اِسترجاع العقيدة اإلسالمية »الحّقة« لدورها ومكانتها. 

هذه األفكار منتشرة ويحملها في تونس طيف واسع من سكان األرياف والمدن، 

تزّمت ظاهر، وأخرى  التصّوف دون  تنزع نحو  منهم  قليلة  وهناك جماعات غير 

متزّمتة سلوكا وفكرا. ترتبط هذه الجماعات ببعضها عن طريق جمعيات منتشرة 

أتباعها. ومن  بعًضا من  فيها  المدن وتشرف على كتاتيب توّظف  وخصوصًا في 

داخل هذه الجماعات يقع اِنتقاء اإلرهابيين. وها قد وصلنا اليوم إلى مرحلة َيْعمد 

فيها اإلسالم السياسي إلى الحّط من مفهوم الدولة الوطنية وإلى تبخيِس باعثيها 

وإحياء كل ما هو رديء في الثقافة العربية اإلسالمية.

الدوائر  من  علني  بدعم  العربية  البالد  في  السياسي  اإلسالم  يحظى   -  3

تيارات  كل  من  بدعم  ااِلستعمارية  السياسة  تحظى  كما  الغرب  في  ااِلستعمارية 

دعم  في  الغربية  الدول  تتوانى  وال  العربية.  المنطقة  في  السياسي  اإلسالم 

الطائفية  النعـرات  في  فتنفخ  التاريخية  المرحلة  عن  المتخلفة  االيديولوجيات 

الكيانات  تفتيت  وتحاول  الرأسمالية  قبل  ما  االيديولوجيات  وكل  والعرقية 

ونرى  المنطقة.  لشعوب  حداثي  مكسب  أهم  هي  التي  دولها  في  ممّثلة  الوطنية 

ومستترة  علنية  عالقات  ويربط  هذا  كل  مع  السياسي  اإلسالم  يتماهى  كيف 

بالدوائر ااِلستعمارية. ولراشد الغنوشي عالقاُته المتمّيزة مع دوائر صنع القرارات 

االستراتيجية في أمريكا. فالليبرالية الُمعولمة تتأقلم مع االيديولوجيات الماضوية 

بل تنفخ فيها وتوّظفها.
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متينة.  إقليمية  اِرتباطات  وله  هائلة  مالية  قدرات  السياسي  اإلسالم  لتيار   -  4
وكّون زاده الفكري منذ نشأته األولى في مصر - وقد تربت على هذا الزاد ونهلت 
في  مما ساعد  واإلسالمية  العربية  البالد  في  اإلسالمية  التيارات  قيادات  كل  منه 
خبرة   - وأكسبه  ومشتقاتهم  المسلمين  اإلخوان  لتنظيم  واسعة  شبكة  تشكيل 

تنظيمية كبيرة.

5 - رعونة اليسار: من المفارقات التي تدّل على الضحالة الفكرية لليسار الذي 
شّكل الجبهة الشعبية بما فيه الماركسيين والقوميين أّنه غير قادر على تقييم مساره 
السياسي منذ جانفي 2011. كانت اِعتصامات القصبة الرافعة القوية التي اِستعملتها 
حركة النهضة إلزاحة خصومها السياسيين. وقد ساعدها هذا اليسار في مقاومة 
حركة  ومنها  نضجا  األكثر  الديمقراطية  القوى  ورائها  ومن  عاشور«  »اِبن  لجنة 
التجديد وااِلشتراكي التقّدمي. واِستمّر التماهي بين قيادات ذاك اليسار وقيادات 
النهضة مّد نفوذها. ومازال  النهضة ألشهر عـّدة اِستطاعت خاللها حركة  حركة 
هؤالء اليساريون يتغّنون بتلك الهبة في اِعتصامات القصبة وكأّنها من إنجازاتهم. 
كان من األجدى المرور بمرحلة اِنتقالية لعّدة سنوات قبل إجراء ااِلنتخابات حتى 
وصياغة  إمكانياتها  واِستبيان  أحزابها  تكوين  المختلفة  السياسية  القوى  تستطيع 

برامجها.
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»اختالالت الخطاب الموّجه للفضاء العام«
يوســـف الصّديـــق

بالمعنى  قلق  تونس،  على  جديد  قلق  ويأخذني  إاّل  المواقع  هذه  أتيت  كّلما 
العصابي للكلمة بمعنى «névrotique»: ما هو سبيل اإلبالغ؟ بأي لغة سأتكّلم؟ 
وال أتحّدث عن الّلغة بالمعنى المعجمي للكلمة أو بالمعنى األلسني أو اللساني 
مراجع  مع  لتتوافق  وإشاراتي  مراجعي  تبليغ  حسن  في  أحتار  وإّنما  للكلمة 
وإشارات الّسامعين، وهذا فعاًل من األشياء التي تجعلني أشّك في أّني قد بّلغت. 
وهذا أستشعره خاصة في تونس. فإني ُجبت العالم العربي بكّل اِختالفاته خاصة 
بالد المغرب ومصر ولبنان وسورّية وشاركت الناس محنهم وحروبهم وأفراحهم 
المشّل  الّلغة، االختالل  العظيم في  إاّل في تونس هذا االختالل  أيضًا، ولم أجد 
جملته  ويبدأ  الّلغة  يستعمل  الذي  رّبما  الوحيد  اإلنسان  هو  فالتونسي  للفكر. 
ُتعدُّ  التي   »définitivement« ـ ب ويبدلها  »نهائيًا«  كلمة  عن  ويتغاضى   ،»donc« ـ ب
.»le moindre effort« أصعب بكثير وأصبحت عنده مطيعة لقواعد الجهد األدنى

إلى  المعرفة،  في  محتشم  مستوى  في  أّنه  ولو  القيادي،  أو  السياسي  يذهب 
ويترك   »surtout« إلى  يذهب  »نهائيًا«،  ويترك   »définitivement« اِستعمال 
البسطاء. وقد سمعُت أحد الموظفين في  الناس  »خاّصة«، وهذا في تخاطبه مع 
الطريقة  عن  استفسرته  لعجوز  يقول  المذياع  عبر  االجتماعي  الضمان  صندوق 
المثلى للدفع بملفها، ملف اِسترجاعها لمصاريف المرض، فتحّدث عن الشباك 
3، وتحّدث عن الموّظف وكان محّل إعجاب في اِعتماده اللغة التونسية، لغة عبد 
السيدة  أّيتها  ذلك  »وعند  التالية:  بالجملة  اِنتهى  ولكن  المبّسطة،  العروي  العزيز 
وأقفلت  وليدي«  »يعيشك  له:  قالت   »le transfert des dossiers يقع   madame

.»transfert« الهاتف. وأنا متأّكد أّن فينا من الشباب المتعّلم من ال يعرف معنى

التونسي إلى أدّق  ينتبه  أّن من ركائز هذه المداخلة هي أن  لذلك فإّني أعتقد 
تفاصيل قواعد اإلبالغ باعتماد تسلسل وسالسة في اللغة مع مخاطبه. وهذا مرٌض 
التواصل االجتماعي  كّل وسائل  الخضراء، في  برج  إلى  بنزرت  تونسيٌّ عامٌّ من 
وعند وسائل اإلعالم أو في التخاطب في المقاهي أو في العالقات الحميمية بين 
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به  ُيراد  وفلسفي  فكري  موقع  في  أّننا  بما  لكن  أّول شيء،  هذا  أن  أعتقد  الناس. 
تعميق األشياء، فال بّد أن نمّر إلى ما هو أهم.

الخلل وهذا االختالل في  لهذا  نتيجًة  يكون  أهم، ورّبما  ما هو  الحديث في 
الخطاب في الفضاء العام وهي نقطة عاّمة في مجال الفكر الحاضر في كل العالم 
الفكر  تمامًا والذي حاول  الفرد  الفردي واِنعدام  العمق  اِنعدام  تتمّثل في  العربي 
بالنسبة  أذكر  الفردية.  نحو  له طريق  يكون  يستتبعه وأن  يستشرفه وأن  أن  العربي 
للقاّرة التي نعاشرها ونخاطبها، القارة األوروبية، أذكر أن القرن الثامن عشر أّسس 
الخاصية  عن  البحث  بعد  ببعدين:  لها  ُأّسس  ولكّنه  اليوم  إلى  تتواصل  اِلنطالقة 
الجماعية مع »هوبس« »روسو« »مونتسكيو«، كّل هذه األشياء كانت تهدف إلى 
وجود وحدة جماعية ذاتّية ولكن في نفس الوقت ومع »ديكارت« كان البحث عن 

فردية الفكر.

هل يمكن أن ننطلق من فردية الفكر مع »ديكارت«؟ خاّصة وأّن في القرن الثامن 
عشر تحديًدا كان البحث قائًما على التنظير لألسئلة الثالثة األساسية التي تعرفونها 
وهي: ما يمكنني أن أعرف؟ وما يمكنني أن أعمل؟ وما يمكنني أن أرجو؟ وهي 
تّتجه لشخص معّين، لفرد معّين، لنقطة صلدة أنطلق منها. ولكن في نفس الوقت 
وبالتوازي كان البحث أيضًا عن الشخصية أو المرجعية الجماعية التي ينطلق منها 
هذا، ومن ذلك اِنطلقت ما نسّميه بالثورة األوروبية التي بدأت من فرنسا وتواصلت 

قرونا حّتى تستتّب وحّتى تجعل من أوروّبا ذلك الفكر الذي نشاهده.

على  نجد  الجماعية  الشخصيات  هذه  فيها  تحّددت  الذي  الوقت  نفس  في 
اِمتداد القرن التاسع عشر الشخصية الرومنسية الحائرة المجنونة، رّبما، وذلك مع 
»رمبو« »فرالن«. حتى نبقى في الثقافة التي نعرفها وهي الثقافة الفرنكوفونية والتي 

يمكن أن نجدها في »شيالر« وفي حركة العواصف »اشتورو اندرو« األلمانية.

عن  البحث  بين  تونس  في  اآلن  ظاهر  تشّتت  هناك  العربي،  للعالم  بالنسبة 
اآلن  لحّد  ندركها  لم  التي  الجماعية  الشخصية  عن  والبحث  الفردي  المرجع 
ولم نحّددها لحّد اآلن، لذلك غلب على التونسي والعربي والعربي المسلم، إن 
أردتم، وال أريد هذه اإلزدواجية وال أحّبذها »العربي المسلم« ألّني ال أعتقد أن 
هناك عالقة بين اإلندونيسي واللبناني المسلم في هذا البحث وفي هذه المغامرة 
التي تبحث عن فردية معّينة طغت عليها المسألة الدينية طغيانا كبيرًا، فالخطاب 
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خطابًا  بقي  األحيان،  بعض  في  الجنون  يدغدغ  وأصبح  تحّرر  قد  مثاًل  التونسي 

محفوًرا، بقي خطابًا كأّنه مطّبات السبل والمسالك التي تعرفونها في تونس.

عن  تستغني  أن  تستطيع  كلمة  آالف  بثالث  اليوم  في  يتفّوه  عندما  التونسي 

تسعمائة أو ألف منها ألّنها ال تصلح أبدًا للخطاب أمثال »اهلل غالب«، »صلى اهلل 

عليه وسلم«، »رّبي ما حّبش«، »ربي معاك«، وهي كلمات وجمل ال تعني شيئًا في 

مجموع ما يخاطبك به التونسي لذلك أعتقد أن البحث المضني والقلق، بالمعنى 

العصابي للكلمة، عن الفردية قد غرق تمامًا في المسألة الدينية التي تذهب بنا إلى 

العالم وهي قضّية شخصية  شخصية ال عالمية »extra mondaine« ال توجد في 

الكلمات  يحّرك  الذي  هو  فاهلل  اهلل.  اِسمه  الذي  التعبير،  صّح  إن  الكائن،  ذلك 

وهو الذي يحّرك الجمل وهو الذي يحّرك المفاهيم، وإن كان كذلك فهو بالنسبة 

للخطاب التونسي في الفضاء العام هو المحّرك وهو الَدْيَدُن وهو مّمن يفضي إلى 

عدمية الخطاب »l’inanité«. فالخطاب ال يعني شيئًا إذا كان مفتاحه ذلك الكائن 

الذي ال يوجد في العالم، لذلك أعتقد أّن من واجبنا أن نبحث، نحن الباحثون، 

يعيشها  التي  الثورة  لهذه  أو  االنتفاضة  لهذه  المثالي  الخطاب  إِليجاد  سبيل  عن 

التونسي والتي رّبما، إْن ُكنَّا أصحاب تفاؤل، هي ما يسميه »هيقل« باإلقامة عند 

السلبي »le séjour auprès du négatif«. إذا كان ذلك كذلك فإّنها مرحلة إيجابية 

ستذهب بنا، إن نحن فكرنا في هذه المسألة، إلى أفق التأكيد وأفق الـتأليف. ربما 

سيوصلنا هذا إلى ما وصل إليه القرن التاسع عشر األوروبي الذي أّسس لحضارة 

أوروبية صاحبة غيرة على ما تنتج وصاحبة غيرة على ما توّلد من أفكار.

تجّرأ  وعندما  المعتزلة  كانت  عندما  أمل  الماضية  القرون  بعض  في  لنا  كان 

هارون  قبل  من  تجّرأ  وعندما  اليونانية  الثقافة  أوروّبا  من  يورد  أن  على  المأمون 

 les »االستقساط  كتاب  بترجمة  أِذن  الذي  هو  أّنه  ننسى  ال  والذي  الرشيد، 

ـ »إقليدس« والذي أِذن بترجمة كل ما كتبه »بطليموس«. éléments« ل

ولكن توّقف هذا وقوفا كبيرًا عندما لم يحسن العالم اإلسالمي والعربي توليد 

ما جاءت به يد القرون األولى من البحث عن أفق لتأسيس تفكير عميق، وخاصة 

مع العصر العّباسي. وتشّتت األمر بعد المتوّكل رغم محاوالت كثيرة قام بها أناس 

ـ »اِبن الطفيل«، »اِبن رشد« ولكن توّقفت ! في األندلس ك
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وُأذّكر، في آخر األمر، بحدث لم يسبق في التاريخ أبًدا، لم يسبق في العالم أو 
في التاريخ وهو هذا الحدث الذي توّقف فيه الفكر مع »فصل المقال في ما بين 
الحكمة والشريعة واالقتصاد« في القرن الثالث عشر. عندما ُنشر هذا الكتاب بقي 
سبعة قرون ال حديث عنه أبدا في العالم العربي. أنا أوّد أن أكون مخِطًئا وأن أجد 
لي مفّكرا واحدا تحّدث عن هذا الكتاب بعد نشره قبل أن ُيخرج مخطوطاته من 
المكتبة أحد المستشرقين األلمان »موالر« ودفع به إلى الفكر العربي اإلسالمي 
وقرآه  عبده«  »محمد  »األفغاني«  مثل  التاسع عشر  للقرن  النهضة  وأخذه جماعة 

ونقداه. في هذا الكتاب نجد خاّصة الردَّ على الدهريين.

ولكن بقي الكتاب كذلك »فدلكة« كما يقول »جورج زيدان«، فذلكة تاريخية 
مهمة تتمّثل في أّن الفكر الديني واِستبدال البحث عن الفرد بالبحث عن حدسّية 

أخرى. هذه الفذلكة أريدها لكم.

كما تعلمون ويعلم إخواننا الجزائريون والمغاربة والمصريون، كّنا نتلّقى كل 
سنة على األقل في ديارنا أغنية »أم كلثوم« بمناسبة المولد النبوي الشريف )ولد 
الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبّسم وثناء...(. في هذه القصيدة التي كانت 
تدخل ديارنا كانت هناك َلمعة بمعنى كتاب الُلمع البن جّني، كّنا نسمع ما يقول 
شوقي وكّنا نطرب لما تغّنيه أم كلثوم، وقد كان يقول إن التوحيد جاء به سقراط، 

في مقطع من قصيدة يقول فيه:

سمحة ــت  ــام ق اهلل  عــبــد  ـــن  اِب ــا  ي »بـــك 

ــّراء ـــ ـــ ــن الـــهـــدى غ ــن ــق مـــن م ــح ــال ب

حقيقـــة وهــو  التوحيد  على  بنيت 

ــراط والــقــدمــــــــــــــاء« ــق نـــادى بــهــا س

ثّم يصّر »شوقي« ويقول:

بنورها ــان  ــزم ال ــدي  ه على  ــاء  ش »ومـــا 

والـــعـــرفـــاء« ــل  ــي ــن ال وادي  ـــان  ـــّه ك

الكتب  به  جاءت  ما  كل  يعني  »آخنتون«،  يعني  اليمنيين  الكهنة  هم  وهؤالء 
الذي  البيت  المؤّسس قد نقضه في هذا  إبراهيم هو  المسلمة خاّصة وأّن  الدينية 

يدخل ديارنا مع عصيدة الزقوقو والعصيدة األخرى وكنا نسمعه ونطرب له.



171

صاغ  الذي  هو  محّمد  الفرد  بأن  نادى  الذي  حسين«  »طه  الوقت  نفس  في 
كلمات القرآن في األدب الجاهلي ولكن توقًفا هذا توقف مأساويًا بشكل نهائي 
الكليات  في  وأساتذة  علماء  يقودها  عميقة  ذهنّية  بالدة  إلى  وصلنا  أّننا  حّد  إلى 
الكريم  الجمع  هذا  يكون  أن  أوّد  ولذلك  معها.  ونتفاعل  ونسمعها  لها  ونطرب 
ـ »الزيات« وذاكرة  في مقدمة من يحاولون أن نسترجع على األقل ذاكرة الرسالة ل
والفرد  العارف  الفرد  إلى  نتوّجه  حين  خلدون«  »اِبن  وذاكرة  الحّداد«  »الطاهر 

المتوحد. وشكًرا.
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اإلعالم واملجتمع يف تونس:
حتديات ما بعد انتخابات 2019

محّمــد اليوســـفي

مقدمــة:
سنة  أواخر  تونس  في  ُأجريت  التي  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  شكّلت 

الذي تعيش على وقعه  الديمقراطي  2019 محّطة فارقة أخرى في مسار االنتقال 

البالد منذ 2011. وقد بدأت - بالتوازي مع ذلك - تتوّضح مالمح مرحلة سياسية 

جديدة تظهر للمتابع للشأن العام وهي تقطع تدريجيًا مع فترة ما ُسّمي بالتوافق بين 

حركتي النهضة ونداء تونس في عهد الرئيس الباجي قائد السبسي.

قيس سعّيد  الفخفاخ وصعود  إلياس  تشكيل حكومة  بعد  يتجّلى هذا خاّصة 

سمته  مشّتت  برلماني  مشهد  بروز  عن  فضاًل  قرطاج  قصر  في  الحكم  سّدة  إلى 

األساسّية هشاشة االئتالف الحاكم وتنامي مظاهر الخطاب الشعبوي والمتطرف 
المعادي لحرية اإلعالم والصحفيين.)))

ويأتي هذا المنعطف السياسي في المشهد الحزبي والبرلماني في ظّل تأكيد 

من جّل الفاعلين في الحقل اإلعالمي الوطني وهياكل المهنة والخبراء من أهل 

االختصاص على الحصيلة المتعثرة المسجلة على مستوى مسار إصالح اإلعالم 

خالل السنوات الماضية وهو ما يتطلب وقفة تأمل في عالقة بمستقبل هذا القطاع 

الذي يمثل أحد أعمدة البناء الديمقراطي.

لقد بّينت انتخابات 2019 مفارقات وتناقضات مثيرة لالنتباه. فمن جهة، كشفت 

عالقة يكتنفها التداخل المصلحي بين اإلعالم والسياسة واللوبيات المالية التي 

البرلمان الجديد السيما  النواب في  ))( - انظر في هذا الصدد تصريحات ومواقف عدد من 
من كتلتي ائتالف الكرامة مثل سيف الدين مخلوف ورضا الجوادي ومحمد العّفاس ويسري 

الدالي والحزب الدستوري الحّر مثل عبير موسي.
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تمّثلها مراكز النفوذ والتأثير القديمة. ومن جهة ثانية عّرت أزمة الثقة بين قطاعات 
التقليدي )قنوات تلفزّية وإذاعية، صحف  واسعة من المجتمع ووسائل اإلعالم 
ورقية، مواقع إخبارية( وهو ما يفّسر على األرجح الدور الهام والمحوري الذي 
في  الفايسبوك  مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  والسيما  الجديدة  الميديا  لعبته 

خلق معادلة مختلفة عن السابق.)))

إّن معالجة موضوع حركية المجتمع في مواجهة التحّديات السياسية المرتقبة 
باإلصالحات  عالقة  في  اإلعالم  قطاع  رهانات  عند  الوقوف  بالضرورة  تقتضي 
الديمقراطي  االنتقال  تجربة  بمصير  أيضًا  عالقة  في  أو  مباشر  بشكل  تهّمه  التي 
والمتحّول،  الثابت  جدلية  منظور  من  المجتمعي  الشأن  على  ذلك  وانعكاسات 

والموجود والمنشود.

بمثابة  اعتبارها  يمكن  التي  االستشرافية  الورقة  هذه  تتنّزل  اإلطار  هذا  في 
اإلعالم  قطاع  على  المطروحة  للتحديات  ونقابية  صحفية  قراءة  لبلورة  محاولة 

ومختلف األطراف المعنية بهذا الملف خالل الفترة القادمة.

1/ المشهد اإلعالمي على ضوء انتخابات 2019: أزمة توّلد أخرى
استأثرت مسألة التعاطي اإلعالمي مع المعترك االنتخابي األخير بحّيز هاّم في 
الجدل السائد ضمن المجال العمومي بمعناه الهابرماسي خالل الفترة التي سبقت 
وتلت حدث االنتخابات الرئاسية والتشريعية. وقد تجلى هذا الجدل خاصة في 
عن  الصادر  اإلعالمي  والتناول  التحريرية  السياسات  حول  الفعل  بردود  عالقة 
بعض القنوات التلفزية واإلذاعية من خالل ما تقدمه في برامجها الحوارية السيما 

(Les chroniqueurs)((( .تلك التي تقوم على سطوة المعلقين السياسيين

وأّنه  األوساط خاصة  في عديد  مدوّية  مفاجأة  الجمهورية  برئاسة  قيس سعّيد  فوز  ))( - مّثل 
لم يعتمد خالل حملته االنتخابية على اإلعالم كوسيلة للتواصل مع الناخبين فقد اكتفى فقط 
بالمشاركة مّرة واحدة في برنامج تلفزي حواري على قناة حنبعل. باإلضافة إلى مشاركته في 
القناة الوطنية األولى  الرئاسية في مرحلتيها األولى والثانية وإجراء حوار خاص مع  المناظرة 
قبيل الدور الثاني من السباق الرئاسي. وقد اختار عدم المشاركة في أي برنامج إذاعي أو تلفزي 

آخر رغم تعّدد وسائل اإلعالم وتهاطل عديد الدعوات عليه. 
لها  بيان  في  والتعبير  اإلعالم  بحرية  تعنى  ومهنية  حقوقّية  وجمعية  منظمة   15 ))( - عبرت 
بتاريخ 21 أكتوبر 2020 عن »عميق انشغالها بما يجري في تونس من تحريض واعتداءات على 
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أ - صحافة في حلبة الصراعات السياسية ومصالح اللوبيات: 

من الملفت للنظر هذه المّرة أّن النقد الذاتي قد صدر حّتى عن وجوه إعالمية 

بارزة تصدرت المشهد اإلعالمي في السنوات الماضية. إذ يرى اإلعالمي بإذاعة 

خالل  من  أظهر  التونسي  الشعب  أّن  عكاشة  بوبكر بن  التاسعة  وقناة  موزاييك 

النتائج  أّن  نزعة محافظة، مشّددا على  التصويت خالل االنتخابات  اتجاهاته في 

خّلفت صدمة في الوسط اإلعالمي.

»نتائج   :(Ifm) »اف ام«  ابتسامة  إلذاعة  له  تصريح  في  عكاشة  يقول بن 

يسارية.  أفكارًا  يحملون  أغلبنا  ألّن  بالصدمة  اإلعالميين  أصابت  االنتخابات 

واقًعا  يعيش  الشعب  أّن  وكشفت  اإلعالميين  تفكير  حدود  أظهرت  االنتخابات 

آخر غير الذي ندعيه. نحن دائمًا نسقط في التطرف واالستعالء على الشعب وقد 

حان الوقت لنغّير أفكارنا ونراجع نظرتنا للناس فاألغلبية )يقصد المجتمع( ليسوا 

التقدمية  يّدعي  الذي  الخطاب  في  شخصّيا  وقعت  فقد  محافظين.  بل  تقدميين 

ويحاول إصالح مثل تلك األخطاء بسبب ما حصل في انتخابات 2014«.

ومحدودية  سطحيته  رغم  عكاشة،  بوبكر بن  لإلعالمي  الموقف  هذا  ُيظهر 

وجاهته في تحليل طبيعة أزمة العالقة بين وسائل اإلعالم وقطاعات واسعة من 

المجتمع، توّجها نقديا يعّري بعض أوجه الخلل الذي اعترى المنظومة الصحفية 

في تونس على امتداد السنوات الماضية التي لعبت فيها وسائل اإلعالم دورًا كبيرًا 

سواء  العام  الرأي  صناعة  في  وكذلك  وإيجابًا  سلًبا  العامة  الحياة  في  التأثير  في 

إذاعّية وتلفزّية خاّصة. وأكدت على أن  بقنوات  عدد من الصحفيين والُمعّلقين على األخبار 
التحريض واالعتداء على صحفيين أو ُمعلقين على األخبار - مهما كان زيغهم عن أخالقيات 
المهنة الصحفية أو انخراطهم في حمالت تضليل وتشويه لُمرشحين في االنتخابات - ُيعّدان 
العاملين بقطاع اإلعالم. واعتبرت أن  التعبير وتهديدا لسالمة  انتهاكا صارخا للحق في حرية 
ذلك ال يخدم، في نهاية المطاف، سوى مصالح اللوبيات واألحزاب السياسّية، التي عرقلت 
الفساد، بما  القطاعات وحمايتها من استشراء  الجاّدة إلصالح مختلف  2011 كل الجهود  منذ 
في ذلك قطاع اإلعالم. واستغربت هذه المنظمات مّما ورد على لسان رئيس مجلس شورى 
حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في حديث إلذاعة الديوان، من كالم قالت إنه »فضفاض 
وخطير« حول ضرورة اإلسراع بتحويل اإلعالم إلى »أداة من أدوات الثورة« وتعويض الهايكا 
وُممارسات  بشعارات  ُيذّكر  مما  الشعبية«،  و»اإلرادة  القادمة«  المرحلة  مع  »ُمنسجمة  بهيئة 
األنظمة السياسّية األكثر استبدادًا وانتهاكًا لحرية التعبير والّصحافة في العالم« وفق نّص البيان. 
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2011 و2013 أو فيما تالها من مسار سياسي ألقى  خالل فترة حكم الترويكا بين 

بظالله على المشهد اإلعالمي الذي شهد استقطابا حادا واصطفافات مفضوحة 

إّبان الصراع بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومن حوله ممن  خاصة 

بقي في حزب نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ومن كان يسانده وقتها 

في معركة كسر العظام تلك.

وقد وّجهت الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري )الهايكا( تقريرا 

للهيئة المشرفة على االنتخابات يتعّلق بما وصفته بالخروقات الجسيمة المسجلة 

في تغطية الحملة االنتخابية التشريعية من قبل »قناة نسمة« وقناة الزيتونة وإذاعة 

السمعي  اإلعالم  هيئة  تقّر  إذ  قانونيًا.)))  إشكااًل  وضعها  يثير  التي  الكريم  القرآن 

إرادة  على  التأثير  شأنه  من  جسيًما  خرقًا  يمّثل  خطير  إشكال  بوجود  البصري 

تقديرها،  حسب  أساسًا،  يتعلق  وهو  االنتخابات  نتائج  تغيير  وبالتالي  الناخبين 

الذي  القروي وهو رئيس حزب قلب تونس  نبيل  القنوات وهم:  بأصحاب هذه 

عن حصول  فضاًل  الرئاسية  االنتخابات  من  الثاني  الدور  إلى  الوصول  في  نجح 

البرنامج  استفادة من  أّيما  استفاد  الجديد وقد  البرلمان  في  مقعدًا   38 حزبه على 

التلفزي الخيري »خليل تونس« في الدعاية السياسية، عالوة عن سعيد الجزيري 

)نائب حاليًا عن دائرة بن عروس( وهو رئيس حزب الرحمة الذي تحّصل على 4 

مقاعد في البرلمان، وقد لعبت في تحقيق هذه النتيجة إذاعة القرآن الكريم دورًا 

الكبرى، وكذلك حزب حركة  تونس  على  فقط  يقتصر  بّثها  نطاق  أّن  رغم  بارزًا 

النهضة المدعوم من قبل قناة الزيتونة.

ُسّلطت  خطايا   7 لـ  االنتخابية  الفترة  خالل  عرضة  نسمة«  »قناة  كانت  وقد 

تّم اعتباره  850 ألف دينار بسبب ما  المالية  الهايكا وبلغت قيمتها  عليها من قبل 

إشهاًرا سياسيًا ودعاية وشتًما وقذفًا وبّثا لخطابات تدعو إلى العنف والتحريض 

2020 أّنها قد أحالت ملفات هذه القنوات  18 فيفري  ))( - أعلنت الهايكا في بالغ لها بتاريخ 
التي ترى أّنها غير قانونية على أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقد اعتبرت أّن استمرار 
هذه القنوات في البث الخارج عن القانون هو مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤّسسات 
الدولة على اختالف اختصاصاتها التعاضد من أجل محاربتها نصرة لعلوية القانون والمساواة 
هذه  تدعم  سياسية  أحزاب  من  بحماية  يتم  بالقانون  االلتزام  عدم  أّن  أوضحت  كما  أمامه. 

القنوات وتمولها بطريقة مشبوهة. 
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اعتبار سمعة أشخاص وهيئات  للسالح وإهانة ومّس من  الكراهية وحمل  على 
المشترك  القرار  مخالفة  وبالتالي  آراء  سبر  لنتائج  والتطّرق  رسمية  ومؤّسسات 
وهيئة  البصري  السمعي  االتصال  هيئة  عن  والصادر  اإلعالمية  للتغطية  المنظم 

االنتخابات.

حركة  لحزب  التحريري  توجهها  في  الداعمة  الزيتونة  قناة  على  ُسّلطت  كما 
النهضة حسب الهايكا 5 خطايا قيمتها المالية 100 ألف دينار بسبب خرق الصمت 
االنتخابي واإلشهار السياسي وبّث نتائج سبر آراء. وقد كانت إذاعة القرآن الكريم 
أيضًا عرضة لـ 3 خطايا مالية قيمتها 40 ألف دينار كعقوبة مرّدها اإلشهار السياسي 

وخرق الصمت االنتخابي.

إّن التجاوزات المسجلة في التعاطي اإلعالمي التلفزي خالل الفترة االنتخابية 
شملت أيضًا قناة الحوار التونسي لمالكها الفعلّي سامي الفهري الذي تالحقه ُتهم 
مرات   5 تخطئتها  وقع  فقد  حّقه.  في  بالسجن  إيداع  بطاقة  إصدار  تم  وقد  فساد 
السياسي  السقوط في اإلشهار  دينار وذلك جّراء  ألف   185 قيمته  بمبلغ إجمالي 
وخرق الصمت االنتخابي والتطرق لنتائج سبر اآلراء. وقد عرف خّطها التحريري 
الداعمة  اإلعالم  وسائل  معسكر  من  االنتقال  خالل  من  االنتخابات  قبيل  تطّورا 
دعمها  الواضح  من  بدا  حيث  له  المعارضين  أشّد  إلى  الشاهد  يوسف  لحكومة 
الزبيدي خاصة خالل برامجها  نبيل القروي وعبد الكريم  الرئاسيين  للمرشحين 

االخبارية الحوارية.

الذراع اإلعالمية للمرشح  التي كانت بمثابة  التاسعة -  قناة  من جهة أخرى، 
الرئاسي يوسف الشاهد وحزبه »تحيا تونس« - ُسّلطت عليها ثالث خطايا مالية 
من قبل الهايكا، بلغت قيمتها المالية 55 ألف دينار بسبب خرق الصمت االنتخابي 
والتطرق لنتائج سبر اآلراء. وجدير باإلشارة في هذا السياق أّن عمر جنيح المدير 
العام لهذه القناة التلفزية الخاصة هو شقيق العضو الحالي بمجلس نواب الشعب 

عن حركة تحيا تونس حسين جنيح.

لقد دفع هذا الوضع الذي ساد المشهد اإلعالمي السيما في المنابر التلفزية 
من  تحذيرات  صدور  إلى  األخير،  االنتخابي  الحدث  إبان  الخاصة  واإلذاعية 
الهايكا بخصوص تفاقم تأثير مراكز الضغط المالي والحزبي في وسائل اإلعالم 
السمعية البصرية حيث سجلت الهيئة انخراط العديد منها في األجندات االنتخابية 
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لبعض المترشحين وهو ما أدى إلى ارتكاب خروقات جسيمة ممنهجة مّست في 

بعض األحيان من سالمة الحملة االنتخابية.

وإزاء الخروقات والتجاوزات التي ُسّجلت وقتها، اعتبرت الهايكا أن تخّلي 

القنوات عن التزاماتها األخالقية والمهنية والتعاقدية يمّثل سعيا إلى تجريد العملية 

والمحاسبة  االختيار  في  المواطنين  األساسية خاصة حق  أهدافها  من  االنتخابية 

وفق إرادة حرة بعيدًا عن التضليل. كما حّذرت من مغبة استغالل بعض المعلقين 

المضادة  والدعاية  لمترشحين  والدعاية  للترويج  الحوارية  اإلعالمية  للفضاءات 

من  األساسية  وأخالقياتها  المهنة  شرف  عن  تخّل  يعتبر  ما  وهو  منافسيهم  ضّد 

تفسير ونقاش وتدقيق في البرامج على السواء.

أبعد من ذلك، فقد ذهب هشام السنوسي عضو مجلس هيئة االتصال السمعي 

البصري إلى حّد اعتبار أّن االنتخابات األخيرة لم تكن نزيهة حيث صّرح قائاًل: 

تتّم  العام  الرأي  تهيئة  إّن  الحقيقة  في  االنتخابية.  الفترة  فقط  ليست  »االنتخابات 

أحزابا  أّن  نرى  وعندما  وأخرى  انتخابات  بين  الفاصلة  سنوات  الخمس  خالل 

لديها قنوات إذاعية وتلفزية تقوم بتلميع صورتها وباستثمار المجتمع المدني في 

فهذا  تونسي)))،  وعيش  تونس  خليل  مثل  لصالحها  االنتخابية  بالحمالت  القيام 

يقلل من شفافية االنتخابات«.

للصحفيين  الوطنية  النقابة  مع  الهايكا  موقف  يتقاطع  السياق،  نفس  في 

في  والمنشطين  الصحفيين  بعض  ممارسات  رفضها  أكدت  التي  التونسيين 

تضليل  حمالت  في  واالنخراط  االنتخابية  األجندات  بعض  وراء  االصطفاف 

الطواقم  في  العاملين  الصحفيين  داعية  المهنة،  بأخالقيات  لها  وتشويه ال عالقة 

إلى  الصحفي  للعمل  إلى إعالن ذلك وتعليق ممارستهم  للمترشحين  االتصالية 

التونسيين بتوظيف عدد  نقابة الصحفيين  العملية االنتخابية. ونّددت  انتهاء  حين 

من أصحاب وسائل اإلعالم لمؤّسساتهم للدعاية واإلشهار السياسي وتسخيرها 

لفائدة مرشحين بعينهم، مهيبة بمسؤولي التحرير في كل وسائل اإلعالم بتحمل 

))( - في نفس الصدد يمكن مراجعة مقالتنا الصادرة بموقع »ألترا تونس« بتاريخ 14 ماي 2019 
تحت عنوان: »عيش تونسي.. عنوان جديد للتحّيل السياسي«. وقد بينا كيف أّن هذه الجمعية 

المثيرة للجدل قد وظفت اإلشهار السياسي في وسائل اإلعالم لخدمة أجندة انتخابية. 



179

تقديم مضمون إعالمّي موضوعّي ومتوازن  مسؤولياتهم األخالقية والمهنية في 

وحيادّي وتفعيل كل آليات التعديل الذاتي.

والحاالت  المواقف  من  المنتخبة  العّينة  هذه  خالل  من  الواضح،  من 

المرصودة خالل الفترة االنتخابية، أّن حرية اإلعالم التي تحّققت في تونس بعد 

واألخالقية  المجتمعية  وظيفتها  عن  الوضعيات  من  كثير  في  انحرفت  قد  الثورة 

72 عالميا على مستوى حرية الصحافة في  المرتبة  اليوم تحتّل  الطبيعية. فتونس 

ترتيب منظمة مراسلون بال حدود لسنة 2019. لكّن توظيف هذا الهامش الكبير من 

الحرية بشكل خاطئ وفي غير سياقاته المهنية الصرفة السيما في ظل التداخل مع 

كّل ما هو سياسي ومالي من شأنه أن يفضي إلى تعميق أزمة قطاع يشكو تعثرات 

جّمة على مستوى مسار إصالحه الذي انطلق منذ 2011 وهو ما ينعكس سلبا على 

صورته لدى المجتمع.

التقرير السنوي لواقع اإلعالم في تونس الذي قّدمه  في هذا السياق، خلص 

 3 يوم  الصحافة  لحرية  العالمي  اليوم  بمناسبة  الصحافة،  لحرّية  تونس  مركز 

المؤّسسات  لبعض  التحريري  الخط  يرتهن  السياسي  التوّجه  أن  إلى   ،2019 ماي 

اإلعالمية في تونس العمومّية منها والخاصة.

من  عدد  تعاطي  بخصوص  المركز  أعّدها  علمية  دراسة  نتائج  أّكدت  وقد 

مؤّسسات اإلعالم )المكتوب والسمعي والبصري )العمومية منها والخاصة( مع 

الَحَراك االحتجاجي في تونس، سعيًا لشيطنة هذا الَحَراك باالعتماد على أداء هذه 

لسنوات  بالنسبة  جانفي  شهر  خالل  االحتجاجات  ذروة  فترات  في  المؤّسسات 

2016 و2017 و2018.

هذه الدراسة العلمية السيميو - سوسيولوجية التي ساهم في إعدادها الباحث 

بذروة  متعّلق  إخباري  تقرير   1800 تناولت  تريعة  قيس  اإلعالم  اجتماع  علم  في 

2016 و11  25 من شهر جانفي سنة   - 20 االحتجاجات في الفترات الممتّدة بين 

- 19 من شهر جانفي سنة 2017 و7 - 16 من شهر جانفي سنة 2018 وقد كشفت 

عن وجود شيطنة لالحتجاجات ودعوات غير مباشرة للمتلّقي بهدف دفعه لتبّني 

رأي معارض لالحتجاجات سنة 2016 مقابل تمييع وتجاهل الَحَراك االحتجاجي 

وتراجع التعاطي مع أخباره سنة 2017 فيما شهدت سنة 2018 عودة قوية الستعمال 
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مصطلحات داعية التخاذ موقف معارض لالحتجاجات واستعمال مصطلحات 

داعية للتهدئة.

لحرية  تونس  مركز  به  قام  رأي  استطالع  نتائج  الدراسة  هذه  في  وردت  وقد 

اإلعالمية  المؤّسسات  مختلف  من  وصحفية  صحفيًا   125 شمل  الصحافة 

بخصوص رؤيتهم لحيادية األداء اإلعالمي سنة 2018. هذا االستطالع أفضى إلى 

أن 92 بالمائة من المستجوبين يرون أن اإلعالم التونسي لم يكن محايدا في تعاطيه 

»اقتصادية«  بوجود ضغوطات  ذلك  مبررين  واالجتماعية  السياسية  األزمات  مع 

»سياسية« على الصحفيين )56 بالمائة و41 بالمائة على التوالي(.

النبش في المظاهر  إّن هذا المشهد السوداوي نسبّيا - الذي يظهر من زاوية 

السلبية التي خلقت تمّثالت مشّوهة في عالقة اإلعالم بالمجتمع بشكل عام - ال 

يجب أن يحجب بعض نقاط الضوء التي تّم تسجيلها السيما في األداء اإلخباري 

المتعلق باالنتخابات األخيرة وخاصة على مستوى التغطيات الصحفية الميدانية 

للحمالت االنتخابية فضاًل عن مساهمات الصحافة المكتوبة التي عادة ما يكون 

تأثيرها محدودًا مقارنة باإلعالم الجماهيري السمعي البصري ألسباب موضوعية 

مرتبطة بأفق مجال االنتشار.

تاريخ  في  سابقة  ُتعد  التي  المناظرات  تجربة  إلى  اإلشارة  المهّم  من  أّنه  كما 

اإلعالم  وإنجاحها  احتضانها  في  كبير  بشكل  ساهم  والتي  التونسّي،  اإلعالم 

العمومي ممثاًل في التلفزة التونسية.))) غير أّن هذا الصنف من اإلعالم مازال بدوره 

يعاني من مشاكل جّمة حالت دون تطوره على نفس الشاكلة وبنفس القدرة من 

الجرأة والتحّرر عن السلطة السياسية مثلما هو الحال في التجارب الديمقراطية 

هذا  في  نموذجية  تعّد  التي  بريطانيا  في  سي«  بي  »البي  مؤّسسة  قبيل  من  الغربية 

التونسية  التلفزة  ميزانية  أّن  الشاوش  إيهاب  األولى  الوطنية  للقناة  السابق  المدير  ))( - أفاد 
تقّدر بحوالي 56 مليون دينار وأّن كتلة األجور فيها تفوق 80 بالمائة من قيمة الميزانية وهو ما 
يضعف مجهودات اإلنتاج والتجديد وهي تضم عمومًا زهاء 1075 عونًا من مختلف األسالك 

واالختصاصات.

مع اإلشارة إلى أّن اإلعالم العمومي قد تأثر كثيرًا خالل السنوات الماضية منذ الثورة بالتخبط 
السياسي على مستوى التعيينات التي تكاد تكون سنوية ما ال يسمح باالستقرار اإلداري وإنجاز 

مشاريع إصالحية هيكلية. 
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المجال. كما أّن اإلمكانيات المتوفرة لديه تتسبب في الحّد من هامش قدرته على 
منافسة ومجاراة نسق اإلنتاج واالبتكار في اإلعالم الخاص.

ب - معالم أزمة توّلد أخرى بين اإلعالم والجمهور:

مسألة  بينها  من  الملفات  عديد  على  تشتغل  التي  األمان  بّر  جمعية  أصدرت 
تقييم السياسات العمومية في شهر سبتمبر من العام 2018 - نتائج عملية سبر آراء 
 CFI تدعى  اإلعالم  وسائل  بمساندة  تعنى  فرنسية  مؤّسسة  مع  بالشراكة  أنجزته 
وقد تكّفل بتنفيذه معهد ميديا سكان للدراسات، وقد مّرت بال صدى إعالمي أو 
سياسي كبير حيث لم تحَظ بقراءات تحليلية مستفيضة ونقاشات عميقة في المنابر 

الصحفية.

 2018 23 و31 أوت  تفيد هذه الدراسة المنجزة من قبل جمعية بّر األمان بين 
18 سنة إلى ما فوق( وأيضًا  مع فئات اجتماعية مختلفة على مستوى العمر )من 
على مستوى الجنس والفئة المهنية واالنتماء الجغرافي، أّن 65 بالمائة من العينة 
المستجوبة )1841 شخصا( ثقتهم في وسائل اإلعالم تتراوح بين النزر القليل)34 
تم  الذين  من  بالمائة   19 أّن  حين  في  بالمائة(.   31( تماًما  والالشيء  بالمائة( 
استجوابهم في عملية سبر اآلراء هذه ثقتهم في الميديا التونسية متوسطة. كما تّم 
تسجيل نسبة 6 بالمائة فقط من المواطنين الذين يثقون كثيرًا في الصحافة الوطنية.

كشفت هذه الدراسة أيضًا أّن 45 بالمائة من المستجوبين في العينة المختارة 
ال ينتظرون أي شيء من وسائل اإلعالم التونسية. في حين ينتظر 35 بالمائة منها 
تقديم أخبار موثوقة ومتحقق فيها. واكتفى 12 بالمائة فقط بطلب التعبير أكثر عن 
مواقف وأفكار وآراء. في نفس العّينة يرى 38 بالمائة من المواطنين المستجوبين 
 15 يعتبر  تونس. في حين  نداء  أكثر نحو حركة  يميلون  التونسيين  الصحفيين  أّن 

بالمائة منهم أّن جّل اإلعالميين يميلون أكثر لحركة النهضة.

41 بالمائة من أفراد العينة يصّرحون بأنهم قد استقوا  ومن المالحظ أيضًا أّن 
ماي  شهر  خالل  أجريت  التي  البلدية  االنتخابات  في  الفايسبوك  من  معلوماتهم 
من سنة 2018. كما أّن 62 بالمائة من المستجوبين يقّرون بأن وسائل اإلعالم لم 

تقنعهم قّط بالتصويت في االنتخابات البلدية.

»سيغما  مؤّسسة  قدمته  عّما  كثيرًا  تختلف  ال  حقيقة  الصادمة  النتائج  هذه  إّن 
شهر  خالل  والهياكل  المؤّسسات  في  التونسيين  ثقة  بنسبة  عالقة  في  كونساي« 
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المرتبتين  في  األمنية  ثّم  العسكرية  المؤّسسة  حّلت  فقد  ذاته.  العام  من  سبتمبر 

األولى والثانية. في حين حّل اإلعالم في المرتبة التاسعة بعد الجمعيات والمجتمع 

الدين  واألئمة ورجال  للشغل  التونسي  العام  واالتحاد  األعراف  واتحاد  المدني 

والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واإلدارة العمومية.

أخذها  وجب  خطيرة  مؤشرات  تقّدم  التي   - النتائج  هذه  أّن  في  شّك  ال 

التونسّية والجمهور -  بين وسائل اإلعالم  الثقة  بعين االعتبار في عالقة بمسألة 

بالسياسي/األيديولوجي  المهني/الصحفي  فيه  يتداخل  عميقًا  تحليال  تتطّلب 

وبالسوسيولوجي/الثقافي.

الذي شهدته تونس منذ  السياسي  التحّول  بأّن  التذكير في هذا اإلطار  وجب 

2011 قد ساهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى واقع الحريات الصحفية. فقد 

على  توفر  الذي  التاريخي  الحرية  مناخ  بفضل  التونسية  اإلعالم  وسائل  تمكنت 

وسائل  أقدام  تحت  من  البساط  سحب  من  الديمقراطي  االنتقال  مرحلة  امتداد 

اإلعالم األجنبية التي كانت تتمتع بهامش كبير من الحريات في التعاطي مع الشأن 

التونسي السيما إبان أحداث الثورة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011. وبعد 

وبالدرجة  رئيًسا  ُتعّد مصدًرا   24 وفرانس  الجزيرة  مثل  إخبارية  قنوات  كانت  أن 

بين اإلعالم  تدريجيًا مظاهر مصالحة  برزت  للتونسيين.  بالنسبة  األولى لألخبار 

المحّلي وبيئته االجتماعية الحاضنة السيما مع نشرة أخبار الثامنة بالقناة الوطنية 

أو  سياسية  كانت  سواء  الخاصة  القنوات  في  الحوارية  البرامج  وبعض  األولى 

ترفيهية.

مارس   12 بتاريخ  صادر  تقرير  في  الهايكا  قدمتها  رسمية  معطيات  وبحسب 

51 وسيلة  البصري يضّم حالّيا في تونس  السمعي  المشهد اإلعالمي  فإّن   ،2019

إعالمية بين إذاعية وتلفزية، عمومية )25 بالمائة( وخاصة )53 بالمائة( وجمعياتية 

)18 بالمائة( وبعضها اآلخر مصادر)4 بالمائة(.

)صحف  ورقية  دورية   38 وجود  إلى  تشير  اإلحصائيات  أحدث  أّن  كما 

 2020 سنة  مطلع  حدود  إلى  المطبوعة  الصحافة  مجال  في  تصدر  ومجالت( 

باإلضافة إلى عشرات المواقع اإلخبارية التي يصعب حصرها عدديًا بشكل دقيق 

حاليًا بعد أن انتشرت كالفطر في األنترنت خالل السنوات األخيرة.
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ويشغّل قطاع اإلعالم حاليًا 1328 صحفيًا من المتحصلين على بطاقة صحفي 
العاملين في الصحافة  المحترفين  ))) ويقّدر عدد الصحفيين   .2019 محترف سنة 
ـ 273 صحفّيا. فيما يبلغ عدد العاملين في الصحافة الرقمية 90 صحفيًا.  الورقية ب
135 صحفيًا. في  افريقيا لألنباء  العاملين في وكالة تونس  ويبلغ عدد الصحفّيين 
صحفي.   201 التونسية  التلفزة  مؤّسسة  في  العاملين  الصحفيين  عدد  يبلغ  حين 
ويتوّزع البقية على اإلذاعات والقنوات التلفزّية الخاصة. وتشغل مؤّسسة اإلذاعة 
التونسية 147 صحفيًا. كّما يبلغ عدد الصحفيين المستقّلين (les pigistes) صحفيًا. 

(((

وتشير دارسة أعّدها مركز تونس لحرية الصحافة في ماي 2017 حول الوضع 
المادي للصحفيين واستقاللية اإلعالم إلى أّن 50 بالمائة من الصحفيين يتحصلون 
400 دينار من قبل مؤّسساتها اإلعالمية ودون عقود عمل  على رواتب تقل عن 
المهنّي  المادّي  الوضع  أّن  يؤكدون  المستجوبين  الصحفيين  من  بالمائة   63 وأّن 
يؤثر على حرية الصحافة. في حين أّن 12 بالمائة فقط من العّينة التي تم االشتغال 

عليها في هذه الدراسة تتقاضى أجًرا بين 700 و1000 دينار.

والتي  الثورة  منذ  تونس  في  اإلعالمي  القطاع  شهدها  التي  الطفرة  هذه  إّن 
تبرز خاصة في التنّوع الظاهر تكاد تتحّول إلى ما يشبه التعددية الشكالنية نتيجة 
خلق  والذي  واإلذاعّية،  التلفزية  القنوات  من  قليلة  قّلة  قبل  من  المشهد  احتكار 
حالة من الصورة النمطية السلبّية في عالقة بتمثالت التونسي لإلعالم ودوره في 
والنفسي  االجتماعي  الوضع  هشاشة  عن  فضاًل  ككّل.  والمجتمع  العامة  الحياة 
مستوى  على  سيما  وال  عمومًا  أدائهم  على  بظالله  يلقي  وضع  للصحفيين، 

االستقاللية التحريرية.

))( - أرقام رسمية مصدرها اللجنة الوطنية إلسناد بطاقة الصحفي المحترف. 
أو عّدة  متعاون مع مؤّسسة  يعمل بصيغة  الذي  المستقل هو ذلك  بالصحفي  ))( - المقصود 
عدم  يفضلون  الذين  الصحفيين  من  عدد  يختارها  ما  كثيرًا  صيغة  وهي  صحفية.  مؤّسسات 
التقّيد باالنتماء لمؤّسسة بعينها. ونحن نرجح أّن عدد المتعاونين أكبر بكثير من الـ46 صحفيًا 
المتحصلين على بطاقة الصحفي المحترف. كما نعتقد أّن عدد الصحفيين العاملين في القطاع 
من غير المتحصلين على هذه البطاقة يتجاوز 1500 صحفّي إذا ما قمنا بمقارنة مع إحصائيات 
أو  العاملين  من  سواء  فيها  المنخرطين  بعدد  عالقة  في  التونسيين  للصحفيين  الوطنية  النقابة 

المنتسبين. 
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قد  اإلعالم  إلصالح  الوطنية  الهيئة  كانت   ،2012 سنة  من  أفريل  شهر  وفي 
على  العدوان  آلثار  وتحلياًل  توصيفًا  تضّمن  الذي  الختامي  تقريرها  أصدرت 
من  توصيات  عن  فضاًل  علي)))  العابدين بن  زين  الرئيس  عهد  خالل  الصحافة 
عدوان  خّلفه  ما  لمحو  فيه  انطلقت  الذي  اإلعالم  إصالح  مسار  استكمال  أجل 
بالمهنة  وأضرار  اإلعالمية  بالمؤّسسات  دمار  من  االستبدادي  السابق  النظام 
الصحفية وأخالقياتها لم يسبق لها مثيل في تاريخ الصحافة التونسية حتى في زمن 

االستعمار الفرنسي.

في  فشلت  التي  الترويكا  حكم  فترة  منذ  تقريبًا  توّقف  المسار  هذا  أّن  بيد 
تعّثر  تواصل  وقد  السياسية.  الهيمنة  محاوالت  عن  بعيًدا  القطاع  قضايا  معالجة 
إذا غابت عن السلطة الحاكمة   .2014 انتخابات  مسار إصالح اإلعالم حتى بعد 
الديمقراطي  االنتقال  إلنجاح  قاطرة  اإلعالم  لجعل  واضح  تصّور  أو  رؤية  أّي 
بين  الشاهد  يوسف  فترة حكم  بالمجتمع واالقتصاد. وشهدت  للنهوض  ورافدا 
2016 و2019 مظاهر توظيف سياسي لإلعالم الخاّص ومحاوالت لتطويع اإلعالم 

القطاع ولفيًفا من  العاملين في  أّن جزًءا من  العمومي ومظاهر فساد عديدة حّتى 
المسدي  مفدي  اإلعالمي  مستشاره  يشبهون  باتوا  اإلعالم  حرية  عن  المدافعين 
بجوزاف غوبلز وزير الدعاية في العهد النازي وعبد الوهاب عبد اهلل وزير اإلعالم 

في زمن حكم الرئيس بن علي.)))

فترة  خالل  اإلعالمي  القطاع  عليه  بات  الذي  الدراماتيكي  الوضع  هذا  دفع 
البارز  الحقوقي  والوجه  اإلعالم  إصالح  لهيئة  السابق  الرئيس  الشاهد،  حكم 

))( - كتبت جريدة لوموند الفرنسية الشهيرة في فترة حكمه العبارة التالية التي أضحت متداولة 
في األوساط الصحفية والحقوقية: »بن علي ليس في حاجة لقتل الصحفيين فهو نجح في قتل 

الصحافة«.
عنوان:  تحت   2018 سبتمبر   18 بتاريخ  المغاربي  الشارع  بجريدة  الصادرة  مقالتنا  ))( - انظر 
اإلعالم«.  عن  حاشيتكم  أيادي  ارفعوا  الشاهد:  يوسف  الحكومة  رئيس  إلى  مفتوحة  »رسالة 
المكلف  التونسيين  الوطنية للصحفيين  بالنقابة  التنفيذي  المكتب  اليوسفي عضو  بقلم محمد 

بالحريات.

الغربي  إلياس  التونسية  للتلفزة  السابق  العام  المدير  الرئيس  االطالع على تصريح  يمكن  كما 
ورئاسة  مهاّمي  في  تدّخل  المسدي  »مفدي   :2019 سبتمبر   6 بتاريخ  »اف ام«  ديوان  إذاعة  في 

الحكومة فرضت علينا التعامل مع شخصيات دون غيرها«. 
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كمال العبيدي إلى إطالق صيحة فزع. يقول العبيدي في هذا الشأن في مقال له 
المواقف  واتخاذ  التقارير،  تنعدم  لم  سنوات  منذ  »لعّله   :2018 فيفري   2 بتاريخ 
بين  التداخل  يمثله  الذي  الخطر  إلى  النظر  للفت  مستقّلة  شخصيات  لدن  من 
والمال.  السياسة  ولوبيات  اإلعالم  وسائل  وبين  الفاسد  والمال  اإلعالم  وسائل 
الكفاح ضّد أعداء حرية  تنادي بمواصلة  التي  الدعوات  إلى  بالنسبة  الشأن  وكذا 
مكتوفي  بقاءنا  إّن  الصحافة.  مهنة  ألخالقيات  المفزع  االنتهاك  وضّد  الصحافة 
من  النوع  هذا  وأمام  اإلعالم  وسائل  قطاع  في  الفوضى  »شرعنة«  أمام  األيدي 
الخطر الخانق لحرية الصحافة والمثقل بالتهديدات لمستقبل تونس هو شكل من 

أشكال الهروب الّذي يشين وال يزين«.)))

تعّثر مرير  الصحفي عن  المشهد  بخبايا  العارفين  الشهادة ألحد  تكشف هذه 
وسطوة  السياسي  والتدخل  والفساد  الرداءة  مع  يقطع  إعالمي  انتقال  تحقيق  في 
إعالميًا  نخبويًا  فشاًل  فيه  مراء  ال  بشكل  تبّين  وهي  واألعمال.  المال  لوبيات 
وسياسيًا وقصوًرا مجتمعّيا في معالجة إشكالية خطيرة تمس من صميم االنتقال 
لملف  نظرتها  تتجاوز  لم  السياسية  األحزاب  فجّل   ((( تونس.  في  الديمقراطي 
اإلعالم مرّبع الخطاب الكالسيكي الفضفاض الذي جعل من شعار حرية اإلعالم 
أدلوجة تافهة. وفي البرامج االنتخابية ال نعثر على أّي برامج تفصيلية إصالحية 
وغير  التقليدية  السلط  جميع  عن  استقالليته  لضمان  اإلعالم  بقطاع  عالقة  في 
التقليدية. فهذا الملّف بالذات ال يعّد أولوية بالنسبة للنخبة السياسية التي ال ترى 
في اإلعالم محّركا للتنمية المجتمعية. كما أّن العديد من هياكل المهنة لم يخرج 
تعاطيها مع هذه اإلشكالية عن دائرة المطلبية الظرفية دون تصّور استراتيجّي لدور 
ترويضه  تّم  منها  البعض  إّن  بل  المنشود.  الديمقراطي  المجتمع  بناء  اإلعالم في 
ببعض القرارات االرتجالية والوعود الزائفة رغم حجم مضاعفات تفشي األزمة 

الهيكلية التي يعاني منها قطاع اإلعالم بمختلف أصنافه. )))

تحت  والمرئي  السمعي  اإلعالم  »تونس:  عنوان:  تحت   21 أوريون  موقع  في  ))( - نشر 
تهديدات المال الفاسد«.

التحول  تونس:  في  اإلعالم  »وسائل  شويخة  العربي  والباحث  األكاديمي  كتاب  ))( - راجع 
الصعب من االستقالل إلى انتخابات 2014«. منشورات دار محمد علي. 

تحت   2018 أكتوبر   4 بتاريخ  المغاربي  الشارع  جريدة  موقع  في  الصادرة  مقالتنا  ))( - انظر 
عنوان: »قبيل سنة انتخابية مصيرية: حرية اإلعالم بين سطوة اللوبيات ومخاطر اللبننة«.
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الثورة  النتصار  السابعة  الذكرى  إحياء  مع  وتزامًنا   2017 جانفي   14 يوم  ففي 
النقابة  بمقر  الندوات  قاعة  الشاهد من  الحكومة يوسف  أعلن رئيس  تونس،  في 
بقطاع  متعّلق  مضّيق  وزاري  مجلس  قرارات  عن  التونسيين  للصحفيين  الوطنية 

اإلعالم.

أغلب  أّن  كما  ورق.  على  حبرا  بقي  أهميتها،  رغم  القرارات  تلك  جّل  إّن 
الصحافة  بقطاع  عالقة  في  الحقًا  عنها  اإلعالن  تم  التي  األخرى  اإلجراءات 
المكتوبة وأيضًا بمجال تطوير النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم قطاع اإلعالم 
في  التفويت  في  والتسريع  العمومي  اإلعالم  وإصالح  الصحافة  حرية  ودعم 
كاكتوس  وشركة  الصباح  ودار  »اف ام«  شمس  إذاعة  خاصة  المصادر  اإلعالم 
التونسية  اإلذاعة  بمؤّسسة  الكريم  للقرآن  الزيتونة  إذاعة  إلحاق  عن  فضاًل  برود 
وتحسين المناخ االجتماعي والمهني للصحفيين السيما الشبان والذين يشتغلون 

في وضعيات هّشة، كانت كالًما في كالم.

لقد كشفت فترة حكم الشاهد ومن سبقه إلى سّدة الحكم في القصبة عن غياب 
له اإلرادة  تتوّفر  باستئناف مسار إصالح اإلعالم،  لتصّور شامل، حقيقي، متعلق 
يأتي  اإلعالم.  ووسائل  المجتمع  بين  الثقة  جسور  بناء  إعادة  أجل  من  السياسية 
المتصاعد  الدور  بروز  بعد  البالد والسيما  تعرفها  التي  التحّديات  هذا في سياق 
الحاالت  الذي ساهم في عديد  الفايسبوك  للميديا االجتماعية ممثلة خاصة في 
منظور  من  للمجتمع  الحيوية  القضايا  حول  العام  النقاش  وتشويه  ترذيل  في 
السياسات العمومية واألفكار العقالنية واالستراتيجية وهو ما خلق مناخا تتغذى 
شعبوية  تيارات  نتوء  على  ساعد  ما  والخرافات  الزائفة  واألخبار  اإلشاعات  منه 
متطرفة أصبحت تتصدر المشهد السياسي من بوابة البرلمان والحياة الديمقراطية.

للمصالحة مع  الجودة مفتاح  بآفاق جديدة: صحافة  تحديات قديمة   -  2
الجمهور:

اإلخبار  في  هاّما  دورًا  الديمقراطية  المجتمعات  في  اإلعالم  وسائل  تلعب 
الحياة  في  الرحى  قطب  تعّد  بذلك  وهي  العام  الرأي  وإنارة  والترفيه  والتثقيف 
العاّمة لألفراد والمؤّسسات والشعوب. فهي قادرة على المساهمة في التأثير على 
عملية اتخاذ القرار والتنفيذ من خالل لعب دور السلطة الضديدة التي تدفع نحو 
التوعية  مصادر  من  مصدًرا  تعتبر  أّنها  كما  الفساد.  ومكافحة  الرشيدة  الَحْوكمة 
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وبناء الفكر المجتمعي إلى جانب اإلسهام في تسليط الضوء على مراكز االهتمام 

وصناعة التوجهات الفكرية والسياسية والتربوية على المواطنة الراشدة وهذا ما 

يكسبها أهمّية في عملية تطوير الدول والمجتمعات اإلنسانية نحو آفاق أرحب.

القادمة  المرحلة  خالل  تونس  في  اإلعالمّي  القطاع  يبدو  المنطلق،  هذا  من 

إزاء تحديات قديمة بآفاق جديدة تتطّلب وضع مشروع إصالحي شامل يتجاوز 

السياقات السياسّية الظرفّية على قاعدة مفهوم صحافة الجودة))) بهدف التصالح 

القائم على  الديمقراطي  المجتمع  بناء  إيجابّية في  أكثر  الجمهور ولعب دور  مع 

المواطنة وعلوية القانون ومواكبة روح العصر.

المسؤولية  صميم  من  هو  بالذات  الزاوية  هذه  من  الموضوع  طرح  إّن 

االجتماعية لوسائل اإلعالم والصحفيين الذين يجب أال ينظروا فقط لإلشكالية 

من منظور سطحي يكتفي فقط بترديد شعار حرية الصحافة دون التطرق إلى سؤال 

واخز وهو كيف يمكن أن نوظف هذه الحرية لفائدة المصلحة العامة لنجعل من 

اإلعالم قّوة بناء لمجتمع أفضل بمقاربات تقوم على اإلنارة ال اإلثارة.

أ - المصالحة بين اإلعالم والجمهور: نحو عقد جديد

يكشف االلتباس الحاصل في عالقة وسائل اإلعالم بالجمهور، على امتداد 

وقت  أي  من  أكثر  ضرورية  باتت  حاجة  تونس،  في  الديمقراطي  االنتقال  مسار 

هذا  إلى  )))وللوصول  الجودة.  صحافة  قوامه  جديد  عقد  إلى  للتأسيس  مضى 

))( - يرى الفيلسوف والمفكر يورغن هابرماس في مقال له تحت عنوان: »لماذا يجب انقاذ 
أّنه »على الدولة أن تسعى إلى حماية الملك العام  الصحافة الجادة«؟ )ترجمة جمال الزرن( 
المتمثل في الصحافة ذات الجدوى العالية ففكرة ترك أمر إدارة المؤّسسات الصحفية بين يدي 
السوق تبدو غير ناجعة. وقوانين السوق فتحت فضاءات أمكن من خاللها لألفكار الهّدامة أن 
تتطور بمنأى عن رقابة الدولة«. ويضيف هابرماس في نفس المقال الشهير »دون الدفع الذي 
تقدمه صحافة الرأي والتي تمارس دور اإلخبار بأسلوب ناجع والتعليق عليها بشكل دقيق فإّن 
الغاز  بقضايا  مثاًل  يتعلق األمر  الديناميكية. وعندما  قادر على بذل هذه  السياسي غير  المجال 
والكهرباء والماء فإّن الدولة مدعوة إلى اإللزام بمد المواطنين بما يلزم بهذه المواد« مثلما هو 

الحال بالنسبة للصحافة الجادة التي يعتبرها شيئًا أساسيا في حياة المجتمعات والدول. 
بنشر  فقط  تكتفي  فال  العمق  على  تقوم  التي  الصحافة  هي  الجودة  بصحافة  ))( - المقصود 
أخبار برقية سطحية أو ترديد مجرد تصريحات تنحو نحو اإلثارة بل هي تتحرى بشكل جدي 
ودقيق في المعلومات وتتعاطى مع القضايا بالتفسير والتحليل واالستقصاء والتحقيق واآلراء 
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الهدف، ال مناص من وضع القطاع اإلعالمي ومنظومته القائمة منذ الثورة على 
محك التشريح والتشخيص خاّصة على مستوى مسألة التعديل والتعديل الذاتي 
التي تّم إقرارها بعد وضع حّد لهيمنة الدولة على المشهد الصحفي خالل الحقبة 
السابقة من خالل عصا وزارة اإلعالم وسيف وكالة االتصال الخارجي التي تّم 

حّلها ووضع حّد لنشاطها ُبعيد التحّول السياسي في 2011.

ال مندوحة عن القول في هذا السياق أّن خيار االعتماد على منظومة التعديل 
والتعديل الذاتي))) قد كان ضروريا لوضع حّد للسيطرة الكاملة للسلطة بأجهزتها 
السياسية واألمنية والقضائية على قطاع اإلعالم في ظّل موروث استبدادي دّجن 
الوقت  في  منها  جعلت  التي  القمعّية  األشكال  كّل  عبر  عليها  وهيمن  الصحافة 
المرحلة  في  يتطّلب  التمّشي  هذا  أّن  غير  والتضليل.  للدعاية  أداة  مجرد  السابق 

القادمة إعادة نظر وتطوير على مستوى اإلطار التنظيمي لقطاع اإلعالم ككّل.

في  العموم  وحق  التعبير  حرية  تمّثل  حيث  الديمقراطية  المجتمعات  في 
الوصول إلى المعلومة دعائم أساسّية ترتكز غالبًا على المسؤولية والمساءلة لدى 
الهيئة  مثل  يقوم على هيئات عمومية مستقلة  الذي  التنظيم  وسائل اإلعالم على 
العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري في تونس، والتعديل الذاتي الذي يقوم 
مستوى  وعلى  اإلعالمية،  المؤّسسات  صلب  وإصالحات  ذاتية  مراجعات  على 
مجلس  مثل  هياكل  خالل  من  أنفسهم  الصحفيين  قبل  من  الصحفية  الممارسة 
في  التحرير  هيئات  مثل  وأطر  اإلعالمي،  الموفق  قبيل  من  وخطط  الصحافة، 

المؤّسسات اإلعالمية.

دورًا  لعبت  البصري  السمعي  االتصال  هيئة  فإّن  التونسية  للحالة  بالنسبة 
سبق  مما  نستشّفه  أن  يمكن  األخيرة  السنوات  خالل  المشهد  في  هاّما  تعديلّيا 

العقالنية التي تستند إلى حجج ال انطباعات وحسابات شخصية وهي أيضًا ترتكز على تأصيل 
معرفي وفكري وثقافي. وصحافة الجودة عادة ما تكون كلفتها عالية على مستوى اإلنتاج في 
شامل  تكوين  وذات  متخصصة  صحفية  كفاءات  انتداب  تتطلب  كما  اإلعالمية  المؤّسسات 
التعاطي مع  ما يرومون  الذين كثيرًا  المؤّسسات االقتصادية  ومتين وعدم االرتهان ألصحاب 

اإلعالم بمنطلقات كمّية تجارية إشهارية صرفة على حساب الكيف والنوع. 
جمعية  أصدرتها  التي  الدراسة  على  االطالع  يمكن  المبحث  هذا  في  أكثر  ))( - لالستزادة 
عنوان:  تحت  اللطيف  مصطفى بن  الباحث  أنجزها  والتي   2019 جانفي  في  تونس  سوليدار 

»تعديل اإلعالم في تونس: تصورات وأفكار لإلصالح والتطوير«.
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ذكره في القسم السابق من هذه الورقة رغم كّل االنتقادات التي يمكن أن توّجه 

يكون  أن  يمكن  كان  نتساءل كيف  أن  لنا  يحّق  هنا  باألداء ككّل.  إليها في عالقة 

القطاع اإلذاعي والتلفزيوني لو لم تكن هناك سلطة تراقب مدى احترام القوانين 

والمواثيق األخالقية وفقًا للمعايير الدولية وللدستور وللمرسوم 116 المنظم لهذا 

الصنف من اإلعالم. لكّن هذا الدور في حّد ذاته يحتاج أيضًا تقييمًا موضوعيا قبل 

المصادقة على القانون األساسي المرتقب الذي سيعّوض المرسوم 116 في عالقة 

باإلعالم السمعي البصري.

تم  ما  حال  في  البداية  منذ  مّيتة  القادمة  الهيئة  تولد  أن  من  كبيرة  خشية  هناك 

انتخابها بناء على محاصصات حزبية ضيقة تراعي مصالح اللوبيات المتنّفذة في 

حرية  على  السهر  شأنها  من  حقيقية  رقابية  سلطة  أّية  وجود  ترفض  التي  القطاع 

مناخ  نحو  وتطويره  التلفزي  السيما  البصري  السمعي  اإلعالم  وتنظيم  اإلعالم 

مهني يقوم على التعددية والتنّوع والجودة.

هذا ما يفّسر رّبما أحد أسباب عدم الحسم إلى حد اآلن في مشروع القانون 

المتعّلق بحرية اإلعالم السمعي البصري مستقباًل والذي يجب أن يكون متناسًقا 

من  المساس  دون  السنوات  قادم  في  القطاع  وحاجيات   2014 دستور  روح  مع 

المكتسبات مع احترام المعايير الدولية المتعارف عليها.

إّن تركيبة الهيئة المنتخبة القادمة لمواصلة تعديل المشهد اإلعالمي السمعي 

البصري وطبيعة القانون الذي سترتكز عليه ستكون محّددة ومفصلية في عالقة 

بهذه التجربة الفريدة اليوم إفريقيًا وعربيًا.

من جهة ثانية، فإّن التعديل الذاتّي الذي نتحدث عنه في هذا السياق في عالقة 

الفاعلون في المجال بصفة حّرة واختيارية من  بقطاع اإلعالم هو عادة ما يقّرره 

خالل وضع مجموعة من قواعد السلوك مثل المواثيق األخالقية ومؤّسسات من 

قبيل مجلس الصحافة وذلك للسهر على ضمان احترام أخالقيات المهنة وحرية 

اإلعالم والمسؤولية المجتمعية للقطاع بشكل عام.

والهدف من التعديل الذاتي هو الحّد من تدّخالت الدولة لكي تتحّمل وسائل 

بالحقوق  المتعلقة  االجتماعية  مسؤولياتهم  بها  العاملين  والصحفيين  اإلعالم 
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وبحرية الصحافة. إذ يمكن للصحفيين وللمؤّسسات الصحفية من خالل التعديل 
الذاتي الحّد من االنحرافات واالنزالقات التي يمكن أن تنجّر عن عّدة عوامل.)))

وفي هذا اإلطار شرعت هياكل المهنة في تونس منذ 2013 في مسار تأسيسّي 
آلية  يمثل  باعتباره  الذاتي  التعديل  بعهدته مسألة  الذي سُتناط  الصحافة  لمجلس 
مستقلة في مجال اإلعالم لها أدوار وأهداف عديدة ومتنوعة من أهّمها الوظيفة 
األساسية وهي تمكين المواطنين من التشكي دون اللجوء إلى المسار القضائي 
الذي عادة ما يكون طوياًل ومكلفا أي أّن مجلس الصحافة في هذه الوضعية يكون 
بمثابة محكمة شرف فضاًل عن دوره في الدفاع عن حرية الصحافة وعن حق العموم 
في المعلومة وفق القانون المنظم للنفاذ إلى المعلومة الصادر في سنة 2016. كما 
هام  وبيداغوجي  توجيهي  دور  لعب  في  يساهم  أن  يمكن  الصحافة  مجلس  أّن 
للتعريف بحقوق وسائل اإلعالم والعاملين في مجال الصحافة وواجباتهم تجاه 
الجمهور وكذلك توضيح مجال حرياتهم ومسؤولياتهم المجتمعية فالصحفي هو 

ضمير الشعب أو ال يكون كما يذهب إلى ذلك بعض الفالسفة.

إّن مجلس الصحافة الذي تّم اإلعالن عن هيئته التأسيسية في تونس خالل سنة 
2017 مازال ينتظر التفعيل والسيما النجاح في مهمته التي تبدو عسيرة ولكّنها غير 

مستحيلة خالل الفترة القادمة. فمن أوكد أولوياته فتح حوار جدي مع الجمهور 
والقيام بالندوات والملتقيات والدراسات الالزمة من أجل شرح أعمق ألسباب 

هذه العالقة الملتبسة بين وسائل اإلعالم والمجتمع.

وهيئة  الصحافة  مجلس  في  فقط  المسؤولية  حصر  يجب  ال  الحقيقة  في 
هيئاتها  خالل  من  اإلعالمية  المؤّسسات  أيضًا  بل  البصري  السمعي  االتصال 
التحريرية وسياساتها االتصالية مطالبة هي األخرى بوضع منظومات للتواصل مع 
الجمهور من قبيل خطة الموفق اإلعالمي. وتعّد تجربة إذاعة »موزاييك اف ام« 

في تونس من التجارب الناجحة في هذا المجال.

البالغة  األهمية  األلماني  روست  ايريش  معهد  أنجزها  دارسة  أثبتت  لقد 
تأثيًرا  الذاتي  التعديل  أدوات  أكثر  من  واحًدا  باعتباره  اإلعالمي  الموّفق  لمفهوم 

))( - يمكن االطالع في هذا الشأن على الكتيب الذي نشرته منظمة المادة 19 تحت عنوان«: 
»التعديل والتعديل الذاتي لإلعالم: نحو تعزيز الديمقراطية في تونس«. فيفري 2016. 
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القطاع  داخل  الخطة  هذه  على  اإلقبال  لتزايد  نظرا  اإلعالمية  المؤّسسات  داخل 

المهني واستقاللها عن القوى المؤثرة داخل وخارج المشهد الصحفي.

يلعب الموفق اإلعالمي في المؤّسسات الصحفية دور الوساطة مع الجمهور 

الشكاوى  على  ويرّد  التحريرية  القرارات  يشرح  فهو  المؤثرين  والفاعلين 

من  التحقق  خالل  من  األخبار  نوعية  تحسين  في  بذلك  ويساهم  واالقتراحات 

دقتها ونزاهتها وتعزيز الذوق السليم والتوازن أي أّنه يساعد المؤّسسة اإلعالمية 

في  يساهم  ما  تجاهه  وأكثر مسؤولية  الجمهور  انفتاحًا على  أكثر  تصبح  أن  على 

خلق مصداقية ودعم أواصر الثقة..

بانشغاالت  يتعلق  القطاع بكّل ما  الموفق اإلعالمي قادر على توعية أهل  إّن 

اإلنتاج  مجال  في  العاملين  مع  الصحفية  المعايير  ومناقشة  واهتماماته  الجمهور 

الصحفي صلب المؤّسسة وتسليط الضوء على أمثلة بارزة للصحافة الجيدة ونقد 

الممارسات غير المحترفة والتي تنحرف عن أخالقيات المهنة. إّن ذلك يساعد 

على ربح الوقت بالنسبة لرؤساء التحرير والمديرين من خالل إرسال الشكاوى 

واالنتقادات إلى الشخص المناسب في المؤّسسة اإلعالمية لذلك يمكن تلخيص 
دوره في محامي الجمهور بشكل عام. )))

المؤّسسات  مع  بالتوازي  المهنة  هياكل  تلعب  أن  يمكن  ذلك  على  عالوة 

مع  المصالحة  تحقيق  طريق  معالم  رسم  سياق  في  فاعلية  أكثر  دوًرا  اإلعالمية 

الذاتي  والتعديل  التعديل  بأهمية  الصحفيين  تحسيس  مزيد  خالل  من  الجمهور 

في  مهني  مدونات سلوك  أّن وضع  كما  متأصلة.  مهنية ومجتمعية  ثقافة  لجعلها 

الفاعلين  إلى أدوار بعض  القضايا الحساسة باإلضافة  بالتعاطي مع بعض  عالقة 

رفع  في  يساهم  أن  يمكن  السياسيين  المعلقين  قبيل  من  اإلعالمي  المشهد  في 

عديد االلتباسات دون المس من جوهر العملية الصحفية القائمة على الحريات 

الدستورية والمسؤولية االجتماعية.

))( - يمكن مراجعة الدراسة التي أعدها مدير التحرير السابق بقسم أخبار القناة الوطنية األولى 
والتصّور«.  المهام  األهمية،  اإلعالمي:  »الموفق  عنوان  تحت  الغيداوي  حمادي  الصحفي 

سبتمبر 2017. 
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وسائل  مسؤولية  عن  أهمّية  تقّل  ال  المعترك  هذا  في  المجتمع  مسؤولية  إّن 

يكون  أن  يجب  اإلعالمية؛  العملية  جوهر  هو  فالجمهور  والصحفيين.  اإلعالم 

شريكا أساسيا في هذه المعادلة من خالل فهم أكبر للحريات الصحفية ومفاهيم 

من قبيل صحافة الجودة والحياد الصحفي))) والمسؤولية المواطنية لدعم حرية 

اإلعالم بوصفه ضمانة لبناء ديمقراطية متينة تعلي من المصلحة العامة. هنا بالذات 

التربية  مسألة  يخّص  ما  في  للتثقيف  قابلية  أكثر  المجتمع  أفراد  يكون  أن  يجب 

على وسائل اإلعالم في إطار المواطنة الراشدة والسليمة من أي شوائب. فشعار 

الصحفيين  عموم  على  للتهجم  المواطنين  من  لفيف  يرفعه  الذي  العار«  »إعالم 

والمؤّسسات الصحفّية من خالل وضعها جميعًا في سّلة واحدة دون تمييز بين 

الغّث والسمين وفي بعض الحاالت تحت غطاء حمالت سياسية منظمة لغاية في 

نفس يعقوب. هو مرآة أيضًا للمتلّقي من الجمهور الذي ساهم في صناعة منظومة 

إعالمية مشوهة كثيرًا ما تحجب فيها الظواهر الضاّرة بالطبيعة األشجار المثمرة 

الصديقة للمجتمع في المشهد الصحفي الّراهن.

جميع  تحّمل  دون  النور  ترى  أن  يمكن  ال  الجودة  صحافة  أّن  في  شّك  ال 

األطراف المتدخلة في هذه المنظومة لمسؤوليتها المجتمعية واألخالقية انطالقًا 

إلى  وصوال  والجمهور  التعديلية  والهيئات  اإلعالمي  القطاع  في  الفاعلين  من 

بعد  ذات  عمومية  سياسات  بوضع  مطالبة  األخرى  هي  التي  ومؤّسساتها  الدولة 

استراتيجي في هذا المجال.

))( - سبق أن قمنا بإنجاز دراسة حول هذا الموضوع تحت عنوان: »الحياد الصحفي: نهاية 
العمل  طبيعة  مع  ينسجم  ال  فضفاض  مفهوم  الصحفي  الحياد  أّن  بتبيان  قمنا  وقد  أسطورة«. 
الصحفي الذي يتضمن عديد األشكال الصحفية التي يصعب معها أن يكون الصحفي محايدا 
إلى  الدائم  السعي  مع  المهنة  بأخالقيات  ملتزما  يكون  بأن  مطالب  فالصحفي  مطلق.  بشكل 
للتنديد  الجمهور  قبل  من  يرفع  الذي  الصحفي  الحياد  شعار  أّن  األمر  في  والخطير  الحقيقة. 
رقاب  على  يسلط  الذي  داموكالس  سيف  إلى  يتحّول  يكاد  الصحفية  الممارسات  ببعض 

العاملين في القطاع بشكل قد يدفع إلى تدجين الصحافة وتهديد حرّية اإلعالم. 
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ب - إصالح اإلعالم في سياق اإلصالحات الكبرى: من أجل سياسة عمومية فاعلة)))

في جويلية من سنة 2019، أصدر المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية التابع 
لمؤّسسة رئاسة الجمهورية دراسة تحت عنوان مدونة اإلصالحات االستراتيجية 
الكبرى وذلك في عهد إشراف ناجي جلول على هذا الهيكل العمومي. كانت هذه 
المرة األولى على حّد علمنا التي تقّر فيها واحدة من مؤّسسات الدولة بضرورة 
اعتبار أّن قضّية إصالح اإلعالم يجب أن تكون في دائرة اإلصالحات الكبرى التي 
في  إلنجازها  والتنفيذية  التشريعية  مؤّسساتها  بمختلف  الدولة  تخطط  أن  يجب 
المدني وأهل االختصاص من أجل تدعيم  بالشراكة مع المجتمع  القادمة  الفترة 
االنتقال الديمقراطي. فإصالح اإلعالم يمكن اعتباره ضرورة وطنية اليوم ال تقل 
أهمية عن اإلصالحات الكبرى الهيكلية التي يجب أن تشمل قطاعات مثل التربية 

والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة واالقتصاد واإلدارة إلخ.

يوم  العام  اإلطار  هذا  في  التونسيين  للصحفيين  الوطنية  النقابة  بادرت  وقد 
الوطني  بتنظيم ورشة تحضيرية للمنتدى  2019 ألّول مّرة في تونس،  10 ديسمبر 

لهذا  التأطيرية  الورقة  في  النقابة  وتعتبر  اإلعالم.  في مجال  العمومية  للسياسات 
المنتدى أّن اإلعالم ومؤّسساته المختلفة ال يمكن أن يقوم بأدواره دون أن تتوّفر 
الرأي  الضامنة لحرية  كالتشريعات  الديمومة والجودة  المواتية وشروط  البيئة  له 
مجّدد  عمومي  إعالم  الستدامة  ضامن  عمومي  وتمويل  والصحافة  والتعبير 
فّعالة وآليات شفافة لدعم المؤّسسات الخاصة  ومنظومة تكوين جامعي ومهني 
والجمعياتية. لهذا فإّن للدولة مسؤولية جسيمة في ضمان الشروط اآلنف ذكرها 

وفي توفير بيئة مالئمة إلعالم تونسي جّيد يقوم بالوظائف الموكلة إليه.

هذه المسؤولية المناطة بعهدة الدولة ككّل وليست بعهدة الحكومات فقط. 
سياسات  في  تتجّسد  أن  يجب  أّنها  التونسيين  للصحفيين  الوطنية  النقابة  ترى 
عمومية داعمة لمؤّسسات اإلعالم المختلفة حّتى تقوم بمسؤولياتها االجتماعية. 

عبد  اإلعالم  تطوير  مركز  ورئيس  اإلخبار  الصحافة وعلوم  بمعهد  األستاذ  مقال  ))( - راجع 
تحت   2020 جانفي   25 بتاريخ  الفرنسية  باللغة  البراس  صحيفة  في  الصادر  الحيزاوي  الكريم 

عنوان:
«Gouvernement Fakhkakh: enfin une gouvernance publique du secteur de 
l’information».
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والمقصود بالسياسة العمومية كما تطرحها نقابة الصحفيين هو وضع برنامج عمل 

من قبل السلطات العمومية لتحقيق أهداف مخصوصة حيث تقّر بعض المنظمات 

الدولية على غرار منظمة المادة 19، أّن التنّوع في اإلعالم في الدول الديمقراطية 

ال يمكن أن يكون دون مساعدة الدولة.

نتيجة  اإلعالمي  القطاع  منها  يعاني  التي  الهيكلية  األزمة  إزاء  تونس  وفي 

موروث الحقبة االستبدادية وكذلك تعثرات مسار إصالح اإلعالم منذ 2011 إلى 

اليوم، تزداد مسؤولية الدولة أهمّية في سياق يّتسم بتحوالت تكنولوجية وثقافية 

واقتصادية ساهمت بشكل كبير في إضعاف مؤّسسات اإلعالم العمومي والخاص 

والجمعياتي بسبب تأثيرات التحّوالت المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية وتقلص 

الموارد المالية المتأتية من اإلشهار ومنافسة منصات الشبكات االجتماعية التي 

أصبحت تستقطب اإلنفاق اإلشهاري.

لهذا  التأطيرية  ورقتها  في  التونسيين  للصحفيين  الوطنية  النقابة  اعتبرت  وقد 

المنتدى الذي نّظمته أّن اإلعالم التونسّي يعاني من مشاكل هيكلية يمكن تلخيصها 

في:

الهيئة  بإرساء  يتعلق  فيما  خاصة  مكتملة  غير  وقانونية  تشريعّية  منظومة   -

التعديلية الدستورية لإلعالم السمعي البصرّي واإلطار القانوني المنظم لإلعالم 

العمومي.

- تأّخر إصالح اإلعالم العمومي في مستوى حوكمته وتنظيمه وتطوير آليات 

تمويله مما يهّدد قدرته على أداء وظائفه.

- مؤّسسات صحفية هّشة وغير قابلة لالستمرارية مما يجعلها غير قادرة على 
إنتاج مضامين جيدة:

- سوق إشهارية محدودة وغير منظمة مما يفسد التنافس الحر والعادل على 

الموارد اإلشهارية الضرورية لديمومة المؤّسسات اإلعالمية الخاصة والعمومية 

إضافة إلى غياب إطار قانوني ينّظم اإلشهار العمومي وفق المعايير الديمقراطية 

الدولية. عالوة على كون أّن المنظومة التشريعية المنّظمة لقطاع اإلشهار التجاري 

ككل، السيما في عالقة باإلعالم التقليدي والميديا االجتماعية، تحتاج بدورها 

إلى تطوير.
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- أوضاع مهنية ال تتيح للصحفيين التمّيز المهني والترقية المهنية واالستقاللية 
مما يهّدد قدرتهم على أداء أدوارهم.

عن  وإحجامها  اإلعالم  قطاع  مع  المتعاقبة  للحكومة  البراغماتي  التعاطي   -
االنخراط في مقاربة إصالحية شاملة.

- منظومة تكوين أكاديمي ومهني لم تشهد إصالحًا حقيقيا يؤهالنها لتكوين 
نخب صحفية ذات كفاءة مهنية عالية:

هذه  مثل  أّن  التونسيين  للصحفيين  الوطنية  النقابة  ترى  األساس،  هذا  على 
أصبحت   2011 منذ  التونسي  اإلعالم  وقعها  يعيش على  التي  المتعّددة  المشاكل 
المؤّسسات بل أكثر  التنوع والتعددية الصحفية عالوة عن ديمومة  تهّدد تواصل 
من ذلك فهي تعتبر أّن هذه األزمة الهيكلية تمّثل اليوم عائقا أمام تطوير الصحافة 
التونسية لكي تكون ذات جودة و تكون مفتاًحا للتميز المهني بالنسبة للصحفيين 

وللمؤّسسات اإلعالمية ككل.

وقد شّددت نقابة الصحفيين التونسيين على أّن السياسة العمومية في مجال 
اإلعالم ال يمكن أن تختزل في القرارات الحكومية المناسباتية والبراغماتية التي 
يمكن أن تتخذها هذه الحكومة أو تلك لحّل المشاكل الطارئة والتي يمكن أحيانًا 
أن تنقلب إلى أداة توظف لتطويع بعض المؤّسسات اإلعالمية. فالسياسة اإلعالمية 
العمومية هي خيار استراتيجي وطني سياسي ومجتمعي يجب أن تضعه الدولة من 
خالل البرلمان والحكومة وغيرها من المؤّسسات بالتشاور مع المنظمات المهنية 
القنوات اإلذاعية والتفلزية،  نقابات  )نقابة الصحفيين، جامعة مديري الصحف، 
االلتزام  بمثابة  تكون  حتى  والصحافة...(  اإلعالم  حرية  بمجال  تعنى  جمعيات 
أهداف  قاعدة  الجميع ويحدد حقوق وواجبات كل طرف على  بين  يربط  الذي 

استراتيجية تضبط بطريقة تشاركية، وتغلب فيها المصلحة العامة.

التونسيين  للصحفيين  الوطنية  النقابة  إليها  تدعو  التي  العمومية  السياسة  إّن 
تتمثل  الديمقراطي  الدول  في  المقارنة  الدولّية  التجارب  من  استلهمت  والتي 

بشكل عام في:

المجتمع  ومنظمات  والمهنيين  الدولة  مؤّسسات  بين  التشاركية  المقاربة   -
المدني بالنظر إلى أّن اإلعالم بما في ذلك الخاص هو من يقوم بخدمة عمومية 

لفائدة المجتمع.
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والتعبير  الصحافة  حرية  يضمن  متكامل  تصور  وفق  قانوني  إطار  إرساء   -

ويعزز استقاللية المؤّسسات اإلعالمية والصحفيين.

- َحْوكمة رشيدة وفعالة القتصاد اإلعالم بتنظيم آليات شفافة وعادلة للتنافس 

التمشي  أّن هذا  إلى  بالنظر  العمومية والخاصة  المتاحة؛  الموارد اإلشهارية  على 

تنظيم  غرار  على  وذلك  التعددي  بعدها  في  اإلعالم  وسائل  لديمومة  ضرورّي 

العمومي  اإلشهار  لتوزيع  نظام  ووضع  المتابعة(  الجمهور)نسب  قيس  عملية 

للصحف  بالنسبة  العمومية  واالشتراكات  الموجودة  المؤّسسات  مختلف  بين 

والمجالت.

- المساهمة في وضع منظومة لرصد التحوالت والمخاطر التي تهّدد قطاع 

اإلعالمية  المؤّسسات  تحتاجها  التي  والدراسات  التقارير  إنجاز  عبر  اإلعالم 

العمومية والخاصة لوضع استراتيجياتها.

بمختلف  العمومي  باإلعالم  للنهوض  المعالم  واضحة  تعاقدية  سياسة   -

مؤّسساته )التلفزة التونسية، اإلذاعة التونسية، وكالة تونس افريقيا لألنباء، مؤّسسة 

وموارده  التنظيمية  قدراته  نظام حوكمته ودعم  عبر إصالح  سنيبالبراس( وذلك 

لحاجيات  مواكبًا  ومتطوًرا  مبتكًرا  إعالمًا  يكون  حتى  المالية  وإمكانياته  البشرية 

المجتمع وتحوالت المهنة عالميا لكي يقوم بأدواره كسلطة في الحياة السياسية 

والديمقراطية فضاًل عن المساهمة في النهوض بالثقافة الوطنية.

- آليات فّعالة لدعم منظومتي تعديل قطاع اإلعالم السمعي البصري والتعديل 

الذاتي ممّثال خاصة في مجلس الصحافة.

جّمة  مخاطر  يواجه  الذي  المكتوبة  الصحافة  قطاع  لدعم  واضحة  سياسة   -

ويحتاج بشكل عاجل لتحقيق االنتقال الرقمي وتطوير مضامينه بما يتماشى مع 

انتظارات الجمهور وسطوة سلطة االنترنت.

- دعم منظومة التكوين الجامعي والمهني السيما في عالقة بمعهد الصحافة 

وعلوم األخبار والمركز اإلفريقي لتدريب الصحفيين واالتصاليين.

إّن هذه المبادرة التي أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رغم أّنها 

جاءت متأخرة نسبيا، تعتبر خطوة هامة في اتجاه الطريق الصحيح من أجل الدفع 

بالنقاش حول مسألة إصالح قطاع اإلعالم في بعده الشمولي في االتجاه األسلم 
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مع  العريقة  الديمقراطية  الدول  في  المقارنة  الدولية  بالتجارب  االستئناس  وهو 
مراعاة الخصوصية التونسية.)))

الذي  المحوري  الدور  تونس  في  كورونا  فيروس  انتشار  أزمة  كشفت  لقد 

يمكن أن يلعبه اإلعالم في حياة المجتمع السيما في ظّل تفشي األخبار الكاذبة 

في منصات التواصل االجتماعي. كما بينت أهمية أن تسارع الدولة بوضع سياسة 

وصحافة  الجودة  صحافة  على  أكثر  والمراهنة  اإلعالم  قطاع  إلصالح  عمومّية 

االختصاص وإعالم القرب فضاًل عن حتمية تطوير االتصال العمومي لمؤّسسات 

ومركزية،  جهوية  إدارات  برلمان،  جمهورية،  رئاسة  وزارات،  )حكومة،  الدولة 

مقّرات عمومية...(.

منظور  من  بدوره،  اإلعالم  أّن  تونس  في  الكورونا  أزمة  بّينت  المقابل،  في 

اقتصادي واجتماعي مهني، قد تضّرر بشكل ال يقّل خطورة عن بقّية المؤّسسات 

القطاع  فواقع  الهيكلية  أزمته  تعميق  في  يزيد  قد  ما  وهو  األخرى  القطاعات  في 

الجائحة  هذه  مرور  بعد  هو  كما  يكون  لن   19 الكوفيد  قبل  تونس  في  الصحفي 

رقمي  انتقال  بتحقيق  التعجيل  إلى  الماّسة  الحاجة  أيضًا  أوضحت  التي  العالمية 

التي  المكتوبة  الصحافة  القطاع والسيما  في  العاملة  االختصاصات  في مختلف 
توقفت عن نشاطها الورقي تقريبًا ألّول مّرة في تاريخ البالد.)))

خاتمـــــة:
إّن قضّية وضع قطاع اإلعالم صلب اهتمامات الدولة اإلصالحية من منظور 

مسألة  اليوم  تعّد  مواطنية  مجتمعية  حاجة  من  وانطالًقا  ديمقراطي  استراتيجي 

ليست  الحقيقة  في  وهي  التأخير.  من  مزيدًا  تحتمل  ال  أولوية  ذات  جوهرية 

مسؤولية الدولة فقط بل هي مسؤولية مناطة بعهدة جميع األطراف بما في ذلك 

))( - راجع في هذا اإلطار سلسلة مقاالت األستاذ بمعهد الصحافة وعلوم األخبار والمدير 
صادرة  سلسلة  الحمامي؛  الصادق  واالتصاليين  الصحفيين  لتدريب  اإلفريقي  للمركز  السابق 

بالموقع اإلخباري »ألترا تونس«
))( - انظر الدراسة التي أعدت ضمن برنامج دعم وسائل اإلعالم في تونس من قبل االتحاد 

األوروبي »حول وسائل اإلعالم التونسية واالنتقال الرقمي« فيفري 2019. 
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هياكل المهنة والصحفيين أنفسهم والمجتمع المدني عمومًا والسيما الجمهور 
الذي يجب أن يكون في قلب هذه المعادلة.

هافيل  فاتسالف  السابق  التشيكي  الرئيس  صّرح   ،2008 سنة  من  نوفمبر  في 
2003( في حوار له مع الصحفي والمؤّرخ آدم ميشنيك شارحًا حسب   - 1989(
تقديره أسباب فشل التحّول الديمقراطي في أوروبا الشرقية ومحمال المسؤولية 
تركنا  لكننا  القول: »لقد قمنا باإلصالح من األعلى  للنخب واإلعالم من خالل 
الشباب الصغير لقمة سائغة في يد المافيا ومجااًل خصبًا لنشر األفكار المتطرفة. 
إّن استقالة مثقفينا ودخولهم في صراعات أيديولوجية عقيمة هي السبب وخاصة 
من  فهل  المتطرفة«.  لألصوات  منبر  إلى  تحّول  الذي  اإلعالم  لورقة  إهمالنا 

الممكن أن نستوعب هذا الدرس التاريخي في التجربة التونسية؟
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»كيف نفهم أّن املجتمع التونسي مجتمٌع 
ُمعّطٌل«

محّمـد عـلي الحلـواني

النظرية  الخلفيات  أّواًل  أتفّحص  أن  الكلمة  هذه  في  حضراتكم  على  أقترح 

دون  تحول  التي  والثقافية  والسياسية  ااِلقتصادية  الُمعّطالت  لطبيعة  والتطبيقية 

تحّرك المجتمع التونسي من أجل تحقيق طموحاته المشروعة نحو التقّدم والنمو 

هذا  تجاوز  إمكان  شروط  في  والنظر  البحث  ثانيًا  عليكم  وأقترح  وااِلزدهار. 

الوضع الخطير.

وسأبدأ باإلشارة إلى تصّور متفائل شائع لدى عاّمة الناس بل حتى عند بعض 

حضاريا  واِختلفت  تنوّعت  مهما  الُمجتمعات  أّن  مفاده  والمختّصين  المثقفين 

وتاريخيّا واِقتصادّيا فإّنها تظّل قادرة مبدئيًا وبصفة تكاد تكون آلية على إنجاز ما 

كبيرة  تعترضها مشاكل  أن  المتطّورة، دون  أو  بالمتقّدمة  المسّماة  البلدان  أنجزته 

ُتعيق أو ُتعّطل طموحها نحو الرقّي، خاّصة إذا كانت تبذل في سبيل ذلك كل ما 

يتوّجب عليها فعله حسب إمالءات القائمين على تحّولها ااِلقتصادي والسياسي 

الدولة  العاّمة لميزانية  التوازنات  النمّو ومعالجة  اِبتداء من ضرورة تعزيز أسباب 

ااِلنتقال  سير  على  أيضًا  والسيطرة  الرشيدة  الَحْوكمة  مبادئ  اِّتباع  وجوب  إلى 
الديموقراطي.

إاّل أّن الواقع المعيش ُيملي علينا مهمة مناقشة األسس النظرية لهذا التصّور 

التحّوالت  إلى  بالنظر  مصداقيته  في  قلياًل  والتأّمل  اللزوم  من  أكثر  المتفائل 
المستقبلية التي يبّشر بها خصوصًا بعد أن اِّتضح لكثير من البلدان التي جّربت مثل 
هذه المسلكية أّنه في آخر األمر تصوٌر سطحّي وتبسيطيٌّ ال يعكس بتاتًا ما يجري 
على أرض الواقع من جمود وتقهقر لألوضاع، ما عدا بعض التحّوالت السياسية 

الفوقية. ذلك أّن ما ُنعايشه ونشاهده ونمارسه، يجري غالبًا على عكس االّتجاه 

الموعود، خاّصة أّن أوضاعنا الماّدية والّثقافية تسوء يومًا بعد يوم وأّن مؤّسساتنا 
تتدهور باِّطراد، ناهيك عن ترّهل دواليب الدولة التي ُتشرف كّلها على الّتداعي 
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التعّطل  بؤر  تزايد  داخلها وخارجها ومن  الفساد  رقعة  اِّتساع  والّسقوط من شّدة 
صلبها، باإلضافة إلى تعّمد بعض األطراف المتنّفذة على تكسير شوكتها بالّرغم 

من كل اإلغراءات الثورية الواعدة بتبّدل األوضاع وتحّسن األحوال.

ولعّل هذه التساؤالت هي التي كانت الدافع لدّي إلى نسج خيوط تصّورات 
الواقع ولتحديد  في  ما يحدث  توضيح وتفسير  تمّكننا من  قد  ومقاربات جديدة 
المسؤوليات بصفة جّدية حيال تهمة تعطيل حركّية التقدم العالقة بمجتمعاتنا، وقد 

تمّكننا هذه التساؤالت من تصويب األمور وتعديل ااِلختيارات وااِلّتجاهات.

وبطبيعة الحال، كان الّرأي عندي أّن شيئًا من ذلك ال يكون ممكنا إاّل بالشروع 
أفقها  واِنغالق  ذاتها  على  مجتمعاتنا  واِنكماش  لتعّطل  فهمنا  وتعميق  تدقيق  في 
على حدود قيمها الحضارية الخاّصة، ناهيك عن ميلها الغريب إلى نبذ واِستبعاد 
كّل رديف وافد، خوفًا من زعزعة أركان هياكلها ااِلجتماعية العريقة واِنزعاجا من 

تهديد االيديولوجيات الحديثة لدعائمها العقائدية والحضارية الراسخة.

العطل  مفهوم  لمدلول  الّنظري  األفق  تعميق  إلى  أتطّلع  كنت  ذلك،  ألجل 
ااِلجتماعية  المجاالت  في  والُعطالة  والّتعطيل  كالّتعّطل  اللفظية  ومشتّقاته 
والسياسية علما بأّنها ألفاظ متقاربة المعنى تفيد في أغلبها »الكّف عن الشيء رغم 
القدرة عليه« باِعتبار أّن لهذا المفهوم قدرة »مسبرية« من خالل إحاالته الّداللية 
على الطبيعة المعّقدة للموضوع الذي نحن بصدده، خاّصة أّن اِستعمالنا لمفهوم 
»العطل« ها هنا على صيغة المفعول به المشدد »ُمعّطل« إّنما كان للتعبير عن أّن 

حقله الّداللي مقصور على فكرة التقصير حيال إنجاز المقدور عليه.

لدى  هاّمة  خصوصّية  على  ُتحيلنا  العطب  أو  العطل  فكرة  أّن  شّك  وال 
المجموعات المنّظمة على غرار المجتمعات البشرية من حيث كونها في األساس 
والتعّطل  للعطب  باِمتياز  قابلة  يجعلها  مّما  معّقدة،  هياكل  أو  بنيات  أو  دواليب 
والتعطيل بحكم أّن كل معّقد هّش بالضرورة، سواء تعّلق األمر بموجود طبيعي 
ذلك  إلى  باإلضافة  تحيلنا  كونها  عن  فضاًل  اِجتماعية.  بظاهرة  أو  بمصنوع  أو 
على المقاربات التي تحّفزنا على ضرورة اِستبعاد النظريات التبسيطية على غرار 
نظريات التحّول السلس والسهل من التخّلف إلى النمّو مثل ما أشرنا إليه، وذلك 
ونماذج  بنظرّيات  واِستبدالها حينئذ  المعقدة أصال،  مواضيعها  مع  تطابقها  لعدم 
التي  الحديثة  اإلنسانية  العلوم  مقتضيات  وفق  مقارباتها  تبني  أخرى  تفسيرية 
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أبحاثها  كل  في  خاّصة  منزلة  الكيفي  والترييض  النمذجة  مفاهيم  تنّزل  أصبحت 

وعيا منها بوجاهة المقاربة المنظومية في كل المجاالت وعمال بضرورة تغليبها 

المنظومات  إلى  تنظر  ال  التي  المتقادمة  الميكانيكية  التبسيطية  المقاربات  على 

ككّل متجانس.

وألجل ذلك، سأقترح في هذا البحث تجديد النظر إلى ظاهرة التعطيل التي 

رضخت لها مجتمعاتنا وذلك بالنظر إليها من زوايا أخرى وبآليات غير تلك التي 

اِعتدنا عليها خاّصة من قبل السياسيين وااِلقتصاديين الكالسيكيين وغيرهم من 

المهتّمين بهذا الموضوع.

وفي إطار هذه المالحظات، أرى أّن مفهوم التوازن جدير بأن يلّبي هذا المطمح 

المنظومات  لعناصر  المعقد  التشكيل  قواعد  كشف  على  فقط  ليس  قادر  ألّنه 

ااِلختالالت  مكامن  إلى  الباحث  إرشاد  على  أيضًا  ولكن  المعّطلة،  ااِلجتماعية 

فيها باِعتبار أّنها معّوقات وجب رصدها ثم معالجتها قدر اإلمكان خصوصًا وأّن 

هذا المفهوم محوري بالنسبة إلى أغلب النظريات والتحاليل التي ُتعنى بمسائل 

التنمية والنمو والتخلف.

وسأعتمد لفهم هذه البنى ااِلجتماعية المعّطلة على مقاربات »النمذجة« من 

خالل ثالثة نماذج تفسيرية يعّبر كل واحد منها على نوع خاص من التوازن، لعلنا 

مجتمعاتنا.  تعّطل  في  المتسّببة  والثغرات  العيوب  طبيعة  عن  بواسطتها  نكشف 

هاهنا  أتبّنى  أّني  إلى  اإلشارة  مع  التالي  النحو  على  المقاربات  هذه  وستكون 

التصنيف الذي قّدمه »جيل غاسطون بارجي« في كتابه: »ميتودولوجيا اِلقتصاد«.

مقاربة التعّطل المجتمعي:

 من خالل نموذج التوازن الّسكوني الّتقابلي أو الستاتيكي.

 من خالل نموذج التوازن الديناميكي االنصهاري.

 من خالل نموذج التوازن التراكمي.

وقد اِخترت اِستخدام المقاربة النمذجية كمقاربة تفسيرّية للتعّطل الذي يحصل 

المستويات  لبعض  الناجع  ااِلختزالي  التفسيري  النظام  بمثابة  ألّنها  للمجتمعات 

عالقة  على  األشكال  من  بشكل  اِعتمادها  بفضل  معّينة  معّقدة  لظواهر  العميقة 

المماثلة بين النموذج ذاته وبين موضوع البحث العيني أو الصوري - الرياضي، 
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بحيث يرقى فهمنا للموضوع المطلوب بفضل هذه المماثلة أو المقايسة إلى درجة 
فهمنا المفترض للنموذج ذاته. واِخترت أيضًا أن تكون هذه المقاربة مرتكزة على 
مفهوم التوازن ألّن له من الجدارة التي تقودنا إلى فهم ظاهرة التعّطل المجتمعي 
مع ما يكتنفها من تعقيد إذ من خصائص مثل هذه الظواهر أّنها منظومات توازنية 

باِمتياز مهما اِختلفت مقادير عناصرها المكّونة.

إقصاء  أّنه  على  ُيفهم  أن  يجب  ال  التفسيري  المنحى  على  تركيزي  أّن  إاّل 
التفسير  مقولة  تحصر  التي  »التذييتية«  التوجهات  إليه  ذهبت  كما  الفهم  لعملية 
مع  اِنسجاما  اِعتباره  يمكن  ما  بقدر  غيرها،  دون  الطبيعية  األبحاث  مجال  على 
قدر  تجيز  أصبحت  التي  الحديثة  اإلنسانية  العلوم  كل  في  الجديدة  التوّجهات 
اإلمكان اِستخدام كّل األدوات العلمية بغرض الفهم وليس فقط من أجل التفسير 
والوصف، علما بأّن أهم األدوات المستخدمة صلب أبحاثها هي أدوات الترييض 
بالرغم من معارضة  بالذاتيات وذلك  اإلنسانية  الظواهر  اِختلطت  الجديدة مهما 

من َيقصرون الترييض مبدئيًا على المباحث الطبيعية دون غيرها.

فلننظر إلى مقاربة النموذج األّول وهو أكثر النماذج المستخدمة من ِقبل الّنخب 
ااِلجتماعي  للواقع  مطابقته  قّلة  من  بالرغم  الخصوص  وجه  على  والّسياسيين 

المعيش فضاًل عن تشويهه لتوازناته الحقيقية كما سنرى.

أو  الّتقابلي  الّسكوني  التوازن  نموذج  خالل  من  التعّطل  · مقاربة 
الستاتيكي. 

»التوازن  ظاهرة  من  اِسمه  عليه  يدل  كما  مستوحى  النموذج  هذا  براديغم  إن 
ألدوات  اِستعمالنا  عند  تحدث  حالة  وهي  الّتقابلي«،  »الّسكوني  أو  الستاتيكي« 
المسّمى  الميزان  وأعني  القبان  )أي  القرسطون  أو  الميزان  مثل  التقليدية  الوزن 
خطأ بالروماني( إلى غير ذلك من آالت الوزن، علما بأّن سبب اِختيار هذه الظاهرة 
كمرجعية تفسيرية نموذجية لبعض الظواهر األخرى على غرار الظواهر ااِلجتماعية 
في  الحاصل  الميكانيكي  التوازن  بين  المفترضة  التماثل  عالقة  بل  التشابه،  هو 
آالت الوزن التقليدية والتوازنات التي قد تحصل في مجاالت أخرى. فيفترض 
الباحث إمكان فهم الظاهرة ااِلجتماعية، على سبيل المثال، بقياسها على ظاهرة 
التوازن السكوني المعروفة من منطلق أّن فهمنا لعملية تكافؤ األثقال المتعاكسة 
هذه  حسب  شكال،  مماثلة  عملية  هي  العادية  الوزن  إجرائية  صلب  المتقابلة  أو 
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الفرضية، لتوزان عناصر الميزانية العاّمة للدولة مثاًل أو إن شئنا لتوقف أو اِستكانة 

حركّية اِجتماعية صدامية بعد حصول ترادع أو توازن بين القوى المتصارعة.

ومن باب التوضيح ال بّد من إضافة مالحظتين إثنتين:

فأّما المالحظة األولى تتمّثل في أّنه بالرغم من نعت هذا التوازن بالستاتيكي 

أي السكوني فليس معنى ذلك أّن عناصر التوازن فيه غير قابلة للتغّير ألّن التوازن 

الحاصل إّنما هو من النوع »الساكن ميكانيكيا« بمعنى أّنه يظّل توازنًا مستقّرا حسب 

االصطالح الميكانيكي طالما يحافظ الثقالن أو تحافظ القّوتان في تقابلهما على 

قاعدة عكسية التناسب بين الثقلين ومسافات الذراعين بالنسبة إلى محور التعليق 

تلك  بين  القوة«  »بعزم  يسمى  ما  بقاعدة  التقّيد  كّلما يحصل  أي  الميزان،  لكفتّي 

على  تأثير  له  يكون  ال  والمسافات  األثقال  اِختالف  بأّن  يفيد  ما  وهو  المقادير، 

توازنها طالما ثّمة اِحترام لقاعدة التناسب العكسي بينها.

وأّما المالحظة الثانية فهي تخّص ضيق مجال تطبيق هذا النمط التوازني على 

مجاالت أخرى ال تتقّيد بشرط اِنحسار عدد عناصره على عدد قليل من القوى أو 

العوامل الفاعلة بحيث يصعب كما سنرى فيما بعد تطبيقه أو مماثلته بمجاالت 

والتالعب  التشويه  أمام  الباب  يفتح  مّما  وتتشّعب،  الفاعلة  العناصر  فيها  تتعّدد 

بالمعطيات كما سأحاول إبرازه بعد قليل.

الّتقابلي،  الستاتيكي  التوازن  نموذج  خصائص  لبعض  عرضنا  بعد  ولكن 

لنا اِستخدام هذا النموذج لفهم جوانب من واقعنا  سننظر اآلن إلى ما قد يضيفه 

المجتمعي. وأّول ما يمكن التنبيه إليه هو أّن مجال اِستخدامه الطاغي هو المجال 

بين  من  ترييًضا  األكثر  هو  ااِلقتصاد  علم  ألّن  فقط  ليس  منازع.  بال  ااِلقتصادي 

العلوم اإلنسانية كما ُيعتقد، ولكن أساسًا ألّنه يتالءم أكثر مع منزع نموذج التوازن 

السكوني الضارب في ااِلختزال والتجريد باِعتبار أّن عدد العوامل المفترضة في 

ااِلقتصاد  علم  متطلبات  مع  باِمتياز  يتالءم  ما  وهو  جّدا  محدودة  التوازن  عملية 

أقصى  إلى  المؤثرة مختزلة  العوامل  أن تكون  يفترض من جهته  الذي  الليبيرالي 

اِختزل  الرياضي معها أسهل وأجدى. ولذلك  التعامل  الحدود أيضًا حتى يكون 

وااِلستهالكي  اإلنتاجي  البعد  في  المجتمعية  الظواهر  الليبيرالي  ااِلقتصاد  علماء 

لألفراد ال غير.
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هذا  على  يعتمد  الذي  الوحيد  العلم  االقتصاد  علم  ليس  الواقع،  في  ولكن 

النموذج التفسيري، بل تنضاف إليه عّدة اِستخدامات أخرى في مجاالت شتى من 

الحياة ااِلجتماعية لألسباب التي ذكرتها ولكن أيضًا ألسباب غير معلنة هي في 

تقديري أقرب إلى التضليل والتغليط منها إلى النزاهة العلمية جّراء المكر والتحّيل 

في تشغيل هذا النموذج في غير مجاله الطبيعي. وبالفعل، يمكن لنا مالحظة أّن 

أغلبية من المختصين في ااِلقتصاد والمحاسبة وحتى من بين السياسيين المهتمين 

واِختزال  حصر  إلى  عادة  يلجؤون  المواطنين  حياة  من  المادي  الجانب  بهذا 

على  إثنين  مظهرين  أو  واحد  مظهر  في  والمتشّعبة  المتعّددة  المجتمع  مشاكل 

المؤشرات  إاّل في ما يظهر من تلك  الحّل والّربط ال يكمن  بأّن  األكثر معتقدين 

ااِلجتماعية  العوامل  مع جملة  الضروري  تشابكها  في  زاهدين خصوصًا  بعينها، 

األخرى التي لها تأثيرها الحتمي على مصير الشعوب كالعوامل الثقافية والتعليمية 

والعقائدية والتاريخية والسياسية والديمغرافية والمناخية والجيوسياسية إلى غير 

ذلك من العوامل.

التوازن  لتفسير  واحد  ُمكّون  يستأثر  أن  الخطأ  من  كان  وإن  حتى  ولكن 

المجتمعي العام على غرار ما يفعله ااِلقتصاديون الليبيراليون. فاألخطر في نظري 

هو اِستخدام السياسيين آللية ااِلختزال تلك على غير وجه حّق، إْذ كثيرًا ما يستأثر 

حزب أو اِّتجاه سياسي بعنصر أو عنصرين كما نراه اليوم في تونس بعد أحداث 

2011 اِلعتبارهما من المكونات األساسية لشخصية أو لهوية المجتمع على غرار 

العنصر العقائدي أو القومي أو العرقي ضاربين عرض الحائط بكّل ما تمليه علينا 

طبيعة نموذج التوازن السكوني من جهة كونه ال يصدق وال ينطبق إاّل على مجال 

ضيق يكون مالئًما له بحيث يصعب جّراء ذلك أن تكون مثل هذه المقاربة أداة 

ما جعلني  نعيشها،  التي  والمتفاقمة  المعّقدة  ااِلجتماعية  المشاكل  لتفسير  ناجعة 

أميل إلى القول بأّن مثل هذا التمشي الذي يناسب الذهنيات والسياسات التبريرية 

ليس فقط إخفاقًا أو خطأ في قراءة المسائل أو تأويلها، بل هو تشويه وإفساد لفهم 

واقعنا المتردي إن لم يكن في األصل تمويه ايديولوجي أو تزيين سياسي للواقع 

المعيش ال يمكن له أن يقودنا في آخر األمر إاّل إلى مزيد من التهميش والتعطيل 

نتقاسم  التي  البلدان  أّن  نظري  وجهة  من  أرى  وال  والعباد.  البالد  مصالح  لكل 

معها نفس المشاكل والهموم قد نجت هي األخرى من تلك العمليات التبسيطية 
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والمغالطّية والتزييفية ذات الطابع التبريري المفضوح ألّنها مثلنا تقريبًا تعاني من 

تعطيل كّل دواليبها ومؤّسساتها.

هذه  تعمد  إْذ  كثيرة،  أمثلة  المجتمعي  التخلف  تفسر  التي  التبريرات  في  ولنا 

في  نقص  مجّرد  إلى  مثاًل  مجتمعاتنا  تخّلف  رّد  إلى  معروف  هو  كما  الذهنيات 

مؤشر النمو أو تقلص في قدرة المؤّسسات ااِلنتاجية على التشغيل أو ااِلستثمار أو 

غيرها من التبريرات بما يوحي من باب التمويه بأّن مجّرد الرفع من هذه المقادير 

أو تحسين المؤشرات ُتعد إجراءات كافية لرفع التحّدي للخروج من التخّلف في 

آخر المطاف، بينما يعرف القاصي والداني أّن مضاعفة قدرات اإلنتاج واإلنتاجية 

مثلما ُيرّوج له عادة أو الدعوة إلى زرع روح البذل والعطاء ليست سوى حلوال 

مجتمعاتنا  تسم  التي  الكبرى  للمعضلة  وزن  أي  تقيم  ال  ومعزولة  هزيلة  جزئية 

كل  يصحب  يكاد  الذي  الشامل  الهيكلي  التخّلف  معضلة  وهي  أال  المتخلفة 

نواحي الحياة ااِلجتماعية والثقافية.

فلنتحول اآلن إلى عرض النموذج التفسيري الثاني بغية النظر فيما يترتب عن 

اِستعماله في عالقة بموضوعنا. ولكن دون أن أعيد ذكر كل ما قلته في خصوص 

مفهومي النمذجة والتوازن ألّن حكمهما يبقى واحًدا.

الديناميكي  التوازن  نموذج  خالل  من  المجتمعي  التعّطل  · مقاربة 
االنصهاري.

من  آخر  نوعا  يمّثل  أّنه  النموذج  هذا  خصوص  في  مالحظته  يمكن  ما  أول 

وهي  ااِلعتبار  بعين  األول  النمط  يأخذها  لم  خاصية  عن  يعّبر  إْذ  التوازن  ظاهرة 

من  كبير  عدد  في  رصده  يمكن  والذي  ذاته  التوازن  يلحق  الذي  التغّير  ظاهرة 

وتيرة  رصد  بصدد  هاهنا  نكون  بأّننا  أدّق  بصفة  القول  يجدر  بحيث  التوازنات 

بينها  فيما  المنصهرة  الديناميكية  الظواهر  من  عددا  تسم  التي  التحّوالت  توازن 

سواء في الطبيعية أو في الكائنات الحّية من خالل عمليات األيض القاعدي أو 

العادي لاِلشتغال  بالنمط  الهدمي أو في المصنوعات من قبيل ما يسمى  األيض 

بالنسبة إلى اآلالت والمحركات مثال. وهذه إضافة مهّمة بالنسبة إلى النمط األول 

التوازنات  وتشخيص  إدراك  في  الزمني  البعد  المّرة  هذه  يقحم  ألّنه  التوازن  من 

باإلضافة إلى وتيرة تحّوالتها في الزمن.
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وأهّم ما في التوازن الديناميكي أّنه توازن يتالءم على خالف النوع األول مع 

تعّدد وتعّقد العناصر المحدثة للتغّيرات التي تحافظ على وتيرة معينة من التغّير، 

فضاًل عن كونه ال يفرض اِستخدام لوغاريتمات رياضية فائقة التعقيد بشكل يكون 

نجدها  التي  والعينّية  النوعّية  أو  الكيفية  والوضعيات  المواضيع  مع  تالؤما  أكثر 

بكثرة ليس فقط في اإلنسانيات بل كذلك في كثير من العلوم الصحيحة الحديثة 

التي أصبحت مواضيعها تّتسم هي أيضًا بدرجة معينة من الاّلحتمية أو الّتخلخل 

بسبب صعوبة معالجة البعض من جوانبها بالطرق الرياضية القطعّية أو الّتحديدّية 

الكالسيكية.

وملّخص القول في هذا المجال أّن اِستخدامنا لهذا النموذج مقياًسا أو مسبًرا 

للتحّوالت ااِلجتماعية الهيكلية، على سبيل المثال، من شأنه أن يكشف لنا منسوب 

تسارعها أو اِستقرارها أو تراخيها وذلك بالقدر الذي ينّبه الدارسين أو المسؤولين 

السياسيين إلى الجانب الذي يجب السيطرة عليه كي تحافظ المنظومة على وتيرة 

التغّير المطلوبة وبالتالي على توازنها الديناميكي بالقدر الذي قد يحّفز أهل الذكر 

على تعديل ما يجب تعديله صلب المجاالت التي تستحّق منهم التدّخل.

من  تعاني  التي  البلدان  في  أو  تونس  في  سواء  أحد  على  يخفى  ال  ولكن 

مّما  غفلة  في  تقريبًا  أّنها  ااِلجتماعية  ومؤّسساتها  لدواليبها  التعّطل  ظواهر  نفس 

تخسره لعدم إدخال البعد الزمني على دراسة وفهم عمق التحّوالت التي تحصل 

ألوضاعها جملة وتفصيال. وبالفعل ثّمة فرق بين فهم الظواهر من خالل لحظات 

خالل  من  وفهمها  لسيرورتها،  برقّية  وبصفة  آلخر  حين  من  منتقاة  ومضات  أو 

المعاينة اللصيقة لتحولها عبر الزمن. والفرق جليٌّ أيضًا في تقديري إذا اِستحضرنا 

أّن جملة المؤّشرات المستعملة في الدراسات ااِلقتصادية وااِلجتماعية عندنا ال 

تستثمر على الوجه الصحيح واألكمل ما يترّتب عن الخطوط البيانية والمنحنيات 

عبر  الظواهر  لمسارات  الرياضية  الّدوال  معطيات  تشّكلها  التي  وااِلسقاطات 

منعرجات سيروراتها الفعلية.

مشاهد  أمام  وكأّننا  لمجتمعاتنا  تصّوراتنا  إزاء  نتصّرف  الواقع  في  نحن  بل 

متالحقة من الظواهر واألحداث ولكن دون أّي رابط داللي وثيق يجمع بينها، أْي 

دون أن يكون لنا رأي متسّلح بعلم المتغّير من حيث هو متغّير حتى نفهم توّجهاتها 

الكبرى عبر الزمن.
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تلحق مجتمعاتنا جّراء جهلنا  التي  التعطيالت  لكشف  تكفي  األمثلة  وبعض 
باألساليب  نتشّبث  إْذ  مثال،  اللغوي  لواقعنا  الحقيقية  والتوجهات  باإلسقاطات 
ال  التي  اللغات  أّن  على  المؤشرات  كل  تدل  بينما  المتكّلسة  القديمة  اللغوية 
تتطّور تموت عاجاًل أم آجاًل. كما يتبّين لنا أيضًا من خالل هذه األبحاث أّن فكرة 
الّرجوع اآللي إلى نجاحات الماضي التليد بغية إعادة إحيائه خاصة في السياسة 
السابقة  األحوال  ظروف  إعادة  اِلستحالة  ممكنة  غير  وهمية  فكرة  والعقائديات 
بمعزل عّما جّد على  وتقنيًا وفكريًا وديموغرافيًا ومعيشيًا وثقافيًا  قانونيًا وعلميًا 
صعيد الحريات العامة والفردية من تطّورات حداثية كبرى. بينما يتراءى للبعض 
رغم ذلك وبكل بساطة وجدّية أّن الرجوع إلى قيم وأحكام القرون الغابرة ممكن 

بل وارد جّدا.

يهيكل  الذي  التاريخ  وأعني  للتاريخ،  التجاهل  هذا  يبدو  ما  على  وسيظّل 
مجتمعاتنا وينحت ذواتنا ويبني أوطاننا، أكبر العقبات وأشّد الُمعطالت في سبيل 
الغرب  محاكاة  إلى  بسذاجة  وأحيانًا  بعفوية  نسعى  أّننا  نفهم  كيف  وإاّل  تقدمنا. 
المتقدم في كل جوانب الحضارة التي بناها ونحن مازلنا نعتقد أّن تقوقعنا على 
الظفر  النيرة سيمّكناننا من  التليد وتشّبثنا بأخالقياتنا وقيمنا  هويتنا وعلى ماضينا 
العلمي والتقني والسياسي والحضاري  التراكم  بذلك، متجاهلين كل مقتضيات 
المستلزم لبلوغ تلك المراتب ناهيك عن المعاناة في تحّمل مشاق األطوار التي 

يطلبها مّنا مثل هذا المسار؟

واِستتباعا لما سبق واِستقداًما لما سيلحق من المقاربة الثالثة التي أشرت إليها 
في البداية، ال بّد من ااِلنتباه أيضًا إلى مدى أهمية الوقوف بعين الناقد على غرابة 
اِعتقادنا بأّن مشاريع النمو والتقّدم العلمي والتقني وااِلجتماعي بصفة عامة قابلة 
باِعتماد طرق  األقل  أو على  الاّلزمة  الحضارية  التراكمات  السريع دون  لإلنجاز 

بديلة مبتكرة تعّوض عنها اِختصاًرا للوقت وحفظًا للجهد.

· مقاربة التعّطل المجتمعي من خالل نموذج التوازن الّتراكمي
إّن هذه المقاربة الثالثة تخّص نموذج التوازن التراكمي في تكامل مع مقاربة 
بمقتضى  الزمني  للبعد  آخر  بعدا  تضيف  ألّنها  االنصهاري  الديناميكي  التوازن 
فيما  وللمعطيات  لألحداث  تحصل  التي  بالتفاعالت  أوال  ااِلهتمام،  ضرورة 
بينها فضاًل عن ديناميكيتها الذاتية، وثانيا بمقتضى تناغمها مع ما قد ينفذ إليها من 
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خارجها. ال لشيء إاّل ألّن تسلسل األحداث وتعاقب الوقائع فضاًل عن الّتجاور 
إّنما ُيدخلها بالضرورة في تركيبات توازنية معينة  بينها  العفوي أو القصدي فيما 
األحداث  تلك  به  تتفرد  ومحّددا  خاّصا  تراكميا  تاريخا  وضعية  كل  في  تفرض 
والوقائع مّما يجعل منها ظواهر اِجتماعية يصعب تجاوزها لرسوخها أو التغافل 
أّن تراكمات الهزال العلمي  عنها أو تغاضيها. وأعني بذلك، على سبيل المثال، 
القرون  في  خصوصًا  واإلسالمية  العربية  حضارتنا  مّيز  الذي  والثقافي  والتقني 
الكليانية هو اآلن  الرجعية  أفرزت واقعًا خاّصا بذهنياته  الماضية  الثالثة األخيرة 
بمثابة عقبة بصفته أداء وعامل تعطيل رئيسي في مسارنا نحو النمو والتقدم. وذلك 
الصناعية  المؤّسسات  تعاقب  عدم  نتيجة  التحتّية  البنية  مستوى  على  فقط  ليس 
واإلنتاجية العصرية المبدعة منذ مّدة طويلة في أوطاننا، ولكن أيضًا على مستوى 

الذهنيات التي بقيت عندنا على حالها منذ قرون رافضة ومقاومة لكّل تغيير.

فهل من معنى مثاًل أن تبقى مجتمعاتنا غير مراكمة لمكتسباتها وغير ضابطة 
لمقّدراتها وكأّنما على كل جيل أن يبدأ تعّلمه من جديد في ضوء غياب توارث 
وتفّكك  األرشفة  حركة  ووهن  المؤّسسات  صلب  المهارات  واِكتناز  الخبرات 
هياكل الذاكرة العاّمة؟ وهل من وجاهة أيضًا في أن ُيستهدف الشيء القليل مّما 
الدولة  دواليب  وتعطيل  المؤّسسات  تركيع  حمالت  أمام  وصمد  وتراكم  تكّون 

بأتفه الحجج واألسباب؟

األسباب  حول  وااِلستفسارات  التساؤالت  هذه  ختم  إلى  وصلت  وقد  اآلن 
التي قد تكون وراء التعطيل الشامل الذي أصاب مجتمعاتنا يمكنني أن أفصح بأّنه 
إلى جانب األسباب الكثيرة التي ساهمت بالتأكيد في تقهقر حضارتنا ثّمة سبٌب 
لم ُنولِه ااِلهتمام الاّلزم بينما هو يمّثل عنوان إخفاقاتنا أال وهو إخفاقنا في حسن 
ُر بها إلى حركية مجتمعاتنا. وفي الواقع  ااِلشتغال على منظومة المقاربات التي ُنَنظِّ
تارة  نافين  الخاطئة،  والمقاربات  التأويالت  أخاديد  في  تهنا  قد  نكون  أن  أخشى 
حركية التاريخ، مكتفين برصد سكونات وتوازنات أحوالنا، عاجزين تارة أخرى 
على التأثير على وتيرة تغّيرات األحوال والّظروف فضاًل عن تجاهلنا للعوائق التي 

تعرقل خطانا وتمنعنا من تحديد الخطوات التي قد تحّرر مسعانا.
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هزيمة العدالة
في مرحلة االنتقال الّديمقراطي

رضــــا رّداوي

تقديم
كيفية  الفرنسي،  المستعمر  عن  ورثت،  ما  ضمن  االستقالل،  دولة  ورثت 
أنها  السياسية. فرغم  العدالة، وحيل استعمالها في معاركها  التحكم في مؤّسسة 
لم تعد مقيدة بنظام الحماية القائم على مبدأ التعاقد بين الدولة الحامية والدولة 
المحمية)))، فإنها اختارت، منذ البداية النظر إلى هذه المؤّسسة بعين الريبة. فقد 
القضاء  بين 9 ماي ))9) و)) أوت 9)9) تسجيل )) محاكمة بمحكمة  تّم 
السابق  النظام  رجال  من  متهم   (00 بينهم  من  متهم،   (00 تقرابة  شمل  العليا، 
حكم  الذي  الرايس  الهادي  الوزير  بينهم  )من  ومزالي  البّكوش  حكومتي  مثل 
عليه باإلعدام، والوزير حمادي سعد اهلل الذي مات في السجن(، كما تّم اعتقال 
باإلعدام  تّم إصدار حكم  السابق وزوجته))). كما  الوزير األكبر  الطاهر بن عمار 

ضد صالح بن يوسف))).

في  السياسي،  استعمالها  وتوقف  ألغيت  قد  العليا  القضاء  محكمة  أن  ورغم 
أواخر 9)9) )))، فإّن سياسة وضع اليد على مؤّسسة العدالة لم تتوقف، فقد حلت 
خالل  من  للسلطة،  السياسية  األغراض  خدمة  في  محلها،  العسكرية،  المحكمة 
تكفلت  التي  الدولة،  أمن  محكمة  نشأت   ،(9(8 أواخر  وفي  الخصوم.  تصفية 

 -  (88( الفرنسي  االستعمار  زمن  تونس  في  والسياسة  القضاء  العرفاوي:  خميس   - )((
))9) دار صامد للنشر والتوزيع الطبعة األولى )00) ص)).

واليسار  الدولة  أمن  بتونس، محكمة  االستثنائي  القضاء  تاريخ  بوقرة: من  الجليل  عبد   - )((
األولى  الطبعة  والتوزيع،  للنشر  برسبكتيف  آفاق-  دار  العظام،  وكسر  الذراع  لي  بين  الجديد 

))0)، ص )).
))( - المرجع السابق، ص )). 

))( - تّم إلغاؤها بالقانون المؤّرخ في )) أكتوبر9)9).
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القضاة  حول  أثير  وقد  التونسي،  اليسار  يقودها  كان  التي  للتحركات  بالتصدي 
الحقبة عدة تساؤلت،  المحاكمات خالل تلك  النظر في مجمل  توّلوا  الذين 
حول كيفية انتدابهم للحكم فيها، نظرًا لعالقتهم بالسلطة، خاصة إذا علمنا أنه 
تتدخل  كانت  التنفيذية  السلطة  وأن  السلط،  بين  حقيقي  فصل  هناك  يكن  لم 
مباشرة في سير بعض القضايا))). بل ذهب المتهمون من مجموعة برسبكتيف، 
خالل محاكمات سبتمبر 8)9)، إلى الطعن في شرعية الهيئة القضائية، المتكونة 
المغيربي،  والحسين  يحمد  الحبيب بن  وعضوية  كرئيس،  الشريف  علي  من 

وهما في نفس الوقت عضوان بمجلس النواب))).

تلك  واقترنت  بل  عقود)))،  خالل  القضاء،  على  السلطة  سيطرة  واستمرت 
كان  فقد  القضاء)))  صمت  أمام  تمر  كانت  التي  التعذيب  عمليات  مع  السطوة 
عن  القضاء  وانحرف  التسيير،  في  الغالب  هو  للدولة  الشمولي  التصور  هاجس 
دوره، تحت الضغط، ليتحول إلى قضاء تحت السيطرة، ال عدالة فيه. ومع شتاء 
واتسع  انفجرت،  ما  سرعان  التي  انتفاضة الحوض المنجمي،  008)، انطلقت 
نطاق الحتجاجات إلى بقية مدن الحوض المنجمي، حيث أغلقت الطرقات 
بالعجالت المطاطية المحترقة، ونصبت الخيام على مستوى السكك الحديدية))). 
وقد تّم خالل تلك المحاكمات، التي استمرت على مدى سنتين، إدارة المعرفة 
مع الصحفيين التونسيين، بوصفهم صوت مدن الحوض المنجمي المحاصرة))). 
المشعة  الصورة  إظهار  في  األساسي  الدور  النزيهة  الحرة  للصحافة  كان  فقد 

))( - عبد المجيد بلهادي: االنتهاكات في حّق اليسار التونسي ضمن ندوة: »انتهاكات حقوق 
االنتقالية،  للعدالة  الوطنية  التنسيقية  والتاريخ«،  الذاكرة  بين   (0((/(9(( بتونس  اإلنسان 

المغاربية لطباعة ونشر الكتاب، الطبعة األولى مارس ))0)، ص ))).

))( - مذكرة قانونية أعّدها برسبكتيفيون للطعن في شرعية محاكمتهم، ضمن مالحق كتاب 
من تاريخ القضاء االستثنائي بتونس، مرجع سبق ذكره.

))( - تقرير حول واقع الحريات بتونس: سنتان بعد االنتخابات، أكتوبر ))0)/))0) الرابطة 
التونسية للدفاع على حقوق اإلنسان، )8) صفحة.

))( - تونس: الكتاب األسود، منظمة مراسلون بال حدود، نشر دار محمد علي، مارس ))0)، 
))) صفحة. 

انتهاكات حقوق  المنجمي 008)، ندوة  ))( - فاطمة جراد: االنتهاكات في أحداث الحوض 
اإلنسان بتونس ))9)/))0)، مصدر سبق ذكره. 

))( - صحافيون تونسيون في مواجهة الدكتاتورية: ثالث وعشرون سنة من القمع والتضليل، 
مركز تونس لحرية الصحافة، الطبعة األولى ))0)، ))) صفحة.
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للتحرك الحضاري السلمي الذي تّم بمنطقة الحوض المنجمي قبل أن تعبث به 
أجهزة البوليس والستخبارات)))

يوم  فمنذ  السماء،  في  عاليا  القضاء،  من  النظارات  الثورة رفعت سقف  لكن 
منهم  وخاصة  المحاكم،  دخول  من  االستبداد  قضاة  منع   ،(0(( جانفي   ((
الذي  بقفصة،  االبتدائية  بالمحكمة  الجمهورية  وكيل  رمضان،  الكريم بن  عبد 
المنجمي  الحوض  محاكمات  خالل  السياسي،  البوليس  تعليمات  يتلقى  كان 
الترقيات  من  مزيد  على  للحصول  فرصة  فيها  يرى  وكان  بل  صدر،  رحابة  بكل 
واالمتيازات المهنية، ومعه تّم منع حاكم التحقيق األّول، بنفس المحكمة، وكان 
التحقيق  حاكم  منع  تّم  ثم  للتعليمات.  القضاء  إخضاع  عن  مسؤولين  اإلثنان 
األّول بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد الذي كان يجمع بين الفساد واالنحالل 
األخالقي في تعامله مع القضايا التي تعترضه، كّل هؤالء ُمنُِعوا من دخول المحاكم 

صحبة قضاة آخرين.

الهمامي بدعوى  تّم منع ستة قضاة على رأسهم محرز  العاصمة  وفي تونس 
اِرتباطه بالنظام وبالتعليمات السياسية وبالمحاكمات الجائرة. وأعيد تسليم مقر 
جمعية القضاء التونسيين، إلى الهيئة الشرعية، بعد طرد الهيئة المنصبة من طرف 

السلطة.

وقد أّدى كل ذلك، إلى إسقاط منظومة القضاء التي كانت موجودة قبل الثورة، 
والتي مّثل القانون األساسي لـسنة ))9) ركيزتها األساسية، وبرزت إلى العيان، 

حالة الفراغ التي عقبت إسقاط المنظومة القضائية برمتها.

اإلجراءات األولى بعد الثورة
بالعفو  المتعّلق   ( عدد  المرسوم  بإصدار  االنتقالية  المرحلة  افتتاح  تم 

تخضع  لم  معطيات،  بثالث  تعّلق  وقد  فيفري))0)،   (9 في  العام  التشريعي 

لحوار معمق، ومّرت في صمت، أّما المعطى األول فهو إصدار العفو التشريعي 

على جميع من تّمت محاكمتهم بموجب قانون اإلرهاب عدد )) لسنة )00)، 

كتاب  في  العادلة،  للمحاكمة  الصفر  الدرجة  بوكدوس:  الفاهم  قضية  الرداوي:  رضا   - )((
»صحافيون تونسيون في مواجهة الدكتاتورية«، مصدر سبق ذكره.
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إذ تّم اِعتبار أّن القانون نفسه لم يكن قانوًنا عاداًل، وليست فقط المحاكمات التي 

المجهود  إطار دعم  في  قد جاء  المذكور  القانون  أن  والمعلوم  تمت في ظله، 

ضمن  القتال  في  شاركوا  الذين  كل  إطالق  تّم  اإلرهاب)))  لمكافحة  الدولي 

كان  التي  السماوات  جميع  تحت  أنواعها)))  بجميع  اإلرهابية  المجموعات 

التونسيون موجودين فيها، قبل أن يتم جلبهم ووضعهم في السجون التونسية، 

مباشرة بعد الثورة، تّم إطالق سراحهم جميًعا، بموجب العفو التشريعي العام.

جميع  عن  اإلفراج  تّم  فقد  العام،  التشريعي  العفو  بنطاق  تعّلق  المعطى 

المحكومين  العفو  شمل  فقد  الواسع،  بالمفهوم  سياسية  بتهم  المحكومين 

شمل  فقد  وبالتالي  سياسية)))،  ألسباب  بهم  تعّلقت  التي  العام  الحق  بجرائم 

مرسوم العفو العام تقريبًا، جميع قضايا الحق العام، من السرقة، إلى االعتداء 

بالعنف، إلى دخول محل الغير، إلى رمي المواد الصلبة، فجميع تلك الجرائم، 

يمكن أن تتحول، بل وتحّولت فعاًل إلى جرائم سياسية وتمّتع أصحابها بالعفو 

التشريعي العام، وتّم مسح جميع السوابق.

المعطى الثالث واألخير الذي تضمنه المرسوم هو طبعًا أن تلك الحاالت 

موجبة للتعويض))).

))( - حمل القانون عدد )) لسنة )00) الصادر في 0) ديسمبر )00) عنوان دعم المجهود 
الدولي لمكافحة اإلرهاب، مما يرّجح أنه صدر بموجب إمالءات دولية، بعد أحداث )) سبتمبر 

)00) الدامية.
))( - المعلوم أن اإلرهابيين التونسيين قد شاركوا في أغلب الجبهات القتالية، ومن بينهم سامي 
السعيدي  بروكسيل، وعادل  المعروفي في خلية  الصيد ومهدي كّمون في خلية ميالنو وطارق 
الذي انضم إلى تنظيم أنصار اإلسالم بكردستان العراق، وسيف اهلل بن حسين الذي انضم إلى 
الجهاد في أفغنستان، وأبو بكر الحكيم الذي شارك في القتال ضد القوات األمريكية في العراق، 

وغيرهم.
))( - نصت الفقرة األخيرة من الفصل األول من المرسوم على ما يلي: ويشمل العفو كذلك كل 
الذين حوكموا من أجل جرائم حّق عام أو جرائم عسكرية، إذا تمت على أساس نشاط نقابي أو 

سياسي.
))( - نص الفصل الثاني من المرسوم على ما يلي: لكل من شملهم العفو العام الحق في العودة 

إلى العمل وفي طلب التعويض.
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اسقاط المنظومة القضائية برمتها
لسنة))9)،  للقضاء  األعلى  للمجلس  المنظم  بالقانون  العمل  إيقاف  أّدى 
باعتبار أنه سقط مع المنظومة السياسية مباشرة، إلى تحكم وزير العدل منفرًدا في 
ُنقلة القضاة وترقيتهم وتأديبهم وبالتالي سيكون هو الجهة الوحيدة التي ستباشر 
هذا العمل. وبالتالي تّمت السيطرة على المواقع والخطط الوظيفية الحساسة في 
القضاء، ووقع وضع اليد عليها من طرف السلطة الجديدة، في ذلك الوقت إلى 
نسبيًا  تقاسمت  التي   ،(0(( ماي  في  العدلي  للقضاء  الوقتية  الهيئة  ظهور  حين 

النفوذ، إلى أن ظهر المجلس األعلى للقضاء في ))0).

هذا تقديم بسيط لحالة القضاء خالل الثورة.

سيتم التعرض في مداخلتي إلى فرعين: مظاهر هزيمة العدالة )الفرع األول( 
االنتقال  مرحلة  في  الثاني(،  )الفرع  القديمة  القضائية  األنساق  استمرار  ثّم 

الديموقراطي.

االنتقال  مرحلة  فــي  العدالة  هزيمة  مظاهر  األول:  الــفــرع 
الديموقراطي

حدث مع نجاح الثورة، ارتباك في الذهن االستراتيجي القضائي في تونس، 
ففي )) ماي ))0)، جدت أّول عملية إرهابية بعد الثورة، وهي عملّية الروحية 
العفو  مرسوم  أن  إلى  تعرضنا  أن  سبق  وقد  العياري)))،  الطاهر  فيها  واستشهد 
بمكافحة  المتعّلق   (00( لسنة   (( عدد  القانون  أسقط  قد  العام،  التشريعي 
بأحكامه، وأطلق سراح جميع  العمل  واعتبره غير دستوري، وأوقف  اإلرهاب، 
المحاكمين على أساسه، إذن بماذا سنحاكم اإلرهابيين الجدد؟ طالما أننا اعتبرنا 
إاّل  اإلرهاب  لمكافحة  جديًدا  قانوًنا  ننتج  ولم  دستوري  غير  القديم  القانون  أن 
في ) أوت ))0). بمعنى أنه يتعين توضيح اإلجراء الذي سنتخذه في القضايا 
مرسوم  إصدار  )تاريخ   (0(( فيفري   (9 بين  المتراوحة  المدة  خالل  اإلرهابية 
العفو التشريعي العام(، و)0 أوت ))0) )تاريخ إصدار القانون األساسي عدد 

بعد  إرهابية  عملية  أول   ،(0(( ماي   (( في  العياري  الطاهر  الشهيد  اغتيال  عملية  تعد   - )((
الثورة، وقد تّم من خاللها اكتشاف تغلغل تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في جبال 

الشمال الغربي.
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)) المنظم لمكافحة اإلرهاب(، عدنا إذا إلى تطبيق القانون عدد)) لسنة )00)، 

ما  وهذا  لتطبيقه،  رجعنا  دستوري،  غير  القانون  باعتبار  سراحهم،  أطلقنا  فبعدما 

أسّميه »االرتباك االستراتيجي القضائي« وهي مسألة خطيرة للغاية.

لنفّسر مفهوم العدالة ومفهوم القضاء، يمكن اعتبار القضاء المحارة أو الغالف 

والعدالة هي اللؤلؤة التي يجب أن تكون موجودة داخل تلك المحارة، يعني عند 

فتح محارة القضاء يجب أن تخرج منها لؤلؤة العدالة، إذن نحن بصدد البحث عن 

لؤلؤة العدالة في محارة القضاء بعد الثورة.

فيفري  أواخر  منذ  انطلقت  العدالة،  مسار  في  مربكة  تاريخية  لحظات  ثالث 

الفساد، وعن  المسؤولين عن  السابق،  النظام  ))0)، مع بداية محاكمات رموز 

القتل وعن الجرائم الكبرى المعروفة.

ثالث لحظات تاريخية مربكة في مسار العدالة

اللحظة التاريخية األولى: إنكار العدالة
أبحاًثا، عن  تفتح  أن  المحاكم في تونس،  العمومية في جميع  النيابة  رفضت 

خوف ربما، فالقضاء كائن محافظ بطبيعته، ولذلك اختاروا االنتظار بدل التقدم 

ومسايرة الثورة فرغم توّرط رموز النظام السابق، إاّل أّن األبحاث القضائية لم تفتح، 

تكونت في تلك المرحلة مجموعة من المحامين حول األستاذ عمر الصفراوي 

رحمه اهلل وُسّموا بمجموعة ال))، وهي أّول من باشر القضايا لإليقاف وتجميد 

بالنظام  المرتبطين  الفساد،  رموز  وضد  بغرفتيه)))،  البرلمان  ألعضاء  منح  صرف 

العمومية  النيابة  على  الفترة  تلك  في  الضغط  تّم  جرائم.  ارتكبوا  والذين  السابق 

اضطرت  لكنها  الختصاصاتها،  الفترة  تلك  في  رافضة  كانت  فقد  التتّبع،  إلثارة 

))( - قرار استعجالي عدد )0)))) صادر عن المحكمة اإلدارية في 0) مارس ))0)، متعّلق 
بتجميد صرف المنح واالمتيازات المخولة ألعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وقد 
اعتبرت المحكمة في حيثية رائعة: أنه ل جدال في أن الثورة التي عرفتها البالد أفرزت مشروعية 
جديدة تجد قوامها في القطع نهائيًا مع النظام السياسي السابق وإلغاء دستور أول جوان 1959 
لجوء  استوجب  ما  وهو  عنه،  المنبثقة  التمثيلية  الصبغة  ذات  الدستورية  المؤّسسات  وحل 

السلطة التنفيذية إلى خيار التنظيم المؤقت للسلط العمومية في انتظار وضع دستور جديد. 
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تحت ضغط عديد األطراف لِتفتح أبحاًثا ضّد وزراء بن علي ورموز النظام السابق 

بشكل عام.

ُفتحت األبحاث إذا ولكن اإلشكال تواصل مع القضاء، وانتقل من مؤّسسة 

النيابة إلى مؤّسسة التحقيق.

فتح  رغم  أنه  إذ  العدالة،  تحقيق  في  يرغب  يكن  لم  القضاء  أّن  فطالما 

وضحايا  الثورة  قوى  أو  والسياسي  المدني  المجتمع  ضغط  تحت  األبحاث، 

ننتبه في  آلية قانونية ولم  بتلك األبحاث،  الذي تعهد  التحقيق  القمع، استعمل 

أغلبنا إلى خطورتها في تلك المرحلة، ألنه تّم تحريفها، وأخرجت عن سياقها 

ومسارها، وهذه اآللية تسّمى »اإلفراج الوجوبي« المنظم بالفصل )8 من مجلة 

اإلجراءات الجزائية وتوجب اإلفراج على كل موقوف تجاوزت مدة إيقافه )) 

شهًرا، أّيا كانت المرحلة التي وصلت إليها قضيته سواء لدى التحقيق أو لدى 

االتهام، فقضاة التحقيق ودائرة االتهام كانت أمامهم الملفات التي لم يرغبوا في 

البحث فيها، فعطلوا األعمال، أو تقاعسوا في البحث، عن تفكير وروية، إلى 

النظام  التحقيق مّدة )) شهر، وتم اإلفراج عن أغلب رموز  أن تجاوَزت فترة 

السابق، فال يجب أن ننسى في تلك الفترة أن العديد من قضاة التعليمات، كانوا 

أمامهم.  الماثلين  للمتهمين  بالوالء  ويدينون  الوظيفية،  في خططهم  يزالون  ال 

إنكارًا كبيرًا  التي اعتبرت في حينها  القضاء هي  الطريقة في تسيير مرفق  وهذه 

للدفاع  القانون  تّم سّن  التحفظي،  فترة اإليقاف  فالحد والتقليص من  للعدالة، 

يتم  أن  قبل  واإلجراءات  المحاكمات،  فترة  واختصار  اإلنسان،  حقوق  عن 

االنحراف به عقب الثورة، ليصبح سبًبا مبّيتا لإلفراج عن رموز الثورة المضادة.

اللحظة التاريخية الثانية: قضايا الشهداء وجرحى الثورة
من  لإلفالت  محاولة  إطار  في  العام،  الحق  محاكم  البداية  في  بها  تعّهدت 

العقاب، وحماية أعوان قوات األمن الداخلي))) ثم تعّهدت بها فيما بعد المحكمة 

ُممنَهجة  وسياسات  نظام  جرائم  ضحايا  الثورة:  وجرحى  شهداء  القليل،  الدين  شرف   - )((
الذاكرة  بين   ،(0((/(9(( بتونس  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ندوة  العقاب،  من  لإلفالت 

والتاريخ، مصدر سبق ذكره.
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العسكرية)))، وقد الحظنا فيها ما يمكن اعتباره »االستهتار القانوني بضحايا الثورة 
وجرحاها«، من خالل استعمال موارد الدولة في تنفيذ تلك الجرائم، وأن المتهمين 
يحاكمون من أجل جرائم قتل وهم في حالة سراح)))، ثم ُيحكم عليه بثالثة أو ستة 
أشهر مع تأجيل التنفيذ، في حين أنها جرائم، حالة ثبوتها موجبة الحكم بما ال يقل 

عن 0) أو 0) )))، دون أن ننسى طبعًا كيفية استغاللهم للفصل )8.

بلغ االستهتار إلى حد التالعب بالمسؤولية الجزائية عن تلك الجرائم، فأغلب 
من تمت محاكمتهم في قضايا الشهداء وجرحى الثورة، لم ترتق إلى مستوى من 
أصدروا األوامر، وتّم االكتفاء فقط بالعناصر المنفذة)))، وبهذه الطريقة تّم تجاهل 

حّق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة، وتّم إقفال الملفات.

اللحظة التاريخية الثالثة: العدالة االنتقالية 
من  االنتهاء  بعد  ملحة،  ضرورة  االنتقالية،  العدالة  تجربة  إلى  االنتقال  كان 
التجربة  هذه  لكن  األحداث)))،  حول  الحقائق  الستقصاء  الوطنية  اللجنة  تجربة 

))( - تّم االعتماد الحقًا على الفصل )) من القانون المنظم لقوات األمن الداخلي الصادر 
في )0 أوت )98).

))( - تّم االعتماد على وزارة النقل لتوفير جزء من أسطولها لفائدة قوات األمن الداخلي، وكما 
تّم االعتماد على وزارة االتصاالت للسيطرة على اإلعالم، وعلى وزارة الداخلية ومصالحها 
نظام  جرائم  ضحايا  الثورة:  وجرحى  شهداء  القليل،  الدين  شرف  وللمزيد،  للتنصت،  الفنية 

وسياسات ممنهجة لإلفالت من العقاب، مصدر سبق ذكره.
أو  اإلعدام  إلى  فيها  الحكم  يصل  أن  يمكن  اإلدانة،  حالة  في  جرائم،  هي  األصل  في   - )((

المؤبد.
))( - ينص الفصل )) من القانون المؤّرخ في )0 أوت )98) على ما يلي: »بصرف النظر عن 
الحكام التي تنص عليها القوانين األساسية الخاصة فان كل عون من أعولن قوات األمن الداخلي 
التي  األوامر  تنفيذ  وعن  بعهدته  المنوطة  المهام  عن  مسؤول  سلكه  سلم  في  رتبته  كانت  مهما 
يتلقاها من رؤسائه في نطاق الشرعية القانونية. وكل عون من أعوان قوات األمن الداخلي مكلف 
الداخلي مسؤول  األمن  قوات  أجهزة  من وحدات  أو وحدة  من مصالح سلكه  بتسيير مصلحة 
أمام رؤسائه عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدره من أوامر والمسؤولية 
الخاصة الفردية أو الجماعية التي يتحملها مرؤوسوه ال تعفيه من المسؤولية الملقاة على عاتقه«.

))( - تّم إحداثها بالمرسوم عدد 8 لسنة ))0)، وقد انتهت في أعمالها إلى تحديد مسؤولية 
مختلف هياكل الدولة التي كان لها دور مباشر أو غير مباشر في األحداث التي حصلت والتي 
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العدالة،  مؤّسسة  كانت  جهة،  فمن  قضائي،  فشل  ألكبر  موهوبة  كانت  الجديدة 
التي خرجت لتوها من تاريخ طويل من الحصار والسيطرة، عاجزة بحكم طبيعة 
الجرائم المرتكبة، وخصوصية مرتكبيها، عن الحكم فيها))). كما أّنها دخلت في 
صراع طاحن حول المنافع واالمتيازات، وتّم تسييس قراراتها. تمحور الصراع في 
الهيئة  بالمصالحة االقتصادية))) أو اختصاصات  القانون الخاص  بين  الفترة  تلك 
في النظر في لجنة تسّمى »لجنة المصالحة االقتصادية«))). كان الصراع على أشده 
بين هيئة الحقيقة والكرامة، ورأس السلطة التنفيذية، ممثال في رئيس الجمهورية، 
في  وشركائهم  األعمال  رجال  ملفات  معالجة  على  اإلشراف  فهو  محوره  أما 
نوع  أو  الزبونية  من  نوع  إطار  في  معهم،  المصالحة  عقود  وإبرام  مالية،  جرائم 
العدالة  الخصومة، هي هزيمة أخرى من هزائم  أن  اعتبار  تّم  لذلك  االمتيازات، 

في مرحلة انتقالية.

المصالحة االقتصادية أو القانون الذي صدر في )) أكتوبر ))0) هو تقريبًا 
قّمة من قمم هزيمة العدالة لماذا؟ ألنه السؤال الذي أجاب عليه النص التشريعي، 
وال  ثبتت،  فقد  اإلدانة،  بثبوت  يتعّلق  ولم  ارتكابها،  ثبت  إذ  بالجرائم،  يتعّلق  لم 
قلنا  منه،  انتهينا  هذا  كل  قاطعا،  وجودها  كان  فقد  والمعنوية،  المادية  باألركان 
إنقاذهم،  من  بد  ال  معهم،  المورطين  األعمال  ورجال  السابق،  النظام  رموز 
لنسامحهم، على أن يكون الثمن دعما سياسيا، ألن لم يعد هناك قضاء ولو كان 
قضاء مدّجن أو قضاء مطيع يمكن أن يسّرحهم ألن حجم الملفات والوثائق التي 

انتهت بتسجيل العديد من االنتهاكات، للمزيد انظر دراسة أمال الوحشي: العالقة بين اللجنة 
الوطنية لتقصي الحقائق حول االنتهاكات والمالحقات القضائية ومسار العدالة االنتقالية في 
تونس، في المسار التمهيدي للعدالة االنتقالية في تونس، مجموعة دراسات، مركز الكواكبي 

للتحوالت الديموقراطية، الطبعة األولى سبتمبر ))0)، ص )).
ولئن  والعسكري،  العدلي  بفرعيها  القائمة  القضائية  المنظومة  أن  الوحشي  أمال  ترى   - )((
تمكنت من استيعاب الجرائم الحديثة، فإنها تصطدم بالضرورة باإلجراءات القضائية الجامدة 
التي تمنع التوسع في النظر في الجرائم التي سقطت بمرور الزمن، ومن هنا تبرز أهمية الدخول 
في مسار العدالة االنتقالية، المسار التمهيدي للعدالة االنتقالية في تونس، ص))، مصدر سبق 

ذكره. 
))( - القانون عدد )) لسنة ))0) المؤّرخ في )) أكتوبر ))0).

))( - لجنة تّم بعد عديد االستقاالت داخل هيئة الحقيقة والكرامة، إسناد رئاستها إلى خالد 
الكريشي.
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ُشّكلت وتكونت، أصبح من المستحيل على أي قاض، أن يطلق سراحهم، فصدر 
الموظفون  مهّمين،  فصلين  وتضمن   ،(0(( لسنة  االقتصادية  المصالحة  قانون 
سراحهم،  إطالق  ويتم  الجزائية  الّتتبعات  من  يعفون  وأشباههم،  العموميون 
والفصل الثالث تعّلق بإيقاف التتبعات، في حّق من سبق مالحقتهم ومحاكمتهم، 
ألن قانون المصالحة، ال ينطلق بداية من تاريخ إصداره في ))0)، بل ينطبق بداية 

من التتبعات التي تمت مباشرة بعد الثورة، فله أثر رجعي))).

الفرع الثاني: استمرار األنساق القديمة
إن انتصار الثورة، مطبًقا على القضاء، ال يعني إال القطَع مع األنساق القضائية 
القديمة، في إدارة المحاكمات بأشكالها، وفي تسيير مرفق العدالة، وفي تقاسم 
يتطلب  كان  ما  وهو  والمصيرية.  الهامة  القرارات  أخذ  في  والتشاركية  النفوذ 
الدخول في نسق جديد، نسق ما بعد الثورة، فكما انتصرت الثورة، كان يجب أن 

تنتصر العدالة على القضاء في شكله السابق.

ثالثة لحظات تاريخية فارقة، استمرت مع القضاء بعد الثورة وأدت إلى هزيمة 
العدالة

اللحظة التاريخية األولى: قضاء التعليمات
العجيلي وعماد عاشور)))  العسكرية لصابر  التحقيقية  القضية  إلى  نعود  حين 
القضية  أن  عناء،  دون  نكتشف  الصفحات،  آالف  أوراقها  تجاوزت  قضية  وهي 
بطاقات  إصدار  في  مباشرة  التنفيذية  السلطة  تدخل  تثبت  بتعليمات  انطلقت 

اإليداع)))، وليس فقط في فتح األبحاث.

بتالعب  والمتعّلق   ،(0(8 جانفي   ( في  الصادر   ((908 عدد  جزائي  تعقيبي  قرار   - )((
المنجي صفرة، مستشار الرئيس بن علي، بالصفقات العمومية، وإسنادها خالًفا لرأي اللجنة 
االقتصادية إليقاف  المصالحة  قانون  إلى  المحكمة  استندت  العمومية، وفيه  للصفقات  العليا 

التتّبعات ضده.
))( - تّم إصدار بطاقة إيداع في حّق صابر العجيلي، في ساعة متأخرة من الليل، بعد التالعب 
باإلجراءات، ودون أن يتمكن من الحصول على الضمانات المخولة بالقانون، في القضية عدد 

9)9)، بتدخل مباشر من فريق يوسف الشاهد، رئيس الحكومة آنذاك. 
))( - بعد صدور قرار تعقيبي من الدوائر المجتمعة، تّم فيه إبطال بطاقات اإليداع. 
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ثم ستتواصل التعليمات في كل مستوى من المستويات، إلى اضطرار السلطة 

أكثر  المتهمين)))، وقد كشفت األبحاث عن دخول  التنفيذية لإلفراج عن هؤالء 

بالتنظيمات اإلرهابية في  المرتبطة  المجموعات  من ألف وخمسمائة عنصر من 

الداخلية وبإشراف مدير األمن  ليبيا إلى تونس، وتدّربوا وتكّونوا بواسطة وزارة 

الرئاسي في ذلك الحين)))، وكان وزير الداخلية وكل المديرين العامين على علم 

بتلك العملية))). اكتشف القضاء أنه تّم تدريب اإلرهابيين في تونس، مما أّدى إلى 

غلق الملف حتى ال يتم التداول في كل تلك المعطيات في محاكمة علنية تخرج 

فيها وثائق الداخلية إلى العلن.

ملف نبيل القروي، يحتوي أيضًا على إشكالية كبيرة ُتثار فقط كلما تعّلق األمر 

تعقيب  في  بالنظر  التعقيب  محكمة  تختّص  هل  القضاء:  في  المباشر  بالتدخل 

في  النظر  في  ينحصر  التعقيب  محكمة  اختصاص  ألن  المتعّلقة؟)))  القرارات 

األصل))). تعّودت محكمة التعقيب أن تحكم برفض التعقيب شكاًل، كّلما تعّلق 

التعقيب بمطلب إفراج.

دون الدخول في التفاصيل الكبرى، تّم رفض التعقيب المتعّلق بنبيل القروي 

أعادت محكمة  إلى تسوية سياسية،  التوصل معه  بعد  ثّم  شكاًل، في حكم أول، 

التعقيب النظر في نفس الملف، وقّررت اإلفراج.

اللحظة التاريخية الثانية، التي اعتبرها بعد قضاء التعليمات، سبًبا من أسباب 

استمرار األنساق القضائية القديمة، هي: سطوة األمن على القضاء.

السالمي،  توفيق  من  بعلم  ليبيا،  بفجر  المرتبطة  الليبية  العناصر  من   ((00 تدريب  تّم   - )((
مدير األمن الرئاسي، ووزير الداخلية، والمديرين العامين بوزارة الداخلية، وقد أشرفت اإلدارة 

العامة للتكوين على برنامج التدريبات.
))( - قضية تحقيقية عسكرية عدد 0)0) تّم فيها إيقاف رجل األعمال شفيق الجراية.

))( - المرجع السابق ذكره
))( - قرار تعقيبي عدد ))909 الصادر في )) أفريل ))0)، وتعّلق باإلفراج وجوبيًا على 
تأشيرات  بسحب  قام  أن  بعد  لإلقامات،  الوطنية  الخدمات  لشركة  عام  مدير  بلونة  محمود 
الحج والعمرة من الحصة المخصصة لوزارة الشؤون الدينية وإسنادها إلى شركة محمد عماد 

الطرابلسي. 
))( - القرار التعقيبي السابق.
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اللحظة التاريخية الثانية: سطوة األمن على القضاء
سطوة األمن، أو سيطرة البوليس على القضاء، قبل الثورة، كان يمكن اعتبارها 

كل  في  نفوذها  زرعت  التي  الشمولية  والدولة  البوليس،  حكم  ظل  في  منطقية، 

القطاعات، فلم يكن القضاة استثناًء في تلك المرحلة، أما استمرار تلك الوضعية، 

بعد الثورة، فال يثبت إال سقوط مفهوم العدالة من حسابات المؤّسسة القضائية. 

ثالث وقائع فقط، إلثبات تلك السطوة:

الواقعة األولى: محاصرة محكمة بن عروس من طرف نقابة أمنية مسلحة

بعض  مع  التحقيق  لحضور  المحامين  بعض  تحول   ،(0(8 فيفري   (( في 

األمنيين المتهمين بالتعذيب، الذين كانوا قد أحيلوا في وقت سابق على التحقيق، 

فاكتشفوا أن المحكمة االبتدائية ببن عروس، قد تمت محاصرتها من طرف فرق 

أمنية، بدعم ومساندة من نقابة أمنية، وكان مطلبهم الذي نجحوا في تحقيقه، هو 

عدم امتثالهم لسلطة حاكم التحقيق، أجل أمنيون مسلحون يحاصرون المحكمة 

االبتدائية ببن عروس، في )) فيفري 8)0)، ويفرضون سطوتهم على المحكمة 

وينالون مبتغاهم.

الواقعة الثانية: اقتحام المحكمة االبتدائية بسوسة

في )) أفريل ))0)، تّم اقتحام غرفة االحتفاظ بالمحكمة االبتدائية بسوسة، 

ثالثة  باتهام  تعّلقت  قضية  في  يبحث  اليوم،  ذلك  صباح  في  التحقيق  حاكم  كان 

عندها  سراح،  حالة  في  البقية  إبقاء  مع  أحدهم،  إيقاف  وقرر  بالتعذيب،  أمنيين 

وضع األمني الموقوف في غرفة االحتفاظ الموجودة بالمحكمة في انتظار نقلته 

إلى السجن، وفي سطوة غير مسبوقة دخل عدد كبير من األمنيين المسلحين إلى 

غرفة االحتفاظ وأخرجوه رافضين قرار إيقافه.

الواقعة الثالثة: اقتحام محكمة المهدية

في 0) نوفمبر 9)0)، تمت إحالة أمني متهم بالتعذيب، على حاكم التحقيق، 

ثم  المتهم،  إيقاف  ومنع  بالمهدية  االبتدائية  المحكمة  بمحاصرة  زمالؤه  فقام 

تهّجموا على مكتب المحامية نائبة المتضّررين، وحاصروا مكتبها، إلجبارها على 

التدخل لفائدة زميلهم للحصول على إسقاط.
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صاحبة  العمومية،  النيابة  وأمام  المحاكم،  داخل  األمن  سطوة  تكون  عندما 

فإن صمتها  نظرها ونفوذها،  العمومية وممارستها، وضمن مجال  الدعوى  إثارة 

ليس مجرد عجز وخوف، بل إنه إقرار قضائي حاسم، بأننا ال نزال في قاعة انتظار 

العدالة.

اللحظة التاريخية الثالثة: محاكم الفقراء 
أعتقد أن هذا المحور يدخل ضمن مجال اهتمام األستاذ المولدي قّسومي، 

الفقراء،  محاكم  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  هو  للثورة  السابق  القضائي  فالنسق 

المتضّررون  هم  الفقراء  ألن  لماذا؟  الفقراء  إال  تحاكم  ال  تونس  في  المحاكم 

المباشرون من المنظومة القضائية أو النسق القضائي مثل ما هو موجود اآلن، 

 le syndrome de Siliana((( كتاب  إن  بعيًدا،  نذهب  ولن  األمثلة  بعض  ولكم 

مع  اللغة العربية تحت عنوان: »أموات  )تناذر سليانة(، وقد تمت ترجمته إلى 

وقف التنفيذ«، ربط بين الفقر وعقوبة اإلعدام، فعند الحديث عن جغرافية عقوبة 
المحكوم  األشخاص  أن  مفادها  مذهلة  نتيجة  إلى  الباحثون  توصل  اإلعدام 
عليهم باإلعدام هم في معظم األحيان أشخاص بؤساء، غير مثقفين، ينتمون 
لألخطاء  عرضة  أكثر  ألنهم  وذلك  الدنيا)))،  الكادحة  الشعبية  الطبقات  إلى 

القضائية لضعف أدوات الدفاع عنهم))).

في تونس تّم إنشاء منظومة ُسّميت منظومة النفاذ إلى المحاكمات الجنائية 

تفوق  التي  الجرائم  هي  والجناية  جناية،  في  يحاكم  فمن  محامين،  بواسطة 

االختطاف،  الموصوفة،  السرقة  العمد،  القتل  مثل  سنوات،  الخمس  عقوبتها 

االغتصاب، في كّل الجرائم الكبرى، ال بد من تكليف محامي يتم تسخيره من 

التساخير  الجرائم، وهذه  النوع من  المتهم، في ذلك  للدفاع عن  الدولة  طرف 

(1) - Le syndrome de siliana, editions ceres, 2013.
الرياحي:أموات مع وقف  الورتاني وألفة  )المشرف( وهالة عمار وحياة  ))( - سامي غربال 

التنفيذ: لماذا يجب أن تلغى عقوبة اإلعدام في تونس، دار سيراس للنشر))0)، ص)9).
))( - تحليل خطأ قضائي: حالة ماهر المناعي، وقد صرح أنه تعرض إلى تعذيب شديد، وتّم 
تلّذذه  عن  تنم  نظرة  عليه  ألقى  اإلعدام  بحكم  صّرح  عندما  القاضي  وأن  ضّده،  األدلة  تلفيق 

بإلحاق األذى باآلخرين، المرجع السابق، ص88).
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مخصصة للفقراء وضعفاء الحال، وأين يكمن اإلشكال؟ اإلشكال يكمن في 
والعصابة  الوفاق  وتكوين  واالغتصاب  القتل  جرائم  معّقدة،  الجرائم  هذه  أّن 
المتمّرنين،  بالمحامين  خاص  هو  والتسخير  كبيرة،  جرائم  هي  والمخّدرات 
يعني عوض أن يتمّرن المحامي الحديث العهد بالمهنة من خالل قضايا الجنح 
الصغرى، ثم يتدّرج إلى أن يبني تجربته الخاصة، وكفاءته مثل كّل القطاعات، 
معنيون  وحدهم  الفقراء  إن  والشائكة.  المعقدة  الكبرى،  بالقضايا  يتعّهد  ثم 
العدالة  اهتمامات  في  يدخل  عنهم، ال  الجدي  الدفاع  التسخير، ألن  بمؤّسسة 
بمضامينها الحالية، فالمهم في العالقة الملتبسة بين الفقراء والعدالة، هو توفير 
الشروط الشكلية للمحاكمة العادلة، بمعنى أن وجود المحامي، ال يكفي لضمان 
جوهر المحاكمة العادلة ومحتواها، فالفقراء يحاكمون تقريبًا دون محامين، ألن 
المتمرنون  يكتشفها  أن  يمكن  ال  القضايا  هذه  في  الكبرى  اإلجرائية  المشاكل 

خالل أيامهم األولى.

إّن بطء اإلجراءات، وطول آجال المحاكمة، هما الميزة األساسية للقضاء 
إطار  في  تدخل  اإلجراءات  في  السرعة  أن  تعتبر  ال  فالمحاكم  تونس،  في 
بعد ذلك،  أثًرا  لها  لن تجد  ثم  اليوم  ترفع شكاية  أن  يمكن  العادلة،  المحاكمة 
لن تجدها بمعنى تعقد اإلجراءات وتعدد المكاتب والدفاتر وتباعد الجلسات، 
فالحالة الكافكوية للمحكمة هي ميزة أخرى من ميزات تلك األدغال القضائية، 
مطلقا،  ذلك  بعد  عليها  تعثر  ولن  الكافكوي،  مسارها  في  الملفات  تدخل 
وبالتالي تعّودنا كمحامين داخل أروقة المحاكم، أن نقابل مواطنين ضائعين في 
 salle des pas perdus القاعة الكبرى للمحكمة المسّماة قاعة الخطوات الضائعة
التي شهدت محاكمات اليسار التونسي في ستينيات القرن الماضي، وهي فعاًل 
واقتصاديًا  ماّديًا  ضعفًا  األكثر  واألميين  الفقراء  ألن  الضائعة،  الخطوات  قاعة 

واجتماعيًا، هم المعرضون بشكل جارح لحالة الّتيه تلك.

وغالبًا ما يحبذ القضاء التعالي على المواطن، فيتم االنحراف باإلجراءات 
يفهمها  بلغة  القاضي  يتكّلم  حيث  جلسات،  قاعات  وفي  المحاكم،  داخل 
في  وغيرهم،  المحامين  وكتاب  التنفيذ  وعدول  كالمحامين  القانون  أصحاب 
حين أن المواطن ال يفهم شيئًا، طبعًا ألنه يستمع إلى لغة تمسك وتمديد ومرافعة 
وأحكام تحضيرية، فهو ال يفهم ألن تلك المصطلحات هي مستعمالت تقنية، 
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فكّل اإلجراءات من حوله، تؤّدي إلى نتيجة واحدة: أنه على األغلب لن يصل 
إلى حّقه إال مصادفة.

وأختم وأقول إّن المحارة، محارة القضاء التي فتحناها بعد الثورة لم نجد 
فيها لؤلؤة العدالة التي غصنا من أجلها طوياًل حتى انقطعت أنفاسنا.
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التنّوع الّطيفي للحشود القيسّية
محاولة يف فهم األبعاد واخللفّيات

المولــدي ڤـّسـومي

أستاذ باحث في علم االجتماع - جامعة تونس

مقـّدمـــــــة
نستعمل عبارة »الّطيف« بالمعنى المزدوج، ومضاعف الّداللة: المعنى الذي 

جموع  على  يحيل  الذي  والمعنى  الّضوئّية،  المساحة  على  الظّل  اِنعكاس  يفيد 

أّن المعنيين  غير واضحة المعالم وغير محّددة من حيث األصل والعدد. ورغم 

اِستطاعت  القيسّية  الحالة  أّن  إاّل  متباعدين،  وحقلين  معجمين  ضمن  يندرجان 

قابلّية  وعدم  الّتوّقعّية  وصعوبة  غموض  من  به  تّتسم  لما  نظرا  بينهما  تجمع  أن 

المقروئّية من داخل القوالب الجاهزة أو بمجّرد الّتفكير من داخل الّصندوق، بل 

إّنها تكاد تكون التعبير األكثر بالغة، وقائعّية وحسّية عن معنى المجهول في صيغته 

يحمل  أن  ويمكن  مجهول  سياسي  موضوع  هو  سعّيد  قيس  أّن  أي  المزدوجة، 

برنامج ورؤية وأهداف عملّية واستراتيجّية،  المجهول في ظّل غياب  إلى  البالد 

ألّي  ضرورّية  عناصر  جميعها  وهي  معلنة،  توجيهّية  مبادئ  غياب  إلى  باإلضافة 

برنامج سياسي. يضاف إلى ذلك أّن رئيس تونس الحالي مغمور سياسّيا، بل ال 

يملك أّي رصيد أو مراكمة في هذا الحقل سواء من باب ااِللتزام والمشاركة أو من 

باب ااِلهتمام البحثي بصفته مدّرس بالجامعة الّتونسّية. كّل هذه العالمات الفارقة 

إلى  الّتونسي واإلقليمي  الّسياسي  الّسياق  في  القيسّية  الحالة  اِستثنائّية  دليل على 

حدود الّلحظة. بل يمكن القول فعاًل إّنه حالة ينبغي أن ُتدرس.

في   1895 منذ  لوبون«  »غوستاف  طرحه  الذي  بالمعنى  الحشود  ونستعمل 

كتابه »سيكولوجيا الحشود«، واِنطالقا من خصائصها المتمّثلة في أّن الحشود ال 
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تميل كثيرًا إلى الّتأّمل وغير مؤّهلة للمحاكمة العقلّية))). فهي حشود نفسّية تخضع 
أّما  الّذهنّية))).  العدوى  فاعلّية  تحت  وتقع  للجماهير)))  العقلّية  الوحدة  لقانون 
الخصائص األساسّية للفرد المنخرط في الحشود فهي تالشي الّشخصّية الواعية 
عدوى  بواسطة  الخط  نفس  ضمن  الجميع  وتوّجه  الاّلواعية  الشخصّية  وهيمنة 
فيما  المفرد  اإلنسان  من  مرتبة  أدنى  دائمًا  هي  فالحشود  واألفكار))).  العواطف 

يخّص الّناحية العقلّية والفكرّية))).

تشمل  بل  فقط،  إليه  اإلشارة  سبقت  ما  في  سعّيد  قيس  استثنائّية  تنحصر  ال 
أيضًا ظاهرة الحشود التي تشّكلت حوله دون التعّرف على برنامج الّرئيس القادم 
من المجهول الّسياسي، ودون مناقشة ما إذا كان فعاًل يمكن أن يحّقق اِنتظارات 
في  األصوات  من  عدد  بأكبر  لدعمه  تجّندت  التي  الشبابّية  الحشود  تلك  كّل 
تاريخ الّتجربة ااِلنتخابّية للّتونسّيين، من قصر قرطاج الذي اِنحصرت صالحّياته 
اِنتظارات  بأهّم  الّدستور - في عالقة  الّرابع من  الباب  ينّص عليه  ما  بمقتضى   -
الّتونسّيين التي اِختصرها شعار »الّشعب يريد«. فمعلوم أّن الّشعب يريد ومازال 
يريد ما ال يمكن لرئيس الجمهورّية أن يحّققه، بل إّن أهّم ما يريده الّشعب يبقى 
تحقيقه من صالحّيات رئيس الحكومة المقترح ضرورة من ِقبل الحزب صاحب 

األغلبّية، والمنبثق أصال عن ااِلنتخابات التشريعّية، ال ااِلنتخابات الّرئاسّية.

لعّل من دواعي تفّكر مسألة الحشود القيسّية ليس فقط كونها ُوجدت وأّثرت 
المهّمة  المبّررات  من  وهو  الّرئاسّية،  ااِلنتخابات  في  وحاسمة  فاعلة  وكانت 
لدراستها كحالة طارئة على حقل الفعل الّسياسي في أهّم تعبيراته )ااِلنتخابات( 
الحشود  تلك  ِاضمحالل  هو  أهمّية  األكثر  الّدواعي  من  إّن  بل  مسبوقة.  وغير 
من  يبق  لم  أّنه  والمثير  بالّرئاسة))).  شيخها  ظفر  أن  بمجّرد  الّسريع  واِختفاؤها 

(1) - Gustave Le Bon, Psychologie des foules, PUF, Paris 1963, p. 03. 
(2) - Gustave Le Bon, op. cit. p. 09. 
(3) - Ibid, p. 13. 
(4) - Ibid, p. 14
(5) - Ibid, p. 15 

))( - هذا ما يدعو إلى قراءة الّلواحق بشيء من المسافة لنقف على احتمال أّن حملة الّنظافة 
بكرنفال  يكون  ما  أشبه  رئيسا،  سعّيد  قيس  تنصيب  بعد  مباشرة  الحشود  تلك  بها  قامت  التي 

الوداع تحت مسّمى »حالة وعي« في انتظار العودة الممكنة أو االضمحالل الّنهائي. 
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تلك الحشود إاّل الوافدون على قصر قرطاج مشيًا على األقدام ليظفروا بمواساة 

تلك  اِضمحالل  فإّن  لذلك  الحزينة«))).  »المشاعر  ومشاركتهم  الّدولة  رئيس 

الحشود واِنحالل روابطها بعد الّنصر المبين بأّيام قليلة يعكس وضعّيتها الّطيفّية 

- بالمعنيين المشار إليهما سابقًا - ويوحي بأّنها حالة عارضة لم يكن باإلمكان أن 

تستمّر، ولكّن وضعّيتها الّطيفّية توحي أيضًا بأّنها حالة مرنة وسريعة الّتشّكل من 

جديد متى اِقتضت الحاجة الّسياسّية إلى ذلك.

بعد أن اِختفى المحيطون بالّرئيس الجديد عندما كان يخوض حملته الّتفسيرّية 

لفكرة »الّشعب يريد«، لنا أن نتساءل عما حصل قبل ذلك وبعده. ولنا أن نبحث 

في الخلفّيات واألبعاد وكيفّية تشّكل كّل ذلك في وقت بْرقي فرض على القوى 

الّتقليدّية الّدخول في طور الّدهشة الّسياسّية. لم يختف فقط الشباب الذين كانوا 

ينّسقون »الحملة التفسيرّية« لقيس سعّيد على مستوى الجهات والمناطق والمدن 

بِالمنّظر  ُعِرَف  من  أبرز  أحد  كذلك  اِختفى  بل  الجامعّية،  والمؤّسسات  والقرى 

الّسياسي  الفعل  دائرة  من  ااِلختفاء  عن  هنا  نتحّدث  لينين«.  »رضا  سعّيد  لِقيس 

عمومًا ومن مدار الّرئيس الجديد خصوًصا. وعلى غرار ما أثبتته الحالة القيسّية 

أكثر من معنى،  ااِلختفاء هو اآلخر  لهذا  تعّدد األبعاد والخلفّيات، قد يكون  من 

توّقعّية  على  بناًء  مدروسا  اِختفاًء  يكون  فقد  مغزى.  من  أكثر  وراءه  يخفي  وقد 

المتوّسط.  أو  القريب  المدى  في  اِنتخابي   - سياسي  اِلستحقاق  واِستعدادًا  ما 

المهّمة وأنجزوا  أّدوا  أن  بعد  يحّتمه وضع هؤالء  ما  بمقتضى  اِختفاًء  يكون  وقد 

المطلوب، فاِنتهى دورهم.

أّواًل - روافد الحشود القيسّية وبعض أصولها 
تشكيل  في  ساهمت  أساسّية  روافد  ثالثة  األقّل  على  نستعرض  أن  بإمكاننا 

الحشود القيسّية.

مقال صادر  الحزينة«،  المشاعر  زمن  في  الجديد، شعبوّية  تونس  »رئيس  ))( - فؤاد غربالي، 
بجريدة الّسفير العربي )الّلبنانّية( بتاريخ 24 ديسمبر 2019. 
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1 - حركة شباب تونس
حسب كيفّية تقديمها من قبل أعضائها النشيطين، فإّن حركة شباب تونس)))، 

اِنتصاره في  قد اِنخرطت في دعم قيس سعّيد منذ سنتين على األقل قبل تحقيق 

المستوى  على  والّتعبوّية  ااِلّتصالّية  أنشطتها  ترّكز  وهي  الّرئاسّية،  ااِلنتخابات 

ااِلفتراضي أكثر من اِّتصالها الميداني المباشر. وهي متواجدة بكّل واليات البالد 

ومناطقها عبر أربع وعشرين مجموعة »ميسنجر«، كما أّنها متواجدة بنفس اآللّية 

داخل  الّظهور  في  حداثتها  حيث  من  فقط  ال  فتّية،  وحركة  أيضًا.  تونس  خارج 

أعمار  معّدل  يبلغ  إْذ  العمري،  الّتصنيف  حيث  من  أيضًا  بل  الّسياسي،  الحقل 

أعضائها 26 سنة. هذا باإلضافة إلى أّن أغلبهم من الّطلبة أو أصحاب الشهادات 

الجامعّية المعّطلين عن العمل، ومن ضمنهم 13 باحثًا في مرحلة الّدكتوراه و09 

باحثين حاصلين على شهادة الّدكتوراه.

فماذا عن عتادهم وعّدتهم وأدوات عملهم في معركة ااِلنتخابات الّرئاسّية إلى 

جانب قيس سعّيد؟

ويبلغ  سعيد،  قيس  تدعم  فايسبوكية  صفحة   13 تونس  شباب  حركة  تدير 

 08 إلى  باإلضافة  منخرط،  ألف   280 إلى  ألف   25 من  صفحاتها  في  المشتركين 

مجموعات مغلقة من بينها »مجموعة أنصار األستاذ قيس سعيد« التي تجمع 300 

ألف منخرط. ويدير هذه المنظومة الّدعائّية ااِلفتراضّية 25 فريق ميسنجر للتنسيق 

بين الواليات.

أّما األهداف الّثالثة المعلنة التي اِّتفق حولها كّل هؤالء فهي: اِسترجاع ثورة 

برّمته  الّسيستام  تقويض  السياسيون،  منهم  واِفتّكها  الّشباب  بها  قام  التي   2011

وتعويضه بمنظومة منسجمة مع أهداف الّثورة، وتأميم الثروات الوطنية المنهوبة.

لنتائج  سعّيد  قيس  تصّدر  في  الفت  لدور  ولعبها  القيسّية  الحشود  بين  بروزها  ))( - رغم 
أّن هذه  إاّل   ،2019 15 سبتمبر  انتصار  فيه صانعة  اعتبرت  الذي  الحد  إلى  الّرئاسّية  االنتخابات 
الحركة تّتسم بالغموض من حيث وضعها الّتنظيمي ومرجعّيتها الفكرّية وااليديولوجّية وكذلك 
الّسياسّية للمنتسبين إليها، لذلك فإّننا حاولنا أن نقّدمها انطالقًا مّما ينشره  من حيث األصول 
نشطاؤها في صفحات الفيسبوك التي تحمل اسم الحركة مرتبطا باسم الوالية التي ينشط فيها 
أعضاؤها، أي أّننا حاولنا الّتعرف عليها بصفتها حركة منتشرة في كامل أنحاء البالد ولذلك نجد 

صفحاتها بعدد واليات تونس وأسمائها. 
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لقد بات كثير الّتداول أّن قيس سعّيد اِستفاد جماهيرّيا وتعبوّيا من المجموعات 

ااِلحتجاجّية التي برزت أساسًا بتنظيم عديد الّتحّركات المطالبة بالحّق في الّثروة، 

ونذكر على سبيل المثال مجموعة »مانيش مسامح«، »فاش نستّناو«. وقد تحّول 

العديد من نشطائها إلى منّسقين جهوّيين أو محلـّيين أو على مستوى المؤّسسات 

الجامعّية لحملة قيس سعّيد.

نتائج  وتصّدره  سعّيد  قيس  انتصار  تحقيق  في  الحركة  هذه  ساهمت  كيف 

االنتخابات الّرئاسّية في الّدورتين؟

عملت مجموعات حركة شباب تونس على إظهار قيس سعّيد فيسبوكّيا طوال 

بنشر  وذلك  ضّده،  الموّجهين  اإلعالمي  والّتعتيم  اإلقصاء  مواجهة  في  عامين 

يقلها،  لم  أقواال  إليه  تنسب  كثيرة  وأحيانًا  صحيحة«،  وغير  »صحيحة  معّلقات 

المجموعات كذلك على  له ودعمه، وعملت هذه  الشباب  وذلك بهدف جذب 

الّرجل  تقديمه في صورة  اِستقاللّيته عن كّل األحزاب من أجل  الّترويج ألهمّية 

البديل عن قادة األحزاب الذين تحّولوا إلى عالمة مسّجلة لعدم ااِللتزام بتعّهداتهم 

لم يطرح زعامته على  لزعيم  نمطّية  بناء صورة ال  العمل على  تّم  فقد  الّسياسّية. 

وتحت  يريد«  »الّشعب  شعار  تحت  الّشعب  على  مباشرة  طرحها  بل  األحزاب، 

عنوان »األمل األخير للثورة«. لذلك قامت مجموعات حركة شباب تونس بجمع 

تسليمها  وتّم  الجهات،  منّسقي  جهود  على  بااِلعتماد  »لألستاذ«)))  تزكية   13800

الوالء  16 زيارة منّظمة كتعبير ضمني على دعمه وتقديم فروض  لمرّشحهم في 

له ورّبما أيضًا كإحالة على معنى العالقة بين المريدين وشيخهم. ويشيع هؤالء 
أّنهم أّمنوا حملته الرئاسية بمجهودات بسيطة وبإمكانّيات مالّية ضعيفة تعتمد على 
تبّرعات الّشباب، وهم الذين أّمنوا له حملة اِنتخابّية بعيدًا عن الّصخب الجماهيري 

وااِلستعراضّية، وخالفا لما قام به كّل منافسيه في الّدورة األولى، بما في ذلك من 

مراوغته لعبارة الحملة ااِلنتخابّية واِستبدالها بالحملة »الّتفسيرّية«))). وال شّك أّن 

الّشباب.  فئة  من  أنصاره  خاّصة  وبصفة  أنصاره  بين  المتداولة  الكنية  هي  ))( - »األستاذ«، 
فبمجّرد أن تسمع أحدهم يتحّدث عن »األستاذ« فذلك يعني أّنه يقصد بالحديث قيس سعّيد. 

المنافسة  خوض  أهمّية  على  والقائم  الّسائد  االنتخابي  العرف  سعّيد  قيس  خالف  ))( - لقد 
المراهنة على  الجماهيري، وحتى  الخطابي والّتحشيد  باالستعراض  الخصوم  االنتخابّية ضّد 
تكثيف الحضور األمني لتنظيم االجتماعات العاّمة قصد الّترويج لصورة الوجاهة والمقبولّية 
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وراء ذلك مآرب عّدة أهّمها إقناع جمهور الّناخبين بأّن العبارة تحيل على وجود 

التي  األستاذ  بأّن شخصّية  توحي  أّنها  إلى  إضافة  وتفسيره،  ينبغي شرحه  برنامج 

في  والّتفسير،  الّشرح  إلى  يحتاج  وعلمّيا  معرفّيا  مضمونا  تؤّمن  ذلك  وراء  تقف 

حين أّنه يعلن هو ذاته بشكل صريح أّنه ال يملك أّي برنامج يطرحه على الّناخبين 

غير الّتوظيف الّسيكوديماغوجي في ما ينعكس على مستوى وعيهم الجماهيري 

من إسقاط لشعار »الّشعب يريد«.

هذا باإلضافة إلى حمالت الّدفاع الّشرسة على »األستاذ« وحمالت الهجوم 

العدوانّية على خصومه التي يقوم بها أنصاره المنّظمين في شكل كتائب فايسبوكّية 

اِنتقاد مهما كان موضوعهما. فقد عملت  أو  نقد  بأي  له  يتعّرض  َمن  تترّصد كّل 

المجموعات الّنشيطة في الفضاء األزرق على بناء صورة مثالّية لـألستاذ وجعلت 

بمنظومة  بعالقته  األمر  تعّلق  بأّي تشكيك سواء  بها  المساس  يمكن  منه قدوة ال 

في  عضوّيته  أو  عدمها،  من  الّدكتوراه  على  حصوله  بمسألة  أو  القديمة،  الحكم 

المجلس اإلسالمي األعلى زمن حكومة حّمادي الجبالي.

2 - روابط حماية الّثورة العائدة في شكل ائتالف الكرامة 
هناك خلط كبير بين »لجان حماية الّثورة« و»روابط حماية الّثورة« اِرتقى إلى 

درجة الخطأ الّشائع وتحّول إلى شبه حقيقة مّتفق عليها. فكثيًرا ما ينتج مجتمع ما 

خطأ ويحّوله إلى حقيقته بفعل الّتداول والّشيوع بين الّناس، ومن ثّمة يقيم فيه على 

أّنه الحقيقة المطلقة، لذلك وجب الّتمييز بينهما والفصل في األصل واألهداف 

وسياق الّظهور لكال الّتنظيمين.

للمترّشحين. وقد اكتفى سعّيد في هذا المنحى بتنظيم لقاءات في أماكن عمومّية أغلبها مقاه 
شعبّية ليتجاوز نمطّية الحمالت االنتخابّية ويفتح أفًقا نقاشّيا حول فكرته التي طرحها منذ سنة 
2011 عندما كان يناقش إعالمّيا القانون المنّظم لالنتخابات الّتشريعّية. وبقطع الّنظر عن نجاعة 

هذا التصّور وجدواه في خوض المعركة االنتخابّية - وقد تأّكدا فعاًل على أرض الواقع - فإّن 
العنوان األساسي والموضوع المركزي لما يطرحه قيس سعّيد ال يمكن أن يكون موضع خطابة 
جماهيرّية واستعراض برنامجي أمام حشود ووفود من المتطّلعين إلى بديل جذري، ألّن كّل ما 
طرحه قيس سعّيد ال يعدو أن يكون فقرة قصيرة في محور من محاور القانون العام التي يدّرسها 
بالجامعة الّتونسّية. لذلك فإّن خيار قيس سعّيد لحملته الّتفسيرّية أملته عليه شروط بيداغوجّية 

ومضمونّية مّتصلة بفحوى فكرته التي تتلّخص في تفكيك نظام الحكم وإعادة هيكلته. 
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فاألولى )لجان حماية الّثورة( ظهرت في مرحلة الّتآزر والّنخوة التي عاشها 
المجتمع الّتونسي مع بداية اِنهيار الّنظام القديم ومن أجل مواجهة حالة الفوضى 
في  اِحتكمت  وقد   .2011 سنة  من  األولى  األشهر  خالل  البالد  تعّم  كادت  التي 
ظهورها إلى حالة العفوّية المواطنّية لدى التونسّيين الذين جمعتهم غبطة ااِلنتصار 
من  وحمايته  المكسب  هذا  عن  الّدفاع  ضرورة  إلى  ودفعتهم  الّدكتاتورّية  على 
الّلجان  هذه  ولكن  للّثورة.  المضاّدة  القوى  من  وخاّصة  والفوضى  ااِلنفالت 
وااِلنتقال  الّسياسي  لإلصالح  العليا  »الهيئة  تأّسست  حالما  أغلبها  في  اِنحّلت 
الّديمقراطي وتحقيق أهداف الّثورة«، ألّن بعضها - إن لم يكن الكثير منها - كان 
ممّثال في هذه الهيئة أو على األقّل فإّن بعضها في عديد الجهات كان قد ساهم 
في تفويض أعضاء الهيئة المذكورة كممّثلين عن الجهات، وذلك بمعّية الهياكل 
عن  للّدفاع  الّتونسّية  الّرابطة  وفروع  للشغل،  الّتونسي  العام  لاِلّتحاد  الجهوّية 
حقوق اإلنسان وفروع الهيئة الوطنّية للمحامين وبعض الجمعّيات الّنشيطة آنذاك 
إْن لم يكن  الّلجان -  والمتواجدة على مستوى الجهات. وقد كانت أغلب هذه 
جّلها - قد شاركت في اِعتصامي القصبة للمطالبة بإبطال العمل بالّدستور القديم 
)دستور غّرة جوان 1959( والّذهاب إلى اِنتخابات مجلس تأسيسي. وحينئذ نقف 
على حقيقة أّن الكثير منها اِنحّل مع بداية أشغال »الهيئة العليا المستقّلة لإلصالح 
الّسياسي وااِلنتقال الّديمقراطي وتحقيق أهداف الّثورة« وما بقي منها في بعض 
مجلسا  أفرزت  التي   2011 أكتوبر   23 اِنتخابات  بعد  أثر  أّي  له  يعد  لم  الجهات 

تأسيسّيا يتمّتع بسلطات أصلّية وال ينازعه في سلطته الّتأسيسّية أّي تنظيم.

 ،2011 نوفمبر   20 يوم  تأّسست  التي  فهي  الّثورة  لحماية  الوطنّية  الّروابط  أّما 
بضاحية الكرم))) الّتابعة لتونس العاصمة واِنتشرت فروعها في أغلب جهات البالد. 
المنتصرة  قيادّيون ومسئولون سياسّيون من األحزاب  تأسيسها  وقد أشرف على 
في معركة ااِلنتخابات الّتأسيسّية والّشريكة في حكم الّترويكا))). وهذا يفيد بشكل 

الّلجان  قراءة في تجارب  الّتونسّية:  الّثورة  المحّلي في  المجتمع  ))( - مراد مهّني، »فعالّيات 
الّتحّولت  وأهمّية  العربي  والّربيع  الّتونسّية  الّثورة  جماعي،  في  الّثورة«،  لحماية  المحّلية 
 ،2012 أوت  تونس،  والمعلومات،  العلمي  للبحث  الّتميمي  منشورات مؤّسسة  الجيوسياسّية، 

ص. 192. 
))( - على سبيل الّذكر: عبد الّلطيف المّكي القيادي في حركة الّنهضة وعضو مجلس الّشورى 
فيها ووزير الّصحة أثناء حكومة الّترويكا، وسمير بن عمر المسؤول في حزب المؤتمر من أجل 
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فمن  الّتأسيسي.  المجلس  لدور  موازيا  دورًا  لتلعب  تأّسست  الّروابط  أّن هذه  ما 
منظور فلسفة القانون العام التي تعتبر أّن المجلس هو المؤّسسة الّشرعّية الوحيدة 
الموكول لها مهّمة حماية الّثورة وتحقيق أهدافها بعد االنتخابات التي كانت مطلبا 
التي  األصلّية  الّتأسيسّية  الّسلطة  ذات  الوحيدة  المؤّسسة  هو  أّنه  وباِعتبار  ثورّيا، 
تعّبر عن الوكالة الّنيابّية المنبثقة عن سيادة الّشعب، وباِعتبار أّنها ُأنتخبت من قبل 
الّشعب مصدر الشرعّية وأصل الّسيادة، فهي تضطلع بمهام إعادة بناء أسس الّدولة 
بما تمليه شعارات الّثورة. فإّن أّية مؤّسسة أخرى مهما كان مصدرها ومرجعها غير 
ُتعتبر مؤّسسة موازية وال  أو لم تصادق عليها  المؤّسسة األصلّية  منبثقة عن هذه 
يحّق لها أن تؤّدي الّدور )الموكول حصرّيا إلى المجلس الّتأسيسي( الذي أعلنت 
عن ااِلضطالع به لمجّرد أّنها تأّسست طبقا لقانون الجمعّيات. ويعني ذلك أّن َمن 
ساهم في تأسيسها وأشرف على اِجتماعها الّتأسيسي وأعلن في بيانها الّتأسيسي 
الّتأسيسي  المجلس  َمن لم يعترف بدور  بمثابة  فإّنه  الّثورة  أّن مهّمتها هي حماية 
في حمايتها، أو هو في منزلة َمن لم يعترف بنتائج اِنتخابات المجلس الّتأسيسي 
المنبثقة  الّنيابّية  وكالته  ممارسة  في  يتحّكم  تجعله  بأكثرّية  فيها  المتفّوق  أّنه  رغم 
عن سيادة الّشعب وسلطته الّتأسيسّية األصلّية لحماية الّثورة. غير أّن الذهاب إلى 
الخيار اآلخر هو اِختيار العمل الموازي بدال عن تحّمل المسؤولّية في المستوى 

الّرسمي.

المناسبات  الّروابط تحّولت إلى مجاميع عنف في أغلب  أّن هذه  إلى  ونظرًا 
الوطنّية والمحّطات الّسياسّية التي تهّم األحزاب الّسياسّية غير اإلسالمّية عموما، 
يكن  ولم  الّتنظيمّية  بصيغتها  متعّلق  هذا  الحّل  قرار  ولكّن  قضائّيا.  حّلها  تّم  فقد 
ليشمل عناصره الّنشيطة بالمنع من العمل الّسياسي أو الجمعوي، بل منحهم قرار 
سّيما  وال  العام  الفضاء  في  وجودهم  ترسيخ  على  بالعمل  المثابرة  دافعّية  الحّل 
الحقل الّسياسي متطّلعين إلى إنفاذ برنامجهم وتحقيق مشروعهم عبر آلّيات بديلة 
عن تنظيمهم العنيف. لذلك عادت »روابط حماية الّثورة« من خالل ااِلنتخابات 
اِسم  يحمل  الذي  البرلمان  ودخلت  الكرامة«  »اِئتالف  مسّمى  تحت  الّتشريعّية 
الحكم  وآلّية  الّتشريعّية  الّسلطة  قلب  في  وتموقعت  الّشعب«،  نّواب  »مجلس 

الجمهورّية والمستشار الّسياسي لرئيس الجمهورّية )قبل أن يتّم تعويضه بعدنان منصر( وعضو 
المجلس الّتأسيسي. 
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الّنهضة وحزب  بعد حزب حركة  الّثالثة  الكتلة  منها  مقاعد يجعل  بعدد  الّرئيسّية 
الّتيار الّديمقراطي.

األولى  المرحلة  مرحلتين:  على  الّثورة  حماية  روابط  عودة  ترتيب  تّم  لقد 
بتقديم مرّشح للّرئاسة، وهو أمر يحجب هدفا أهّم من الوصول إلى قصر قرطاج 
ألّنه لم يكن هدًفا متاحًا وال واقعّيا، بل كان الهدف المنشود واألكثر واقعّية هو 
تحّقق هؤالء من وزنهم ااِلنتخابي واِختبار حضورهم الجماهيري وتعيير مكانتهم 
الّسياسّية في البالد والوقوف على حقيقة إمكانّياتهم في المعركة ااِلنتخابّية ذات 
ااِلستحقاق الّتشريعي لذلك كانت المرحلة الّثانية لعودتهم هي خوض المعركة 
شبهة  لتجاوز  ذلك  إلى  نشير  الّشعب.  نّواب  مجلس  إلى  للوصول  ااِلنتخابّية 
التناقض بين القول بأّن هذه الّروابط في صيغتها ااِلئتالفّية الجديدة تعّد من ضمن 
في  قرطاج  قصر  إلى  الوصول  على  راهنت  أّنها  والحال  القيسّية  الحشود  روافد 
بمجّرد  الّتحليل  في  الّتضارب  شبهة  تجاوز  بإمكاننا  أّنه  كما  له.  مباشرة  منافسة 
الّتذكير بأّن »اِئتالف روابط حماية الّثورة« كان أّول من اِنضّم إلى الحشود القيسّية 
الّدورة  نتائج  فيها  أعلنت  التي  األولى  الّلحظات  منذ  »لألستاذ«  مساندته  وأعلن 
األولى لاِلنتخابات الّرئاسّية، كما أّن هذا ااِلئتالف خاض منافسته في ااِلنتخابات 
التشريعّية باإلعالن عن تبّنيه لفكرة سعّيد المطروحة في الّرئاسّية، وكان مرّشحوه 
للبرلمان يعمدون إلى تعليق صورة مرّشحهم الّرئاسي خالل الّدورة الّثانية )قيس 

سعّيد( في حملتهم ااِلنتخابّية.

لم يكن »اِلئتالف روابط حماية الّثورة« أن يلتقي حول قيس سعّيد لو لم يكن 
الّتكتيكّية األكثر نجاعة  بالّدولة - يمّثل الخطوة  برنامج هذا األخير - في عالقة 
بالّنسبة إليهم لبلوغ مآربهم وتحقيق أهدافهم. فمجّرد أن يطرح سعّيد فكرة تفكيك 
الهياكل الّسياسّية للحكم/ للّدولة، فإّن ذلك يمّثل بالّنسبة إليهم نصف المشوار 
الّدولة  مقّومات  مع  الّتام  القطع  طرحوا  من  فهم  الّتحّقق.  على  اِستعصاء  األكثر 
المدنّية ونسف مقّوماتها من أجل اِستبدالها بدولة دينّية تعتمد الّشريعة ااِلسالمّية 
مصدًرا أساسًيا للّتشريع، ومضى طيف مهّم منهم في العمل على اِستدعاء دولة 
الخالفة من »تاريخ المسلمين وأمجادهم«. لذلك فإّن فكرة قيس سعّيد لتفكيك 
الّدولة هي أساس ااِللتقاء الّتكتيكي »اِلئتالف الكرامة« معه، ألّنه يضع كليهما مع 
كليهما في نطاق من ديناميكّية الّتالقي Dynamique de convergence على نفس 
عن  يعّبر  ولكّنه  العام،  الهدف  نصف  داخل  المتاح  حدود  في  كانت  وإن  الخّطة 
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وضع الّتناغم ااِلنتقائي بين مجموعة »اِئتالف الكرامة« وقيس سعّيد على مستوى 
الّتكتيكي أو  ااِللتقاء  الّشامل، ألّن فضاء  البرنامج  اِعتبار  المرحلي دون  البرنامج 
المرحلي بين الّطرفين يعّبر عن فضاء الّتقاطع على أساس العمق ال على أساس 
ااِلمتداد. أّما البرنامج الّشامل الذي يّتصل بالهدف االستراتيجي بالّنسبة إليهما معا 
فيمكن أن يكون عالمة المفارقة وااِلختالف، حّتى وإن كان بشكل جذري، ألّنهما 
الّسياسّية للّدولة/  بناء الهياكل  يعّبران عن تصّورين مختلفين تمامًا لكيفّية إعادة 
ديناميكّية  نطاق  في  باآلخر  عالقته  في  منهما  كّل  يضع  ما  وهو  الحكم.  لنظام 

.Dynamique de divergence المباعدة

من الوجيه أيضًا أن نعتبر أّن حالة الّتقاطع المرحلي أو الّتكتيكي بين الّطرفين 
)قيس سعّيد واِئتالف الكرامة( أّمنها مجال ااِلرتياب Marge d’incertitude الذي 
طغى على برامج كال الّطرفين وتصّوراتهما لكيفّية إدارة الّصراع داخل الفضاء العام 
الّسياسّية  الّتيارات  مع  الّنزاعات  مسار  في  الّتصّرف  من  بدًءا  الّسياسي،  والحقل 
موقع  من  الّدولة  إدارة  كيفّية  إلى  الكرامة، وصوال  اِئتالف  إلى  بالّنسبة  األخرى، 
يفضَي مجال  أن  أن  الممكن  من  إْذ  قيس سعّيد.  إلى  بالّنسبة  الجمهورّية،  رئيس 
ااِلرتياب في أّي نسق تنظيمي ومسار عالئقي محكوم برهان الّسلطة وقائم على 
الّنفوذ والهيمنة، إلى تحالفات حاسمة وقادرة  آلّيات  اِكتساب  مبدأ الّصراع على 
على تغيير المنظومة بكّل عناصرها الّتكوينّية بقدر ما تكون الّرهانات التي تفرض 
الّطرفين حّتى  ااِلنتقائي قوّية، وبقدر العمق الذي يمّيز فضاء العالقة بين  الّتناغم 

وإْن كانت عالقة تقاطعّية مؤّقتة وفاقدة لعنصر ااِلمتداد وااِلستمرارّية في الّزمان.

3 - الحشود االحتجاجّية على أساس المطالبة بالحق في الّثروة
لقد كانت مسألة »الثروة الوطنّية))) المنهوبة« بمحاورها المتعّددة وبمختلف 
أبعادها من أبرز العناوين التي اِستثمرها المتنافسون الّسياسّيون سواء في خوض 

))( - نستعمل عبارة الّثروة بالّنظر إلى ما يراه الفاعلون االجتماعّيون من أّن الّثروة بما تحمله 
من معان هي من ضمن حقوقهم المنهوبة أو التي تتعّرض إلى سوء الّتصّرف، كما أّنهم ينظرون 
إلى المسألة من منظار الفاعلّية والّنجاعة، إذ أّن استعمالهم لمفهوم الّثروة فيه إحالة على الوعي 
بها، خالفًا لما يحيل  الّتمّتع  نتائج  فيها وفي  الحق  بأّنه مفهوم مرتبط وظيفّيا وإجرائّيا بمفهوم 
عليه معنى »الموارد الّطبيعّية« األكثر حيادا بحيث ال نستنطق من خالله عالقة بوعي المحتّجين 
أّن  الّطبيعّية قد تعني ما ليس لهم فيه حّق. كما يمكن أن نشير إلى  الموارد  أّن  ألّنهم يعتبرون 
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الّتعبوّية  جوالتهم  في  أو  والّتشريعي  الّرئاسي  باِستحقاقها  ااِلنتخابّية  معركتهم 

فيه  ااِلستثمار  قبل ذلك. فهي موضوع حيوي يمكن  الحكومة  والّتحريضّية ضّد 

البطالة والفقر والّتهميش وتصاعد منسوب  باِرتفاع نسب  اّتسم  سياسّيا في واقع 

ااِلحتقان واليأس والّرغبة في المغادرة بحثا عن »الكرامة« خارج أرض الوطن، 

يبحثون  العليا  الشهادات  وأصحاب  الجامعات  خّريجو  فيه  أصبح  واقع  في  أْي 

ـ »الّثروة الوطنّية المنهوبة«  عن »كرامة غير وطنّية« )كرامة خارج أرض الوطن(. ف

لوحدها فضاء كفيل بحسم المعركة ااِلنتخابّية. لذلك كان للمحتّجين على أساس 

الحّق في الّثروة والعدالة ااِلجتماعّية والمساواة بين الجهات مكانتهم في حسم 

الّطرق التي تؤّدي إلى مقّرات الّسلطة وقصورها )باردو، القصبة، قرطاج(. وبالّنظر 

إلى أّننا في هذا المنحى بصدد محاولة فهم الخطوات الحشدّية التي عّبدت لقيس 

سعّيد طريق الوصول إلى قرطاج، فلن نبحث عن المسالك والّطرق األخرى التي 

تؤّدي إلى مقّرات الّسلطة األخرى.

أّن  باِعتبار  بعضها  حّتى  وال  ااِلحتجاجّية  التحّركات  كّل  نستعرض  لن 

بل  والتفّهمي،  الّتحليلي  اِستحقاقنا  إلى  بالّنسبة  جدوى  ذي  غير  اِستعراضها 

العام  الّرأي  مستوى  على  أثرًا  تركت  التي  أشكالها  أبرز  إلى  بالّتطّرق  سنكتفي 

باإلضافة   ،2011 سنة  منذ  أشكاله  وتطّور  ااِلحتجاجي  التنّظم  لديناميكّية  المتابع 

إلى تزامنها مع بداية صعود نجم قيس سعّيد على الّساحة الّسياسّية وتمّيزه بطرحه 

في  سنكتفي  المنهوبة.  لثروتهم  الّتونسّيين  اِسترجاع  ضمان  على  العمل  لفكرة 

للتنّظم  بارزة  كعالمة  الكامور  اِعتصام  لتفاصيل  مختصر  بعرض  المنحى  هذا 

ااِلحتجاجي على أساس المطالبة بالحّق في الّثروة. أّما المبّرر األكثر وجاهة في 

القابل  المغلق وغير  التنظيم  بين  القوي  الّتشابه  في  فيتمّثل  الخيار،  بهذا  ااِلكتفاء 

لاِلختراق الذي مّيز اِعتصام الكامور، والّتنظيم على نفس الخاصّية المغلقة لحركة 

شباب تونس وبقّية الحشود القيسّية حّتى وإْن اِختلف فضاء التنّظم بينهما، إْذ كان 

كاّل من مفهوم الحق والّثروة يلتقيان في نقطة الّتقاطع المعجمي بين ما يجمع بين علم الّسياسة 
علم  فضاء  في  يتآلف  مفاهيمي  مشترك  من  الّثروة(  )مفهوم  االقتصاد  وعلم  الحق(  )مفهوم 
فنحن  الحركات االحتجاجّية  فهم ظاهرة  أّننا بصدد محاولة  إلى  وبالّنظر  الّسياسي.  االقتصاد 
أقرب إلى المعجم الّسوسيولوجي - االقتصادي - الّسياسي من معجم علوم اإلدارة والّتصّرف 

والّتسيير األقرب إجرائّيا ووظيفّيا لعبارة »الموارد الّطبيعّية«. 
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الحشود  تنّظم  فضاء  كان  بينما  حّسًيا،  ومجااًل  ترابّيًا  الكامورّيين  اِعتصام  فضاء 

الكامور وداعميه  اِعتصام  منّسقي  أغلب  أّن  إلى  باإلضافة  اِفتراضًيا. هذا  القيسّية 

من كّل جهات البالد تحّولوا إلى مناصرين لقيس سعّيد ال سّيما أثناء الّدور الثاني 

لاِلنتخابات، على غرار أغلب نشطاء الحركات ااِلحتجاجّية مثل »وينو البترول« 

»مانيش مسامح« »فاش نستّناو«.

ُيعتبر اِعتصام الكامور حالة اِستثنائّية بكّل المقاييس وخاّصة من باب اإلعداد 

الّتفاوض  إدارة  على  والقدرة  والقيادة  وااِلستمرارّية  والّلوجستي  الّتنظيمي 

والمناورة في مواجهة أساليب الّسلطة في محاولة فّكه وإجهاضه. فالعدد الجملي 

للمعتصمين في منطقة الكامور بلغ 500 فرد، كّلهم من الّشباب. وقد اِستمّر مّدة 

اِنقطاع. وهو ما تطّلب تنظيما دقيقًا ودعمًا لوجستيكّيا  تجاوزت المائة يوم دون 

مهّما. وقد اِّتسم هذا ااِلعتصام بالّتحّكم الّتام في فضائه المجالي/ الماّدي، وهو 

للّشركات  والّتموين  اإلعاشة  حركة  لتعطيل  بالكامل  اِحتالله  وقع  حيوي  فضاء 

الّنفطّية، وهو خيار تكتيكي للّضغط على الّسلطة من أجل الّتفاوض مع المحتّجين 

على أهداف أهّم بكثير. وقد كان العنوان البارز لهذه المطالب هو »نصيب الجهة 

أّي مردود تنموي عليها  التي ُتستخرج من أرضها دون أن يكون لها  الّثروة«  من 

وعلى أبنائها الذين يعانون البطالة))). كما أّن من العالمات البارزة التي تضفي على 

اِعتصام الكامور طابعًا تجديدّيا في التنّظم ااِلحتجاجي وجود الخيام التي تأوي 

المعتصمين. فقد تكّون ااِلعتصام من 72 خيمة موّزعة على الفضاء ومرّتبة بشكل 

ااِلعتصام  تمّيز هذا  المعتصمين. وقد  الشباب  كّل  إيواء  لها  يخّول  دقيق، بشكل 

بنموذجّيته في إدارة المجموعة والقيادة وكيفّية إدارة الخالفات بين المعتصمين 

هيئة  اِنتخاب  تّم  فقد  القرار.  اِّتخاذ  كيفّية  في  وكذلك  الّتفاوضّية  المسائل  حول 

ااِلّتصال الخارجي المكّونة من 13 ممّثل عن كّل الخيام التي تأوي كّل المعتصمين 

الخمسمائة. وهيئة ااِلّتصال الخارجي هي المكّلفة بتسويق صورة ااِلعتصام على 

باِسم  رسمي  ناطق  ويمّثلها  واإلعالم  الّصحافة  مع  والّتعامل  الخارجي  الّنطاق 

المعتصمين )طارق الحّداد(.

))( - للّتذكير فإّن تطاوين تحتّل الّصدارة في نسبة البطالة التي تجاوزت 50 %في حين أّن الّنسبة 
العاّمة على المستوى الوطني ال تتجاوز 16 % حسب اإلحصائّيات الّرسمّية. 



237

الّداخلي  الّتنظيم  هيئة  تشكيل  تّم  الخارجي،  ااِلّتصال  هيئة  إلى  باإلضافة 

المكّلفة باإلشراف على تسيير العالقات بين المعتصمين وإدارة الّنزاعات وتسوية 

فضاء  داخل  الحياة  ونظام  الّلوجستيكّية  الجوانب  على  واإلشراف  الخالفات 

تلبية  في  الخيام  إدارة  حسن  على  واإلشراف  داخلي  نظام  وإرساء  ااِلعتصام، 

اِحتياجاتهم اليومّية، وكّل المستحّقات بما في ذلك اإلشراف اليومي على نظافة 

المكان.

تنظيمّية  يتمّيز بسمات  أولى  ناحية  من  ااِلعتصام  أّن  الحالة  المفارقة في هذه 

يتعّلق بمبدأ  عقالنّية متطّورة ويعّبر عن حركة مدنّية سلمّية حداثّية خاّصة في ما 

الوطنّية  الّثروة  بالحّق في  الوعي  الّصراع على أساس  الّتنّظم ااِلحتجاجي وإدارة 

للغاية  تقّدمي  تصّور  وهو  للّثروة،  العادل  بالّتوزيع  والمطالبة  الّطبيعّية  والموارد 

وقد عّبر عن ذلك شكل الّتنظم وأسلوب القيادة. ومن ناحية ثانية فإّن الفاعلين 

األساسيّين والّتركيبة ااِلجتماعّية اِلعتصام الكامور يعّبر عن اِستمرار البنية القبلّية 

والعشائرّية التي لم تهضم بعد ديناميكّية الفعل الحزبي والّنشاط الجمعوي. لذلك 

اِّتسمت التركيبة ااِلجتماعّية بخضوعها إلى توزيعّية الخريطة العشائرّية والمجالّية 

المتمّثلة في األحياء الّسكانّية لمدينة تطاوين وقراها))). وهذا يترافق مع غياب شبه 

كامل للجمعّيات واألحزاب الّسياسّية التي وإْن حاولت الّتواجد أو التأثير في مسار 

تكاد  وال  الحضور  محتشمة  بقيت  فإّنها  ااِلحتجاجي،  الّتنظم  ومسيرة  ااِلعتصام 

وثقال على  األكثر حضورًا  ااِلجتماعّية  المنّظمة  أّنه حّتى  القول  يمكن  بل  ُتذكر. 

الّدوام في كّل الحركات والّتحّركات ااِلجتماعّية المطلبّية وااِلحتجاجّية )ااِلّتحاد 

بين  الوساطة  نطاق  المطاف وفي  آخر  في  إاّل  تتدّخل  لم  للشغل(  الّتونسي  العام 

تجديد  من  به  تتمّيز  وما  االحتجاجّية  الحركة  لهذه  الّتنظيمّية  الخصائص  إلى  ))( - باإلضافة 
فإّنها بشكل ما تعيد إنتاج الّسمات العاّمة للمجتمع المحّلي بخصائصه البنيوّية الّسائدة وتركيبته 
األحياء  ممّثلي  حضور  في  المنعكسة  واألبوّية  القرابّية  البنيات  هيمنة  ذلك  في  بما  القبلّية 
والمناطق والعائالت الكبرى والعروش. فمعلوم أّن كّل الخيمات المكّونة لالعتصام وعددها 
72 خيمة مكّونة من ممّثلي األحياء الكبرى والعريقة والعروش والجهات واألحياء الّدخيلة التي 

تضّم الغرباء أو الوافدين على تطاوين )العروش التي ال تنتمي تاريخّيا إلى تطاوين(، وهم الذين 
وإثبات  االندماج  الوجود  معركة  لخوض  فرصة  االعتصام  إلى  االنضمام  إمكانّية  في  وجدوا 
الّذات وتأصيل االنتماء إلى المجال والمجتمع المحّليين من داخل معركة المطالبة بالحق في 

الّثروة.
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الحكومة والمحتّجين خاّصة بعد فشل زيارة رئيس الحكومة لمدينة تطاوين أثناء 

الذي  الكامور  اِعتصام  أّن  الّشأن  هذا  في  إثارة  األشّد  والوجه   .2017 ماي  شهر 

رفض اِستقبال كّل الّسياسّيين سواء في ميدان ااِلعتصام أو في لقاءاته اإلعالمّية 

كان له رأي مخالف في خصوص قيس سعّيد الذي كانت له لقاءات مع منّسقي 

ااِلعتصام. علينا أاّل ننسى أّن تطاوين سّجلت أعلى نسبة من األصوات التي حصل 

عليها قيس سعّيد في مواجهة منافسه نبيل القروي، إذ بلغت هذه الّنسبة 98 %.

ااِلحتجاجي  التنّظم  الكامور تجربة خاّلقة من تجارب  اِعتصام  اِعتبار  يمكن 

خاّصة في ما يتعّلق بإعادة إنتاج الّنظام ااِلجتماعي لجهة تطاوين في فضاء مصّغر 

ومصادر  الّنـفط  منابع  إلى  المؤدية  الّطريق  على  الّصحراء(  قلب  )في  ومعزول 

مكّونات  بين  الّتوازنات  في حبكة  المتابعين  كّل  ااِلعتصام  أبهر هذا  فقد  الّثروة. 

في  المساهمة  العوامل  أهّم  من  ورّبما  الخيام...  منظومة  داخل  وتوطينها  الجهة 

ذلك هو الّنأي بااِلعتصام من تأثيرات األحزاب والجمعّيات التي هي في أغلبها 

ذات اِرتباط باألحزاب بشكل ّما.

الكامور هي بمثابة ااِلختبار التجريبي لإلعداد الحشدي المناصر لقيس سعّيد، 

القيسّية، فضاًل  الحشود  ِقبل  اِستنسخت من  المغلقة  الّتنظيمّية  الّصيغة  نفس  ألّن 

عن أّن نفس المنّسقين الذين وقفوا وراء اِعتصام الكامور وجدناهم يقومون بأدوار 

حاسمة في الحملة الّتفسيرّية التي قادها »األستاذ«. فقد ُأعيد تنظيم المجموعات 

ال  أّنه  إلى  نشير  أن  علينا  هنا  والّنجاعة.  القدر  بنفس  واِفتراضّيا  ميدانّيا  المغلقة 

وجود أصال لشيء اِسمه الفضاء ااِلفتراضي بصفته واقًعا مستقاّلً بوجوده الوظيفي 

والوظيفي،  الهيكلي  الوجود  شرط  ينفي  أصال  ااِلفتراضي  معنى  ألّن  والبنيوي، 

ولكّنه في الحقيقة هو نقل للواقع الحّسي إلى فضاء أكثر وظيفّية وفاعلّية ونجاعة 

بأبعادها  الحدود  أنماط  كّل  يلغي  ااِلفتراضي  وأّن  خاّصة  واِنسيابّية.  ومرونة 

المجالّية والّثقافية والّذهنّية والّنفسية.

4 - الهوامش أبلغ من المتون أحيانًا

 الهامش األّول - في الّتفاعل الحشدي مع الخطاب األّول
نّواب  مجلس  أمام  »األستاذ«  ألقاها  التي  الكلمَة  األّول  بالخطاب  نعني  ال 

ألقاه  الذي  الّتحريضي  الخطاب  إلى  نشير  بل  رئيًسا،  تنصيبه  مراسم  في  الّشعب 
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الّذهني  المستوى  أّنه على  فيه مجّددا  أثبت   .2019 17 ديسمبر  يوم  بسيدي بوزيد 
ااِلّتهامات  توجيه  على  قوله  مجمل  أّسس  ألّنه  ااِلنتخابّية)))،  الحملة  يتجاوز  لم 
الّتونسّيين ومسؤولّيته تجاههم.  بين  الوعود، وكأّنه نسي صفته ومكانته  وإطالق 
وقد وجدت وعوده واّتهاماته صدى، بعد يومين فقط، لدى شباب والية تطاوين 

المعروفين بتنظيمهم اِلعتصام الكامور منذ ما يزيد عن سنتين.

اِعتصام  التي تجمع قيس سعّيد بمنّظمي  الّرابطة  الّتحّقق من طبيعة  ال يمكن 
الكامور، ولكّنها بدت شبيهة بما يجمع الّشيخ بالمريدين. فقد كان خطاب الّرئيس 
اإلقدام على طرد  2019 من  19 ديسمبر  يوم  أتاه هؤالء  لما  المستند والحّجة  هو 
والي الجهة )تطاوين( ألّنه لم يطّبق اِّتـفاقّية 15 جوان 2017 التي أمضتها الحكومة 
مع المعتصمين))). فقد ثبت أّن هذه الّرابطة مبنّية على اِستبطان كالم »األستاذ - 
الّرئيس« بصفته تعاليم ينبغي أن ُتحفظ وُتنّفذ، وإْن لم تكن تعاليم صريحة، فمن 
الذي  المبدأ   - للّشعار  المطابقة  للمعاني  يستجيب  ما  حسب  ترجمتها  الممكن 
تبّناه قيس سعّيد في حشده وتعبئته لألنصار والمريدين. فقد أقدم هؤالء على طرد 
الوالي تحت شعار »الّشعب يريد« وبمبّرر أّن هذا الّشعار هو أداة الّرئيس في تسيير 
شؤون الّشعب وفق إرادة الّشعب. ال ننسى أّن »األستاذ« رئيس تونس خطب قبل 
ذلك بيومين في شعبه من أهالي سيدي بوزيد وأشار إلى المتآمرين على الّثورة، 

))( - جريدة الشروق، اإلربعاء 18 ديسمبر 2019، ص. 07. 
))( - لقد قبل المعتصمون في الكامور بهذه االّتفاقّية إثر وساطة من المنّظمة الّنقابّية العّمالّية 
لرئيس  فاشلة  أولى  زيارة  فبعد  تطاوين.  وشباب  الحكومة  بين  الّتواصل  صعوبات  لتذليل 
64 إجراء تنموّيًا لفائدة والية  الحكومة ومرفوضة من قبل الشباب المعتصم رغم إعالنه على 
تطاوين تدّخل االتحاد العام الّتونسي للشغل )الذي أصبح منذ صعود نور الّدين الّطبوبي حليًفا 
ممّثلين  بحضور  المعتصمين  مع  ويتفاوض  الموقف  لينقذ   )2017 نهاية  حدود  إلى  للحكومة 
الّنقابّية(  الطرابلسي ذي األصول  الّشؤون االجتماعّية )محّمد  أهّمهم وزير  الحكومة من  عن 
المفاوضات  الّنهضة(، وأفضت  الحّمامي من حركة  المهني والّتشغيل )عماد  الّتكوين  ووزير 

إلى تحقيق المكاسب الّتالية:

- انتداب 1500 شاّب للعمل في شركة البيئة للغراسة والبستنة وهي في الحقيقة عملّية تشغيل 
وهمّية غير منتجة وغير تنموّية... وبالّتالي على المستوى الّتنموي فإّن اعتصام الكامور الذي 
الحلول  بقبول  أهدافه واكتفى  الّتنمية حاد عن  المنطقة في  المطالبة بحق  انتصب على خلفّية 

الّترقيعّية التي تلجأ إليها الحكومة لمواجهة موجات االحتجاج المطلبي.

- رصد 80 مليون دينار سنوّيا لدعم ميزانّية الّتنمية وإنجاز مشاريعها المعّطلة. 
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وفصاحته«  »بالغته  بكّل  وصّرح  البالد،  في  الّتنمية  قطار  يعّطلون  الذين  وإلى 

المعهودتين بأّن 17 ديسمبر هو اليوم الذي ينبغي اِعتماده في إحياء الّذكرى الّسنوّية 

للّثورة، وأّن 14 جانفي ما هو إاّل »تآمر على 17 ديسمبر«، باإلضافة إلى تأكيده على 

معلن  اِستحضار  في  ذلك  كّل  الّظالم.  غرف  في  الّتآمر  إلى  تتعّرض  المسيرة  أّن 

منه لشعاره في الحكم وإدارة شؤون البالد: »الّشعب يريد«. حينئذ لنا أن نعتبر أّن 

»األستاذ - الّرئيس« قد أعلن عودة اِعتصام الكامور من سيدي بوزيد، إْن كان من 

غير الجائز القول بأّنه حّرض على العصيان وااِلعتصام مجّددًا من هناك. ورد على 

 )2019 2017، والّثانية سنة  لسان منّسق اِعتصام الكامور في جولتيه )األولى سنة 

ذلك هو  اإلقدام على  إلى  المعتصمين  تطاوين  بشباب  دفع  ما  أّن  الحّداد  طارق 

ثقتهم في الّسيد الّرئيس قيس سعّيد بأّنه سيكون إلى صّفهم ضّد المتآمرين الذين 

يعّطلون مشاريع الّتنمية في الجهة))).

لقد كان شباب اِعتصام الكامور بوالية تطاوين أّول من تناغم مع قيس سعّيد 

في تنزيل شعاره على أرض الواقع وأّول َمن نّفذ طريقته في إدارة شؤون الّدولة 

عبر تطبيق الحكم المحّلي وتمكين الشعب من ممارسة سيادته على الّسلطة التي 

يمّثل مصدر شرعّيتها. لقد دخل شباب تطاوين مباشرة في إنجاز الفصل األّول 

حسب  معرفّيا  المعّدلة  الّدستوري  القانون  محاور  ألحد  الّتطبيقية  األشغال  من 

الّسلطة، وأراد أن يكّيفها إجرائّيا ويطّبقها  الحكم وتسيير  القيسي إلدارة  الّتصّور 

على أرض الواقع، وكأّن في األمر تأكيًدا على الّتناغم مع مسيرة الّرجل األكاديمّية 

مدّرس  فهو  الّسياسي،  عقله  في  المتحّكم  األستاذي  البعد  لتثبيت  والبيداغوجّية 

أشغال تطبيقّية في ماّدة القانون الّدستوري طيلة ما يزيد عن 30 سنة.

 الهامش الّثاني - بعض الّرموز داّلة ولو كانت جوفاء.

الفعل  نوافل  من  كان  وإْن  حّتى   - مهّما  الّتفاصيل  إلى  الّتنّبه  يكون  ما  عادة 

الّتحليلي بالّنسبة إلى الباحث - وخاّصة منها الّتكرارات حّتى وإْن كانت غير ذات 

أهمّية وجدوى بالّنسبة إلى الّشروط الّتفسيرّية أو كانت من حيثّيات الّصدف. في 

))( - من تصريح منّسق اعتصام الكامور - طارق الحّداد - الذي بّثته قناة الحوار الّتونسي يوم 
تغطية  في  بالقاضي  مريم  المنّشطة  تديره  الذي  اليوم«  »تونس  برنامج  2019 ضمن  ديسمبر   20

لالعتصام بعد أن تّم اقتحام مقر الوالية. 
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Labelliser )نسند له عالمة مسّجلة( قيس سعّيد  م  ـّ هذا المنحى إذا أردنا أن نعل
بعالمة رقمّية يمكن أن نسند إليه الّرقم 13، ألّنه أكثر األرقام تكرارا في ما أتينا عليه 
من حيثّيات وما اِستعرضناه من معطيات. نذّكر حينئذ أّن عدد صفحات الفيسبوك 
المغلقة التي أشرفت عليها وأدارتها حركة شباب تونس هو 13، وهي المجموعة 
التي جمعت 13800 تزكية لألستاذ، في حين كان يمكن ااِلكتفاء بالعدد المطلوب 
قانونّيا )10000 تزكية فقط(. فضاًل عن أّن عدد منّسقي اِعتصام الكامور هو 13. أّما 
الّرمزّية الكبرى والحاسمة لهذا الّرقم فهي مّتصلة بتاريخ ااِلنتصار الّساحق لقيس 
سعّيد في ااِلنتخابات وفوزه بمنصب رئيس الجمهورّية. ال يمكننا البّتة التماهي 
مع فكرة »الّرقم السّري أو الّسحري« ولو مجازّيا، ولكن من المهّم أن نشير إلى 
ذلك ولو كان من نوافل العمل البحثي لعّله يحمل إشارات تفيد في تفسير موضوع 

الحال الحًقا.

دليل على صّحتها وال  التي ال  المشّفرة  الّرموز واإلشارات  بعيًدا عن مسألة 
على مدى جدّية اِعتبارها مؤّشرات نبني عليها تصّوراتنا، هناك سؤال حاسم وفي 
وأكثرها  الّطرح  مستوجبة  األسئلة  أكثر  من  وهو  نطرحه،  أن  ينبغي  الجّدية  غاية 
حاجة إلى تقديم إجابة واضحة بناًء على تقديم نتائج بحث وتفسير معّمقين ألّنه 
تقف  التي  باألسباب  الّسؤال  يتعّلق مضمون هذا  للحيرة.  إثارة  األسئلة  أكثر  من 
والعدواني  المتشّدد  األصولي  الّديني  اليمين  أقصى  من  شباب  بين  اِلتقاء  وراء 
يطرح  سؤال  أحيانا.  والفوضوي  الّراديكالي  اليسار  أقصى  من  وشباب  أحيانًا 
أسباب الّتآلف بين المتضاّدين في الفكر والممارسة والمتخالفين في المرجعّيات 
الحياة والّنظام ااِلجتماعي، حول  االيديولوجّية والمتصارعين حول تصّور نمط 
الحاسمة في تحديد  العناصر  تلك  أّي من  في  بينهم  يؤّلف  لم  الذي  قيس سعّيد 
الّسياسّية  المؤّسسات  تفكيك  فكرة  طرح  أّنه  غير  الّسياسّية،  والّرؤى  المواقف 
للّدولة/ لنظام الحكم وإعادة بنائها من األسفل إلى األعلى على أساس الحكم 

المحّلي والّديمقراطّية المباشرة.

الّثورة وشباب اليسار والّتآلف بينهم  اِلتقاء روابط حماية  اِعتبار  حينئذ يمكن 
وراء شخصّية سعّيد متأّصل في ااِللتقاء بين من يريد إلغاء الّدولة ومن يريد إلغاء 
الّنظام، حّتى وإْن كان هذا ااِللتقاء محكوما بمنطق الّتناغم ااِلنتقائي داخل مجال 
بديناميكّية  ومشروطا  اِّتجاه،  أي  وفي  طرف  أّي  لفائدة  المحسوم  غير  ااِلرتياب 
ألّن  ذلك  ااِللتقاء.  لهذا  الّتكتيكي  الّنطاق  بقواعد  والمحدود  المؤّقت  الّتالقي 
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فكرّية  أصول  إلى  خصائصها  أهّم  في  تعود  القيسّية  الحشود  من  الّروافد  هذه 
ااِلستراتيجي، وألّن  والهدف  الّرؤية  نفس  تلتقي على  أن  يمكن  وايديولوجّية ال 
األمر  وهو  إلغائه،  على  والعمل  اآلخر  بعضها  معاداة  على  أصال  تأّسس  بعضها 
بالّنسبة إلى العالقة بين أقصى اليمين الّراديكالي األصولي الّديني وأقصى اليسار 
الّراديكالي الفوضوي الحاضرين بشكل الفت ضمن الحشود القيسّية خاّصة في 
الّدور الثاني من ااِلنتخابات الّرئاسّية. حينئذ فإّن األمر يتعّلق بما يشبه المعالجة 
الّسماء واألرض وهما  الّرتقّية لما كان مفتوقًا في صورة عكسّية لما كانت عليه 
متقابلتين  إاّل  تلتقيا  أن  الممكن  غير  فأصبحتا من  َفَفَتْقَناُهَما«)))  َرْتًقا  »َكاَنَتا  الّلتان 
متناظرتين. وفي الواقع، نحن إزاء تّيارين كانا فتقا فتّم رتقهما قيسّيا فاِجتمعا حول 
»األستاذ« بعد أن استحال بينهما اللقاء إاّل على عنف متبادل أو سعي من كليهما 

إلى إلغاء كليهما.

ثانيًا - تصاعد الّشعبوّية وصعود قيس سعّيد
من الّضروري الّتذكير بأّننا إزاء انقسام مضاعف وثنائي األبعاد تشهده مجّرة 
الفعل الّسياسي في العالم عموما. العنوان األّول لهذا ااِلنقسام يتعّلق بالمواجهة 
اِّتجاهان متناظران هما ااِلّتجاه  الّشعبوّية والاّلشعبوّية. وفي كّل منهما هناك  بين 
أيضًا.  منهما  كّل  في  اليساري  وااِلّتجاه  والاّلشعبوّية،  الّشعبوّية  كّل  في  اليميني 
ومواجهة  اِنقسام  من  يتخّللها  وما  بالّشعبوّية  مّتصل  إلينا  بالّنسبة  الحال  موضوع 
بين شعبوّية يمينّية وشعبوّية يسارّية. وباإلمكان الّتداعي في الّتفكيك فنقف على 
مستويات ودرجات من كّل منهما. ففي كّل من الّشعبوّيتين )اليمينّية واليسارّية( 
هناك شعبوّية القاع ألّنها ُتبنى من األسفل From Bellow وهي ال تعتمد على رؤية 
وال على أهداف استراتيجّية، وإّنما تكتفي بالعمل على كسب تعاطف الجماهير 
من أجل الوصول إلى الحكم، وهناك شعبوّية رؤيوّية، متسامية، هادفة، مبنّية على 

مبادئ توجيهّية وأهداف استراتيجّية وتسعى إلى الّتأسيس الجديد والبناء الّدائم.

في الخطاب الّشائع ُتستعمل عبارة الّشعبوّية قبل كّل شيء من أجل إضعاف 
مصداقّية كّل حركة سياسّية معارضة للمنظومة. وهو سالح خطابي مخيف ألّن 

ِذيَن َكَفُروا َأنَّ  ))( - استعارة من اآلية القرآنّية عدد 30 من سورة األنبياء التي تقول: »َأَوَلْم َيَر الَّ
ْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن«.  َماَواِت َواأْلَ السَّ
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الشعبوّية في المخيال الجماعي لصيقة بالّديماغوجيا ورديفة لها، كما هي مرتبطة 
بالاّلعقالنّية الجماهيرّية، وبالغضب الّسلبي، وبالمخاطر التي تهّدد الّديمقراطّية. 
هذا إذا ما حصرنا الموضوع بين ثنائّية الممارسة الّسياسّية للّسياسّيين الشعبوّيين 
وكيفّية تقديمهم للعالم من ِقبل نخب المنظومة وخاّصة من ِقبل وسائل اإلعالم 

الّتابعة للّسيستام.

والمرجعّيات  الفكرّية  الخلفّيات  بشرط  مّتصل  آخر  منحى  في  ولكن 
المعرفّية واألصول المؤّسسة للّشعبوّية فهي »خطاب يشمل رؤية للعالم تعارض 
روّسو(  إلى  )نسبة  روّسووي  تصّور  عن  تعّبر  وهي  »الّسلطة«،  »الّشعب«  بين 
للّديمقراطّية يربط الّسياسة بتعبير »اإلرادة العاّمة«))). غير أّن الّشعبوّية تعبير متعّدد 
وتبقى  الحقائق.  من  العديد  على  يحيل  ألّنه  بتحّفظ  اِستعماله  ينبغي  الّدالالت 
ايديولوجّيا معّينا وتوطينه في إطار مرجعّي محّدد  مسألة تحديده وإعطائه طابعا 

موضوع صراع على الّسلطة حّتى في الحقل األكاديمي والّسياسي واإلعالمي.

وتسلسلها  األفكار  ببناء  تهتّم  مقاربة  للّشعبوّية:  متعارضتان  مقاربتان  هناك 
وهي   ،»Cas Mudde موّد  »كاس  الهولندي  الّسياسي  المحّلل  يمّثلها  الّنسقي 
تعتمد على  التي  المقاربة  الغربّية،  الّسياسّية  العلوم  المهيمنة على حقل  المقاربة 
 Ernesto المحادثات والّنقاش العام، ممّثلة في كّل من األرجنتيني »إرنستو الكلو
Laclau« وزوجته البلجيكّية »شانتال موف Chantal Mouffe«. والّسياسّيون الذين 
بين  تعارض  ليبرالّية  مقاربة  في  ينخرطون   Mudde مود  فكرة  مدار  في  يوجدون 
الّشغف والعقل وتعتبر أّن الّشعبوّية هي أبلغ تعبير عن ااِلندفاعّية الّسلبّية))). وهي 
مقاربة منخرطة في الخلط الّسائد في أوروّبا حول عبارة الّشعبوّية منذ ثمانينيات 
اليمين، األمر الذي  الفارط، وكانت مرتبطة قبل كّل شيء بأحزاب أقصى  القرن 
يفّسر في جانب ما المعنى الّسلبي والّدوني لهذه العبارة. فقد عمدت القوى اليمينّية 
الحاكمة في أوروّبا دوما إلى اِستعمال عبارة »الّشعبوّية« لتبخيس أفكار منافسيها 
وتتفيهها، خاّصة من قوى اليسار الملتصقة أكثر بالمطالب الّشعبّية المباشرة، األمر 
الذي رّسخ، في مستوى المعرفة الّسياسية الّشائعة والحس المشترك، أّنها عبارة 

(1) - Jan-Werner Müller, Qu’est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, 
traduit de l’allemand par Frédéric Joly, Paris, Éd. Premier parallèle, 2016, p. 29. 
(2) - Jan-Werner Müller, Ibid. p. 31. 
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عن أسلوب هّدام ألّنه يعمد إلى تعبئة الجماهير على مقوالت معادية للمؤّسسات. 
هذا في حدود ما يمكن أن نستخلصه من الّتناول الّشائع للّشعبوّية، ولكن اليمين 
رموزها  أبرز  إنتاج  إلى  مضى  بل  للّشعبوّية،  تمّثله  من  كثيرًا  عّدل  الّنيوّليبرالي 
المّتحدة،  الواليات  في  ترامب«  »دونالد  نذكر  أن  يكفي  العالم:  في  الّسياسّيين 

»مارين لوبان« في فرنسا، »زيلنسكي« في أوكرانيا.

وشانتال  الكلو  إرنستو  النيوماركسّية  رّواد  من  اليسارّيين  فإّن  لذلك،  خالفا 
شيء  كّل  قبل  هي  »الّسياسة  أّن  اِعتبار  على  للّشعبوّية  تنظيرهما  يؤّسسان  موف 
صراع من أجل إسناد المعنى إلى الفعل، بما يمّكن هذه الّصفة من أن تلعب دورًا 
الّشعبوّية  للحركات  األخير  الّصعود  إّن  الجماعّية«))).  الهوّيات  بناء  في  إيجابّيا 
لليسار في أوروّبا - أمثال بوديموس - التي تتبّنى نظرّيات الكلو وموف شاركت 
في إعادة بناء المعنى والمضمون الّداللي لمصطلح الّشعبوّية على هذا األساس.

وموف  الكلو  من  كّل  مع  الّشعبوّية  أّن  في  شيء  كّل  قبل  التدقيق  من  البّد 
فيها  نزرع  أن  يمكن  كيانات سياسّية  بناء  في  وإّنما هي طريقة  ايديولوجيا  ليست 
مضامين ايديولوجّية مختلفة. وحّتى نقّدم تعريًفا تأليفّيا، يمكن تعريف الّشعبوّية 
على أّنها خطاب يؤّسس إلى تفّرع ثنائي للمجتمع وذلك برسم حدود تناظرّية/ 
تنافرّية تعارض بين أولئك الذين هم في األسفل وأولئك الذين هم في األعلى. 
بين جملة من  الّتمفصل  الّشعب عن طريق  بناء موضوع سياسي هو  »إّنها عملّية 
فالّشعبوّية  القائمة«))).  للّسلطة  معارضتها  على  تلتقي  التي  المتغايرة  المطالب 
تتمّثل في خلق سلسلة من المعادالت بين مطالب متعّددة وهي في حالة تصاعد 
)زعيم،   Signifiant vide أجوف  داّل  حول  وحدتها  وتجد  تتبلور  وهي  ضمنّي، 
شعار، رمز، فكرة...( يعّبر عن وجاهة المطالب مثل العدالة ااِلجتماعّية في حالة 
الفعلّية«  »الّديمقراطّية  أو على غرار شعار  Péronisme األرجنتيني،  بيرون  اِّتجاه 
وكذلك  فرنسا،  في  الّصفراء  الّسترات  حركة  أو  اإلسبان،   Indignés للّساخطين 
األمر بالّنسبة إلى »الّشعب يريد« التي كانت الفكرة الحيوّية بالّنسبة إلى الحشود 

(1) - Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hégémonie et stratégie socialiste. Vers une 
politique démocratique radicale (préface d’Étienne Balibar), Paris, Les Solitaires 
intempestifs, 2009, p. 57. 
(2) - Chantal Mouffe et Íñigo Errejón, Construire un peuple, pour une 
radicalisation de la démocratie, Les éditions du Cerf, 2017, p. 62. 
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التي ناصرت قيس سعّيد تونس. هذه الّنماذج تؤّكد أّن وراء كّل تعريف للشعبوّية 
توجد رؤية سياسّية تدافع عّما ينبغي أن تكون عليه الّديمقراطّية من وجهة الّنظر 
إلى  يمّر  ولكّنه  ااِلحتجاج،  منطق  في  الّشعبوّية  نختزل  أن  يمكن  لذلك ال  تلك. 
دراسة  »علم  فإّن  بديل. حينئذ  نظام  إرساء  إلى  التطّلع  من  تمّكن  سردّية سياسّية 
الّشعبوّيات Populologie يمكن أن يتحّول إلى نوع من هندسة الّديمقراطّية التي 

تتوّلى تقييم مخاطر الشعبوّية وتهديداتها للّديمقراطّية ذاتها«))).

تعود جذور الشعبوّية اليسارّية إلى الّتجارب الّسياسّية بأمريكا الاّلتينّية خالل 
وستمنستر  بجامعة  الّسياسّية  العلوم  أستاذة  إلى  وبالّنسبة  األخيرة.  العشرّيات 
تمثالن  ال  والّليبرالّية  الماركسّية  من  كاّل  فإّن  موف«،  »شانتال   Westminster
مرجعا للشعبوّية وال تمّكنان من الّتفكير في هذا الّنمط الجديد من الفعل/ األداء 
الّسياسي، رغم ما تطرحانه من أسس الّتضاد والّتعارض بينهما على أساس الّتناظر 
الّتام بين األطروحتين على أسس طبقّية. وتذهب شانتال موف إلى أّن الشعبوّية 
تحتاج إلى مزيد من الّتجّذر في مبدأ الّتعارض Antagonisme وهو ما تستدعيه من 
تعظيم وتقوية العديد من العناصر االنتمائّية الشاملة بدًءا بالوضع الّطبقي وصوال 
المقوالت  أّن شبكة مهّمة من  تعتبر  فإّنها  للهوّية، لذلك  الحضاري  الّتجذير  إلى 
الماركسّية وما بعد الماركسّية يمكن أن تمّثل األساس الفكري لشعبوّية يسارّية مع 

ضرورة تطويرها وتكييفها لمزيد مطابقتها للواقع اآلني.

ال نعلم إْن كان قيس سعّيد قد اِّطلع على هذه ااِلّتجاهات الفكرّية والمدارس 
الّنظرّية المؤّسسة للّشعبوّية، ولسنا على يقين بأّنه كان يقرأ شيئًا من خارج القانون 
تكييف  مقتضيات  أمام  ولكن  للمتنّبي،  اإلخشيدي  وعد  رواية  غير  الّدستوري 
الّتحليلّية  الّلوحة  الّتفسيرّية وكيفّية إدارته للحملة االنِتخابّية حسب منطق  حملته 
فإّننا  فيبر(  نبنيها على نموذج تفسيري مثال))) )كما يطرحه ماكس  ينبغي أن  التي 

(1) - Jan-Werner Müller, op. cit. p. 35. 
العلوم  في  المختّصون  يصوغها  التي  المفاهيم  مجمل  على  المثال  النموذج  ))( - يدّل 
االجتماعية من أجل أهداف البحث فحسب. وما يجعله ممكنا وذا جدوى بالّنسبة إلينا هو أّن 
منطلق فيبر هو أكاديمي ال يرتبط بالممارسة، يعني أّنه يجوز استعماله في فهم الوقائع والّظواهر 
الّسابقة.  الّدراسات  قبل  من  وتفسيرها  فهمها  في  اعتماده  كيفّية  فهم  في  استعماله  يمكن  كما 
فهو يضع الّظاهرة االجتماعّية في شمولها المجتمعي، ويتمّثل الّتطّورات االجتماعّية المتراكمة 
نفّسر ظهور  المثال: كيف  المتتالية، ويحاول تفسيرها )على سبيل  الّتاريخّية  الحقبات  حسب 
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قيس سعّيد وسماتها  بين شعبوّية  الّتماهي  وعناصر  الّتقاطعات  نقف على عديد 

اليسارّية من حيث المضامين واألهداف. هنا أيضًا لسنا على بّينة من مدى يسارّية 

اليسارّية، وال جدال في  بين  الّدالة تراوح  أّن شعاراته  الّثابت  قيس سعّيد، ولكن 

العدالة  مسألة  تطرح  ألّنها  وااِلجتماعي  ااِلقتصادي  بالبرنامج  يتعّلق  فيما  ذلك، 

الّراديكالّية،  واليسارّية  الوطنّية،  لثروته  الّشعب  اِسترجاع  في  والحّق  ااِلجتماعّية 

وإعادة  الحكم  نظام  تقويض  فكرة  تطرح  ألّنها  الّسياسي،  بالبرنامج  يتعّلق  فيما 

أيضًا  الثابت  من  ولكن  تركيبها.  وإعادة  الّسياسّية  الّسلطة  أجهزة  وتفكيك  بنائه 

بقضايا  في عالقة  المحافظة  الّدينّية  اليمينّية  الّشعبوّية  في  تقيم  الّدالة  أّن شعاراته 

المساواة الّتامة بين المرأة والّرجل، والحّريات الفردّية، والمرجعّية الّدينّية لنموذج 

سبب  هو  الّشعبوّيتين  بين  الّتأليف  أّن  أيضًا  الّثابت  ولكن  الّتونسي...  المجتمع 

اِنتصار قيس سعّيد، وهو الذي مّكنه من تعبئة حشود ومريدين من أكثر الّتيارات 

قصووّية وإقصائّية بعضها لبعض من اليمين ومن اليسار.

الّشعبوّية اليسارّية وأبعادها، وأهّم مبادئها  في مالمح الجمع بين أهّم مبادئ 

اليمينّية وأبعادها نجد »األستاذ« يطرح مبدأ الّتحّرر بمعناه الذي يمّر عبر المساواة، 

وذلك  بالعدالة،  المساواة  اِستبدل  بأن  وذلك  جينيًا  تعدياًل  عليه  ُيدخل  ولكّنه 

الّنظام الّرأسمالي؟ ما هي العالقة بين المعتقدات الّدينّية والّسلوك االقتصادي؟ هل أّن المعتقد 
الّديني يحّدد الّسلوك االقتصادي؟(.

يرى فيبر أّن أّي نظام غير قادر على أن ينقل بالكامل ال محدودّية الواقع، وأّن أي مفهوم غير قادر 
التنّوع المكثف لظاهرة خاّصة. باختصار، ال توجد معرفة مكتملة، ومهما كانت  على تصوير 
قريبة من االكتمال فهي افتراضّية ومبنّية على االحتماالت التي تحتكم إلى لوحة تحليلّية نبنيها 
ذهنّيا قبل كّل شيء. فالنموذج المثال هو لحظة أخرى من االنتقاء الذي يجريه المؤّرخ وعالم 
االجتماع لكونهما يعالجان حتما المواقع انطالقًا من بعض وجهات النظر تبعًا للعالقة بالقيم، 
مفاهيمية،  دقة  المدروسة  المسألة  وإكساب  العمل،  توجيه  هو  العالقة  هذه  تفعله  ما  أّن  غير 
واستبعاد عناصره الممكن االستغناء عنها بفعل ضعفها وعدم أهميتها، وهذا هو دور النموذج 
المثال. إّنه طريقة البتكار المفاهيم الخاّصة بالمنهج التاريخي أو المتفّرد الذي نعلم أّن غرضه 
هو دراسة الواقع والظاهرات في خصوصّيتها. هو ذا في الواقع السؤال المطروح من قبل فيبر: 
كيف يمكن إعداد المفهوم الدقيق لواقع فريد بما أّنه ال يمكننا العمل بطريقة التعميم، بمعنى 
الظاهرات  ـُخضع  ت الخطوة  مثل هذه  أّن  إذ  وقائع أخرى،  والتماثالت مع  بالتشابهات  الوعي 
لقوانين أو مفاهيم عاّمة تجّرد الفرد بالذات من صفاته المميزة والخاّصة. وبعبارة أكثر إيجازا: 

هل يمكن تكوين مفاهيم فردية مع أّنه من المسّلم به عادة أّنه ال توجد غير مفاهيم عاّمة؟
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للّتغيير  المتطّلعة  الجماهير  بين  من  الّشمال  وذات  اليمين  ذات  من  يغنم  لكي 
أنواع  كّل  تمّكن  ألّنها  الّديمقراطّية  تجذير  نعم  الّديمقراطّية،  تجذير  قاعدة  على 
الذين  أولئك  فيهم  بمن  الّديمقراطّية  من  أهدافهم  بلوغ  من  الحشدي  الّطيف 
ينتهي  ثم  الحكم  إلى  للوصول  تستعمل  عارضة  كمسألة  معها  بالّتعامل  يكتفون 
دورها، وبنفس القدر أيضًا نظراؤهم الذين يريدون الّتأسيس الّديمقراطي الجديد، 
الّراديكالي، البديل الذين يعّبر عنهم رضا »لينين« )رضا شهاب المّكي(. ومن هنا 
نجدنا إزاء ما يشبه تبّني قيس سعّيد - ومعه دليله االيديولوجي المقيم في اليسار 
 Radicalisation الّديمقراطّية«  »تجذير  حول  موف  شانتال  لفكرة   - الماركسي 
المجتمع  داخل  الوجود  من  المشروع  هذا  ينطلق  حيث   .de la démocratie
وصالبة  متانة  تعطي  والتي  للتجّذر  القابلة  غير  والمعارضات  المضاّدات  متعّدد 
لينين(  )رضا  االيديولوجي  الّدليل  طرحها  التي  الفكرة  ذات  وهي  للّسياسة)))، 

لقيس سعّيد حول مقولة »الكتلة الّتاريخّية«.

وفي تأكيد على أّن قيس سعّيد أّلف بين الّشعبوّيتين، فإّنه تجاوب مع تطّلعات 
مريديه من اإلسالمّيين من خالل طرحه لرموز داّلة وفّية لمعجمهم االيديولوجي 
عندما طرح فكرة تجذير الهوّية وااِلنتماء الحضاري، وهي من الّشعارات الّشعبوّية 

التي ساهمت في اِنتصار حزب حركة الّنهضة في اِنتخابات 23 أكتوبر 2011.

لقد خلق قيس سعّيد تمفصاًل بين مختلف المطالب المتنّوعة، وهذا ما يعني 
كما  للّشعبوّية  الّشامل  للمعنى  كتجسيد   Construire un peuple الّشعب)))  بناء 
تراه شانتال موف، فقد أعاد بناء الذهنّية الّشعبّية والوعي الّسياسي الّشعبي حول 
مقوالته ورموزه الّدالة التي تستجيب في مضامينها إلى كّل المطالب التي أعلنتها 
كّل الحشود التي ساندته بتنّوعها الّطيفي المختلف. غير أّن هذا الجمع بين لفيف 
تؤّلف  التي  اإلبستيمّية  في  تقيم  التي  الحشود  يراهن على  لم  المتنّوعة  المطالب 
في تصّورها الّسياسي بين الحرّيات الفردّية والمساواة الّتاّمة بين الّرجل والمرأة 
وحداثّية الّنمط المجتمعي في إطار مدنّية الّدولة وتونسّيتها كشرط حاسم. ولعّل 
أعلنتها  التي  كتلك  معيارّية  أدّلة  جوفاء/  أدّلة  داّلة/  رموزا  يعلن  لم  سعّيد  قيس 

(1) - Chantal Mouffe et Íñigo Errejón, Construire un peuple, pour une 
radicalisation de la démocratie, op. cit. p. 114. 
(2) - Ibid. p. 36. 
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شعبوّية الباجي قايد الّسبسي التي خلق بها تمفصاًل بين اِّتجاهات ومطالب متنّوعة 
منصف  محّمد  الحقوقي  اإليكونوكالست)))  ضّد   2014 برئاّسية  الفوز  من  مّكنته 
المرزوقي. لم يكن متاحًا لقيس سعّيد أن يفعل ذلك لسببين: الّسبب األّول يتمّثل 
في كونه يرى أّن فترة حكم الباجي قايد الّسبسي هي اِستمرار للمنظومة القديمة 
التي يعتبرها فترة ثورة مضاّدة، وعلى أساسها بنى فكرته ااِلستبدالّية والّتقويضّية 
لنظام الحكم وإدارة الّسلطة الّسياسّية، كما أّنه يقّدر بأّنها فترة لم تتمّكن من إدماج 
بتكريس  تمّيزت  فترة  هي  بل  الكريمة،  الحياة  نسق  داخل  تونس  شباب  أغلب 
الاّلمساواة، لذلك فإّنه واجه شعبوّية الباجي المبنّية، المؤّسسة على شعاري »هيبة 
الّسبب  أّما  القانون«.  »مجتمع  يريد«  »الّشعب  بشعاري  القانون«  »دولة  الّدولة« 
التي  اإلبستيمّية  في  يقيم  ال  سعّيد  قيس  الّرئيس  األستاذ  كون  في  فيتمّثل  الّثاني 
الّسياسي وااِلجتماعي على  الّشعارات المتأّصلة في خوض  تؤّلف بين كّل تلك 
إلى  تسعى  والتي  المواطن،  للفرد  األولوّية  وإعطاء  الفردّية  المرجعّيات  أساس 
قاعدة  ااِلختالف على  إلى حّد  والمتنّوعة  المتعّددة  المطالب  بين  الّتمفصل  بناء 
الحقوق  ثنائّية  أمام  تضعه  التي  المواطنة  وروح  الفردّية  للمرجعّيات  ااِلستجابة 
الجماعّية  المرجعّيات  يؤّبد  ما  كّل  في  يقيم  بل هو  الّشاملة،  والواجبات  الّشاملة 
نمط  متجّذرة في شعبوّية من  إدراج ألّنها شعارات  نأى عن  لذلك  المحافظة... 
الّتجربة  في  الّشعبوّية  الهجانة  حدود  كانت  لذلك  برنامجه.  مع  تنسجم  ال  آخر 
القيسّية تقف في حدود الّتأليف بين خصائصها اليسارّية التي تطرح العدالة على 
المستوى ااِلجتماعي وتجذير الّديمقراطّية على المستوى الّسياسي، وخصائصها 
هي  تلك  الحضاري.  والتجّذر  الهوّية  فكرة  تنشيط  تعيد  التي  المحافظة  اليمينّية 

حدود شعبوّية قيس سعّيد في بناء شعبه.

موف  شانتال  الّزوجان  ثّبت  ااِلشتراكّية«)))  واالستراتيجيا  »الهيمنة  كتاب  في 
وإرنستو الكلو األوتاد الّنظرّية لسياسة جديدة، وذلك بتكييف أشغال الفيلسوف 

))( - العبارة تعني »محّطم األيقونات«، واإليكونوكالست »هو كّل من يتجاسر على الّتابوهات 
الجذرّيين  المصلحين  على  كذلك  الكلمة  وتطلق  والّتـقليدي،  بالمتوارث  ويطوح  المزعومة 
والمجّددين في أّي مجال كان«. انظر فتحي ليسير، دولة الُهواة: سنتان من حكم الّترويكا في 

تونس، الّطبعة األولى، دار محّمد علي للّنشر، صفاقس 2016، ص. 59. 
(2) - Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hégémonie et stratégie socialiste. Vers une 
politique démocratique radicale, op. cit. 
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والقيادي اإليطالي »أنطونيو غرامشي« وإدراج البعض من مفاهيمه ضمن األسس 

الّنظرّية لفكرة تجذير الّديمقراطّية Radicalisation de la démocratie، باِعتبارها 

ركيزة الشعبوّية اليسارّية، على غرار »الهيمنة الّثقافّية، المعارضة، حرب المواقع، 

هذه  وتطرح  للّتحّرر.  جديدة  نظرّية  خدمة  في  الشعبّية«  الوطنّية  الحركة،  حرب 

المقوالت والمفاهيم المكّيفة مع الواقع مع ضرورة أن نفّكر في الّسياسة ونتدّبرها 

اِنطالقا من تنّوع المطالب وتعّدد الحركات التي تعّبر عنها )طبقّية، نسائّية ونسوّية، 

بيئّية، أقّليات جنسّية، أقلّيات قومّية...(. فالماركسّية المبنّية على جوهرّية المسألة 

المتنّوعة. وعلى غرار  الّسياسّية  الحركات  لفهم  كافية  نظرهما، غير  الّطبقّية، في 

»ماركس« فإّن مقوالت غرامشي أيضًا وجدت أمام ضرورة المراجعة والّتكييف 

والّتطوير مع مقتضيات هذا التنّوع. وأمام كّل ذلك أصبح مفهوم الّطبقة في بعدها 

األساسي غير ناجع.

غير أّن شانتال موف ال تعتبر أّنه من الّناجع أيضًا اِستبدال ااِلشتراكّية أو الشيوعّية 

بالشعبوّية، ألّن هذه األخيرة ال هي نموذج للمجتمع وال هي نظام حكم، بل هي 

المرحلة.  وظروف  الواقع  لمتطلّبات  تبعًا  الّسياسّية  الحركّية  لتنظيم  استراتيجيا 

الّديمقراطّية  بعد  ما  على  الفعل  رّدة  بمثابة  شعبوّية  حركة  تعيش  اليوم  فأوروّبا 

كنتيجة للعولمة الّليبرالّية التي يمّثل تحّرر الشعوب وسيادتها عدّوها الّرئيسي))). 

فوراء التصّورات العدوانّية المنبثة عن هذا الّطور الّليبرالي الشمولي هناك أصوات 

سِمع أصواتنا، نريد أن نوجد«))). لقد  ـُ تتعالى في مواجهة ذلك لتقول: »نريد أن ن

اِنتحل قيس سعّيد هذه الجملة بكّل معانيها خالل المناظرة الّتلفزّية الوحيدة التي 

جمعته بمنافسه في الّدور الّثاني لاِلنتخابات الّرئاسّية عندما قال: »هؤالء الّشباب 

أن  ونريد  تسمعونا  أن  نريدكم  لكم:  يقولون  بلعّباس  ماجل  وفي  لڤصاب  أم  في 

نعيش مثلكم«.

هل يكفي أن يستثمر قيس سعّيد في اِستعراض أسماء المنعزالت الجغرافّية 

قرطاج؟  بقصر  الّظفر  من  تمّكنه  شعبوّية  ليؤّسس  األعماق  لتونس  وااِلجتماعّية 

(1) - Chantal Mouffe, Pour un populisme de gauche, Paris, Albin Michel 2018, 
p. 14. 
(2) - Chantal Mouffe, Ibid. p. 16. 



250

وماجل  العرايس  وأم  وشتاتة  شباب  عن  الحديث  مجّرد  ذلك  من  يمّكنه  وهل 

بلعّباس وعين سلطان وحّفوز؟

ال شّك في أّن المسألة أعمق من ذلك وأبعد منه بكثير، فالّرصيد الذي يقف 

عليه نجاح قيس سعّيد هو الفشل الّصاعق والّسقوط المدّوي لليسار وفق منطق 

الّنتائج الفارقة، نعم اليسار فقط، ألّن اليسار هو الذي خرج من الفضاء الّسياسي 

الذي حّدد الّصندوق العبيه األساسّيين، ولذلك اِّتضح أّن هذا اليسار يختزل أبرز 

يندثر،  ال  أّنه  وثانيها  يتطّور،  ال  أّنه  أّولها  ثالث:  وهي  الّطبيعّية  المحمّية  خصال 

اليمين في  أّما  بنتائجها.  المشهدّية وال يظفر  أّنه حالة فرجوّية ألّنه يصنع  وثالثها 

البرلمان  في  تواجده  على  حافظ  فقد  تراجع  ولئن  اآلخر  هو  الحداثّية  صيغته 

خاّصة  األغلبّية  صاحب  الحزب  مع  يحكم  أن  في  كاملة  حظوظه  على  وحافظ 

وأّن يمين التدّين الّسياسي/ اإلسالم الّسياسي ممّثال في حركة الّنهضة لم يحّقق 

اِنتصارا حاسما بل اِكتفى بالحصول على المرتبة األولى الهزيلة والتي تحتاج إلى 

البرلمان  زائد واحد من عدد أعضاء  الّنصف  لتمّكنها من تخّطي عقبة  تحالفات 

لتحصل على تزكية حكومتها.

اليسار  أحزاب  من  تجعل  الفارقة  الّنتائج  منطق  وفق  المسألة  هذه  تعّقل  إّن 

الحزبي الفاشل هي المحّرك الخفي الذي دفع بقيس سعّيد إلى الواجهة وجعله 

البديل المنتظر والقدوة الّسياسّية بالّنسبة إلى القوى الشبابّية الّثورّية. وبفضل اِنعزال 

اليسار وفشله في الّتعبئة والّتحشيد على قاعدة شعاراته الّشعبوّية اليسارّية، وجد 

قيس سعّيد بما يحمله من محض أستاذّية - مألها األنصار باألبعاد والمضامين 

وبال  مفتوحة  الّطريق   - والّسياسّية  والمعرفّية  المهنّية  تتحّملها شخصّيته  التي ال 

عقبات لبلوغ قرطاج دون معاناة ودون أن يؤّطر شعبوّيته ايديولوجّيا أو حزبّيا أو 

حّتى نضالّيا كما هو األمر بالّنسبة إلى حّمه الهّمامي على سبيل الّذكر ال الحصر.

يسارّية  شعبوّية  بين  والّتأليف  الّتوليف  في  نجح  سعّيد  قيس  أّن  والحصيلة 

شعبوّية  له  ضمنت  ااِلنتخابات،  في  الفاشل  اليسار  محّل  اإلحالل  له  ضمنت 

حينئذ  ااِلنتخابّية.  المعركة  في  حظوظا  األوفر  اليمين  دعم  له  ضمنت  يمينّية، 

واليمين  لليسار  الّشعبوي  ااِلستبدال  حالة  يمّثل  سعّيد  قيس  أّن  نعتبر  أن  يمكن 

أّن الشعبوية مكّون داخلي من  بدرجات مختلفة وغير متكافئة، وهو الذي أثبت 

مكونات الديمقراطية ومنتج من منتجاتها وليست وباء خارجّيا يتهددها، بل هي 
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مجّرد قفاها المنحرف وعدّوها الحميمي الذي ينبثق من داخلها)))، حيث الّسعي 

سيادة  عن  الدائم  والدفاع  الشعبية  للقواعد  والكّلي  الفوري  لاِلنخراط  المستمر 

الشعب دون حماية الحريات الفردية«))).

في كّل أنماط الّشعبوّية من ذات اليمين ومن ذات اليسار، بنخبوّيتها ودهمائّيتها، 

هناك من يقف وراء صعود رموزها الّسياسيّين. وقد يفي بالغرض ااِلكتفاء بالتطّرق 

صعود  وراء  الكلو«  »إرنستو  كان  فقد  اليسارّية.  الشعبوّية  منّظري  الّزوجين  إلى 

زوجته  صعود  وراء  ثّم   )2007  -  2003( كيرشنر«  »نيستور  األرجنتيني  الّرئيس 

الّرئيسة »كريستينا فرنانديز دو كيرشنر Cristina Fernandez De Kirchner« التي 

2015(، وكانت »شانتال موف«  حكمت األرجنتين لدورتين رئاسّيتين )2007 - 

وراء صعود »جون لوك ميلونشون Jean Luc Melanchon« في فرنسا، »جيريمي 

»أوكازيو كورتيز  ألكسندريا  انجلترا، واإلشتراكّية  في   »Jeremy Corbyn كوربن 

Alexandria Ocasio-Cortez« في الواليات المّتحدة األمريكّية، »إينيغو إّريخون 
Inégo Erréjon (Podemos)« في إسبانيا. فهل يمكن أن يكون رضا شهاب المّكي 

)رضا لينين( هو المنّظر والعقل المفّكر الذي يقف وراء قيس سعّيد؟

لم ُيعرف لرضا شهاب المّكي - الخّزان الفكري والمنّظر االيديولوجي لقيس 

الذي  الّنص  وهو   ،2015 سنة  نشره  الحال  موضوع  في  وحيد  نّص  غير   - سعّيد 

يعتبره الكثير من أنصار سعّيد »لينين« في »الّنص المؤّسس لظاهرة قيس سعيد«، 

ويعتبره بعضهم اآلخر من بوادر دروس العصر الجديد))). يمكن أن ننتخب أهّم 

ما ورد في هذا الّنص مّما يتعّلق بمسار بناء الّظاهرة القيسّية لنجده يطرح ما يلي:

إلى  وطني  طيف  ألوسع  الجامع  والّسياسي  المجتمعي  المشروع  »يحتاج 

األكثر  ااِلجتماعية  الفئات  داخل  والمتكاملة  المتنافرة  للمصالح  دقيق  تشخيص 

تضّررا وداخل الفئات األقل تضّررا من المنظومة الّسياسية وااِلجتماعية القديمة 

(1) - Chantal Mouffe, La paradoxe démocratique, Beaux-Arts de Paris éditions, 
2016, p. 47. 
))( - فؤاد غربالي، »رئيس تونس الجديد، شعبوّية في زمن المشاعر الحزينة«، مرجع سابق. 

الثورة  لتعطل  مخرًجا   - التاريخية  الكتلة   - فكرة  تمثل  »هل  المّكي،  شهاب  ))( - رضا 
التونسية«؟، الحوار المتمدن - العدد 4811 - 19/ 5/ 2015 - 01:25، المحور: مواضيع وأبحاث 

سياسية. 
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لذلك،  تبعًا  يعد،  لم  في مشروع وطني شامل وجامع.  تسكينها  يقدر على  حتى 

إلى  حاجة  في  جديدين(  ودولة  مجتمع  إلى  )بالّنسبة  الثوري  ااِلنتقال  مشروع 

جدل الهوية، وإلى جدل اليمين واليسار، وإلى جدل الحزب الطليعي والحزب 

يعكس كل جدل من هذه  يعد  لم  إذ  والمعارضة  الحكم  وإلى جدل  ااِلنتخابي، 

الجداالت إاّل مصالح ذاتية متقوقعة ال تقدر على الدفع إلى مجتمع جديد ودولة 

إلى  واِتجاههما  القديمة  ودولته  القديم  المجتمع  تآكل  يتأّكد  بدأ  بعدما  جديدة 

ااِلنهيار وبعدما بدآ يفقدان شروط اِستمرارهما التاريخي«))).

مع ااِلكتفاء بتقديم األفكار المحورّية))) والعناصر المفتاحّية لما يطرحه »العقل 

المدّبر« لمشروع قيس سعّيد، يمكن أن نقف على درجة مهّمة من الّتطابق بين ما 

الثورة  لتعطل  مخرًجا   - التاريخية  الكتلة   - فكرة  تمثل  »هل  المكي،  شهاب  ))( - رضا 
التونسية«؟، مرجع سابق. 

))( - ومن أهّم ما ورد في هذا النّص تتّمة لما نعرضه في المتن: »تحتاج مرحلة االنتقال النوعي 
االجتماعي  الَحَراك  في  وهناك  هنا  مالمحه  ترسم  بدأت  جديد  عالم  إلى  والمجتمع  بالدولة 
الوطني واإلقليمي والعالمي إلى جبهة أو كتلة تستند في تشكلها إلى أهداف استراتيجية تراعي 
األقصى في عمليات الّتحول نظًرا ألّن األقصى هو األقدر على استيعاب األدنى وليس العكس. 
تحتاج مرحلة االنتقال النوعي بالدولة والمجتمع إلى الّتموقع وطنيًا وفق الهدف االستراتيجي 
األقصى المنبثق بالّضرورة من استحقاقات الفئات األكثر تضرًرا كما تحتاج إلى التموقع إقليميا 
وعالميا وفق نفس المعيار. يحتاج االنتقال النوعي بالمجتمع والدولة في مرحلة ما بعد الثورة 
الضرر  يصنعون  ممن  القلة  إال  وسياسيًا  اجتماعيًا  يستثني  ال  ممكن  وطني  تجمع  أوسع  إلى 
لعموم المجتمع من حيث مواقعهم في إنتاج الثروة وتوزيعها ومن حيث نفاذهم المطلق في 
الّسياسي  الّتوافق  إلى  بالدولة والمجتمع  النوعي  الّسياسي واإلعالمي. يحتاج االنتقال  القرار 
الفئات األكثر تضّررا ليتسع إلى أقلها ضررا.  ينبثق من استحقاقات  حول مشروع استراتيجي 
وإن كان ال بد أن يتأّسس موقف كل جزء من األجزاء المكونة للكّل من خالل مرجعيته الفكرية 
واأليديولوجية فال يجوز لهذه األخيرة أن تكون شرطا في التوافق الّسياسي وإاّل سقط التوافق 
وانهارت معه المرجعية كجزء مسكون بكل جامع. يحتاج االنتقال إلى كيان مجتمعي وسياسي 
جديدين إلى أن تتصّدر قوى الفكر - بما في ذلك الفكر الّسياسي واالقتصادي واالجتماعي - 
وقوى الثقافة والخيال والفلسفة والفن المشهد االنتقالي باعتبارها قوى تمتلك االقتدار على 
التعبير عن ضمير الشعب ومصلحته الموضوعية التي ترتقي بالّضرورة إلى ما فوق المصالح 
الحزبية والنقابية التقليدية. وعلى هذه األخيرة أن تتموقع في المشهد االنتقالي باعتبارها قوى 
وسيطة بين فكر النخبة وحقيقة الَحَراك االجتماعي والّسياسي من أجل تخليصه من انسداد األفق 
والّدوران في حلقة المصالح الذاتية المغلقة ومن أجل االرتقاء به إلى فضاء الوعي الجماعي 
ذي األبعاد التاريخية الواضحة. ال يمكن للقوى الحزبية والنقابية التقليدية أن تلعب هذا الدور 
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يطرحه رضا لينين والمعنى الّنظري لشعبوّية اليسار كما تقّدمها شانتال موف. فهي 
»استراتيجّية إلعادة بناء/ ترسيم الحدود الّسياسّية وخلق إرادة جماعّية من أجل 
تجذير  من  ستمّكن  جديدة  هيمنة  شروط  وإعداد  الّنيوليبرالّية  الهيمنة  مع  القطع 
الّديمقراطّية«))) وفي المعنى الّتأليفي لكّل ذلك فإّن شعبوّية اليسار هي استراتيجيا 
هو  هذا  يكن  لم  إذا  المهيمن...  الّنظام  محّل  واإلحالل  الّسلطة  إلى  للوصول 
األفق الذي يتطّلع إليه رضا لينين من خالل نّصه »المؤّسس« فقد يكون ال معنى 
وبتفسيراته  لينين«  بأفكار صديقه »رضا  المسنودة  قيس سعّيد  إّن شعبوّية  بل  له، 
الّنظرّية المبنّية على سيولة المفاهيم المعتمدة على تمييع الحدود بين المقوالت 
االيديولوجّية لم تنحصر - بمقتضى الّسيولة والّتمييع المذكورين - في مستوى 
شعبوّيته  ظّلت  بل  الّسلطة،  وبلوغ  الحكم  إلى  للوصول  كاستراتيجّية  وظيفتها 
مستقّرة حّتى في عقله الّسياسي لتتحّول إلى أداة حكم، على غرار ما يريده صديقه 
المنّظر وسنده الفكري أن يحّول المجالسّية Le conseillisme من أداة تنظيم ثوري 

للوصول إلى الّسلطة كآلّية حكم.

إّن ما ورد في تعريف شانتال موف للّشعبوّية نجده لدى رضا لينين في نظير 
فكري يختزله في ضرورة بناء كتلة تاريخّية جديدة. مع العلم أّنه في هذا المنحى 
لمعناها  وفّيا  يبق  ولم  الّتاريخّية  الكتلة  حول  غرامشي  أنطونيو  مقولة  يطّور  لم 
قْولبها  بل  اإليطالي،  اليساري  الّسياسي  والمناضل  المفّكر  صاغها  كما  األصلي 
ال  الذي  الّداللي  المحمول  مقتضيات  إلى  وكّيفها  دغمائّية  شعبوّية  صيغة  في 
يتجاوز حدود المعنى الّسطحي والفهم الميكانيكي للعبارة لتصبح مجّرد إحالة 
على واقع الّتجمهر المنصاع وراء هدف مشترك. وكأّن معنى الكتلة الّتاريخّية في 
المحّددات  تقتضيه  ما  إلى  امتثل  قد  القيسّية  الحالة  منـّظر  يطرحها  التي  الصيغة 
الحشدّية للفكر الّسياسي، بحيث ال يمكن للكتلة أن تتجاوز معنى الّتآلف الّطيفي 
من تجمهر الحشود وتكّتلها حول األستاذ في حالة إيدولترّية Idolâtrique ساكنة 

وممتثلة لشخصّية الّزعيم الملهم.

طالما تمسكت بأحقيتها »شرعيتها التاريخية« في قيادة التحول االجتماعي والسياسي لمرحلة 
ما بعد الثورة. على هذه القوى أن تعي حقيقة التحوالت في عصر ينبئ بميالد عالم جديد وإاّل 
استمرت في إعادة إنتاج الماضي ورسكلته وفق شروط تطور الماضي نفسه، وفي هذه الحالة 

تستقر في إعادة تموقعها كقوى محافظة ومعطلة ال أكثر وال أقل«. 
(1) - Chantal Mouffe, Pour un populisme de gauche, op. cit. p. 83. 
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نحن في هذا المستوى من اِختبار مدى شعبوّية الفكر الذي يقف وراء سعّيد 

- بالمعنى الذي يناظره من شعبوّية يسارّية - نتحّقق من أّنه يستجيب إلى ثالث 

بناء  أّولها  موف؛  شانتال  اليسارّية  الّشعبوّية  منّظرة  طرحتها  أساسّية  مقوالت 

الّشعب وإعادة ترسيم الحدود الّسياسّية بين مكّونات الجمهور الّسياسي، وثانيها 

خلق إرادة جماعّية من أجل الّتخّلص من أنماط الهيمنة الّسائدة، وثالثها تحويل 

الّشعبوّية إلى استراتيجّية للوصول إلى الّسلطة والّتمّكن من آلّيات الحكم. أّما في 

مفّكر  لدى  نجد صداها  التي  الّرابعة  المقولة  فهي  الّديمقراطّية  تجذير  يخّص  ما 

»الحشود القيسّية« في المقطع الّتالي من نّصه الوحيد في الموضوع:

مركزية  من  الدولة  تخليص  على  والجامع  الشامل  الوطني  المشروع  »يقوم 

وذلك  والجديدة  منها  القديمة  المحترفة  النخب  تسلط  ومن  والقرار  الحكم 

بين  السلطات األصلّية  تقاسم  قاعدة  للدولة على  الّسياسي  المشروع  بناء  بإعادة 

األسفل  من  للّدولة  الّسياسي  التشكل  إعادة  إّن  والمركز.  والجهات  المحليات 

نحو األعلى لكفيل لوحده بضمان الوجود الفعلي للشعب في سلطات القرار أثناء 

صياغة الّسياسات وأثناء ممارسة تلك السياسات. إّن الشعب الذي يحكم فعليا 

هو شعب قادر على كل أنواع التضحيات من أجل المصلحة الموضوعية بما فيها 

نوع  بأي  يقبل  فال  بالوكالة  المحكوم  الشعب  أّما  الوطني،  القرار  سيادة  مصلحة 

من أنواع التضحية طالما هو فاقد للثقة في من أوكلوا ألنفسهم تمثيله. وإذا فرض 

إذا كان األمر كذلك  ـ »التضحية« فستسقط ضحايا من هنا وهناك.  ب القبول  عليه 

على الدولة أن تنتهي ككائن مركزي سلطوي ليحل محلها كائن جماعي يتوازن 

فيه الشأن العام بين المجال المحلي والمجال الوطني والمجال اإلنساني العالمي 

كما على المجتمع أن يتخلص من الحرية التي أوجدته كمجتمع بورجوازي نحو 

تحّرره اإلنساني العام حتى يتحّول هذا اإلنسان المادي األناني إلى مواطن عضو 

كامل العضوية في الدولة«))).

الثورة  لتعطل  مخرجا   - التاريخية  الكتلة   - فكرة  تمثل  »هل  المّكي،  شهاب  ))( - رضا 
التونسية«؟، مرجع سابق. 
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خاتمة: عناصر تفسير أساسّية أخرى
األسباب  ضمن  من  العالم  أنحاء  جميع  في  الّصاعدة  الّشعبوّية  كانت  إذا 
التي وقفت وراء صعود قيس سعّيد، فال يمكنها أن  الرئيسّية في تشّكل الحشود 
اِعتبار  دون  هذا  أيضًا.  رئيسّية  أخرى  عوامل  عن  بمعزل  الحاسم  العامل  تكون 
العوامل الّثانوّية أو العارضة التي يمكن أن تسند أو تعّطل تلك الّرئيسّية في سياق 
تاريخي اِّتسم بعدم ااِلستقرار. فال شّك أّن هنالك واقع موضوعي أعقد وأعمق 
من مجّرد حصره في ظاهرة الّشعبوّية المتصاعدة، وحّتى األخيرة سبقتها عوامل 
الفاعلّية  أرضّية  لها  وهّيأت  الّسياسي  المجال  لها  بسطت  موضوعّية  وأسباب 
األسباب  من  عدد  أكبر  عن  نبحث  أن  علينا  حينئذ  الجماهير.  عموم  في  والّتأثير 
لبروز  الموضوعّية  العوامل  لوحة  تأليف  ممكنات  من  الّضروري  الحّد  لنضمن 

ظاهرة التنّوع الّطيفي للحشود كعنصر اِرتكاز لصعود قيس سعّيد.

رّبما يبقى لعامل الّشعبوّية دور ااِلمتياز في تصنيع شخصّية ااِلختراق األفقي 
متغّير  االيديولوجّية،  الخلفّية  متغّير  الجهوي،  ااِلنتماء  )متغّير  للمتغّيرات  العابر 
تنّوع حشدي  القدرة على تجميع  فيها  الذي خلق  العلمي...(  الّتحصيل  مستوى 
عصّي على ااِللتقاء وراء شخصّية عادّية بالمعنى المعياري. فقد ساهمت الّشعبوّية 
ضمير  القدوة،  األستاذ،  دور  مكّوناتها  في  تستحضر  نموذجّية  صورة  بناء  في 
المجتمع زمن اِنهيار القيم، وتحويله إلى حالة إيدوالترّية. غير أّن ذلك غير معزول 
الّتحليل، لذلك  الحّيز من  لها هذا  يّتسع  التي ال  العوامل األخرى  عن جملة من 
موضوع  تكون  سوف  ألّنها  للّتحليل،  المتّممة  عناصرها  أهّم  بعرض  سنكتفي 
تناول بالّتفصيل في عمل أشمل. ومن الممكن أن نستعرضها بشكل مكّثف وفي 

حدود ما تسمح به خواتم األقوال في أزمة الّديمقراطّية الّتمثيلّية.

لقد كانت الّديمقراطّية مطلبًا اِجتماعّيًا قبل أن تكون مطلبا سياسّيًا بالّنسبة إلى من 
اِنتفض ضّد اِستبداد الّنظام القديم، أّما وقد اِختار الّسياسّيون الّديمقراطّية الّتمثيلّية 
واِّتضح أّنها مأزومة، فإّن أزمتها تتمّثل في كونها لم تجب عن أسئلة المجتمع ولم 
الذي  ااِلجتماعي  البند  بمقتضيات  ترتبط  المباشرة واألّولّية ولم  تحّقق مطالبهم 
لّخصته شعارات »الّثورة«. هناك فهم تقليدي يعتبر أّن الّديمقراطّية مطلب سياسي 
بالّنسبة إلى الّسياسيّين الذين كانوا يطالبون بها كآلّية حكم وأداة لضمان المشاركة 
هذه  اِعتبار  يجوز  ال  فإّنه  الخلفّية  هذه  ومن  الّسلطة.  إلى  الوصول  أو  الّسياسّية 
الّديمقراطّية قد فشلت في تمكين هؤالء من المشاركة الّسياسّية بكّل الّضمانات 
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التي تقتضيها الّديمقراطّية ذاتها. ولكن من خارج منطق القوننة المفرطة، نفهم أّن 
الّديمقراطّية الّتمثيلّية فشلت ألّنها كانت مطلبا اِجتماعّيًا بالّنسبة إلى أغلب فئات 
المجتمع وطبقاته وشرائحه، فهي بالّنسبة إليهم آلّية لتحقيق الّرخاء بدل البؤس، 
وآلّية العدالة بدل التفاوت، وآلّية لتحقيق المساواة بدل الاّلمساواة. وحّتى قيس 
سعّيد، من داخل منطق القوننة المفرطة التي قْولب فيها فكره، قام بتنزيل اِجتماعي 
تحّقق  ولم  الّتونسّيين  أسئلة  عن  تجب  لم  واِعتبرها  الّتمثيلّية  الّديمقراطّية  ألزمة 
عيشة  وخنڤة  لعطش  وڤرعة  العرايس  وأم  لڤصاب  أم  في  تونس  شباب  مطالب 
شبه  في  الّتمثيلّية  بالّديمقراطّية  المعادلة  هذه  في  نستدّل  أن  لنا  الفريد.  وحاسي 
بل ماليين  فقط  الفقراء  من  الماليين  فيها عشرات  يوجد  الهندّية حيث ال  القاّرة 
الّديمغرافّية(.  الّناحية  من  العالم  في  تمثيلّية  ديمقراطّية  أكبر  )وهي  المنبوذين 
على  البداية  منذ  ُتـطرح  لم  ألّنها  اآلن  حّد  إلى  أزمة  في  ليست  الهند  ديمقراطّية 
متعّدد  شعب  لحكم  سياسّية  آلّية  بصفتها  رحت  ـُ ط بل  ااِلجتماعي،  البند  أساس 
الّثقافات والّلغات واألعراف والّديانات والمذاهب واآللهة. والخالصة أّن أزمة 
الّديمقراطّية الّتمثيلّية فسحت المجال لشعبوّية قيس سعّيد التي تهدف إلى تجذير 

الّديمقراطّية اِجتماعّيًا.

أحسن  مثلما  الّتمثيلّية،  الّديمقراطّية  أزمة  اِستثمار  الّتونسي  اليسار  يحسن  لم 
التي  الّشعارات  أّن كّل  ذلك »األستاذ« الذي لم يكن يسارّيا فكرا وسلوكا، رغم 
المبنى والمعنى،  الّتفسيرّية شعبوّية يسارّية  ااِلنتخابّية وحملته  خاض بها معركته 
ولكّنه اِستفاد منها قيس سعّيد ولم يستفد منها حّمه الهّمامي - زعيم حزب العّمال 
والّناطق الّرسمي للجبهة الشعبّية وأبرز رموز الّنضال الّسياسي منذ أكثر من أربعة 

عقود - وذلك لسببين بارزين على األقّل:

فأّما الّسبب األّول فيتمّثل في كون اليسار هّبت عليه رياح الّنكران لكّل ما راكمه 
من تجارب ألّن الحشود رفضت الّسيستام الذي تشّكل بعد 2014 ورفضت كّل َمن 
كان ضمنه وَمن كان في مداره سواء من موقع المواالة أو المعارضة. فقد تبّين أّن 
النظام«،  ما يسمى إعالميا »ضّد  أو  الضّدية  النزعة  الحشود »تغلب عليه  خطاب 
وهي ضّدية في الحقيقة ال يمكن الوثوق بها كثيرًا، ألّن الّصراع األساسي هو من 
وااِلستهالك  العمل  نطاقات  هو  بالنظام  والمقصود  النظام،  داخل  التموقع  أجل 
إّنهم  بالنظام،  اإلطاحة  سعّيد  قيس  اِنتخب  من  يطلب  ال  الّسياسية.  والمشاركة 
أدوار  أكثر من  وتمّكنهم  ااِلعتراف  لهم  أكثر عدالة تضمن  منظومة  فقط  يريدون 
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سياسية ومدنية، وتتيح لهم أن يكونوا مثل اآلخرين. هذا التحّول لم تدركه القوى 
بنيته  في  متمترًسا  بقي  الذي  التونسي  الحزبي  اليسار  وأّولها  اِنتخابيا  المهزومة 

الذهنية والّسياسية القديمة«))).

وأّما الّسبب الّثاني فيتمثل في الفرق بين شعبوّيتي قيس سعّيد وحّمه الهّمامي 
ويمكن  ااِلجتماعّية.  المضامين  بنفس  الّسياسة  جمهور  يخاطبان  أّنهما  رغم 

اِختصار هذا الفرق في عنصرين أساسّيين:

- اِستنطق قيس سعّيد شعبوّيته من إرادة الّشعب ملّخصة في تحويل »الّشعب 
المعنى  عن  تعّبر  وهي  مستقبال.  حكم  وأداة  جماهيري  اِّتصال  آلّية  إلى  يريد« 
الفعلي لكون الّناشط الّسياسي يبني شعبه على مقاييس فكرته ااِلنتخابّية ويطّوع 
نفسه على مقاس الشعب ليكون هو أحدهم وال يكون هو غيرهم، ويقولب نفسه 
بينما شعبوّية حّمه  أهواء زعامته،  يطّوع شعبه على  أهواء شعبه وال  كزعيم على 

الهّمامي تذهب في ااِلّتجاه المعاكس تماًما.

- غّير قيس سعّيد شكل الخطاب وجعله منغوًما وملحونًا وال نمطّيا، وممتثاًل 
ألهواء الّشعب وخاضًعا له، غّير اِّتجاهه ليجعله خطابًا أفقّيا بدل المخاطبة الفوقّية 
واألمان  الّثقة  أساس  على  المجتمعّية  الّرابطة  لتعزيز  أداة  إلى  وحّوله  المتعالية، 
وعلى قاعدة ما يفرضه الميثاق ااِلجتماعي. بينما حافظ حّمه الهّمامي على خطاب 
نمطي ولم يعد ُيحتمل شكاًل، وحافظ على نفس ااِلّتجاه الذي ينبثق من شخصية 
الّزعيم الذي يخاطب شعبه، وهو الخطاب الفوقي الذي يفتقر للبعد الّتعاقدي وال 

يبني الّثقة وال يعّزز الّرابطة المجتمعّية.

))( - فؤاد غربالي، »قيس سعّيد، شعبوّية في زمن المشاعر الحزينة«، مرجع سابق. 
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احَلَراك الشعبي يف اجلزائــر
من خــالل شعاراتــــه
مقاربــــة سوسيــو-لغويــــــة

مهـــدي براشــــد

هذه الورقة هي محاولة لقراءة سوسيو لغوية للَحَراك الشعبي في الجزائر في 

شكله ومطالبه وما حّققه من خالل قراءة في الشعارات واألغاني واألهازيج وحتى 

الفكاهة التي رفعها الجزائريون في مدينة الجزائر مركز عاصمة البالد ومركز أغلب 

االحتجاجات التي عرفتها. وهذه الدراسة قائمة على متابعة إعالمية، كان هدفها 

22 فبراير/  الَحَراك الشعبي في  القليلة التي سبقت  البحث ال اإلخبار، لألسابيع 

شباط 2019، ثم كّل المظاهرات والمسيرات التي ُنّظمت على مدى تسعة أشهر. 

كما تحاول أن تستشّف مستقبل هذا الَحَراك، على المدى القريب والمتوسط، ال 

عن  الناتج  اإلجرائي  الجانب  يفرزها  التي  الشكلّية  السياسية  المآالت  حيث  من 

التعاطي التكتيكي للسلطة سلبًا أو إيجابًا مع الَحَراك، بل من حيث تأثيرات هذا 

الحَرَاك الذي أحدث رجّة في البنية الثقافية للمجتمع الجزائري وما يتعّلق باِنتقال 

الهامش إلى المركز، وما سيفرزه من تعاطي جديد للمجتمع مع السلطة والّسياسة 

بصفة عامة.

اِسمه  شاب  دخل   ،2004 ماي   19 الثالثاء  يوم  من  الثالثة  الساعة  حدود  في 

جمال، طالب من مدينة الجلفة، دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة الجزائرية 

حامال وثائق إدارية في يد، وفي اليد األخرى صفيحة من البنزين، ولم يكن أحد 

ينتبه إليه، إاّل عندما سكب البنزين على جسده وأضرم فيه النار. وعندما هرع إليه 

تلتهم جسده وهو يصيح  النار  إنقاذ حياته، كانت  اِّتجاه محاولين  الناس من كل 

الدولة  إلى  رسالتي  المحقورين..  رسالة  هذه  الجزائريين..  إلى  رسالتي  »هذه 

األخيرة،  أنفاسه  هناك  ليلفظ  المستشفى  إلى  نقله  تّم  ما  وسرعان  الجزائرية«. 

واِحتلت صورته والنار تأكل جسده الصفحات األولى للجرائد الجزائرية حينها.
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الشعور  لكن  مّتزًنا وملتزًما في حياته،  كان  أّنه  العارفون بجمال طالًبا،  يقول 
صادر  أن  بعد  الشكل،  بذلك  حياته  ينهي  أن  إلى  دفعته  )الظلم(  ـ »الُحقرة«  ب
من  ويئس  الشباب،  تشغيل  برامج  إطار  في  منها  اِستفاد  التي  األرض  مسؤولون 

اِستعادة حّقه في واليته فاِحترق حلم حياته قبل أن يحرق جسده.

محمد  مع  حدث  ما  تشبه  ظاهرة  وفي   ،2011 جانفي  من  الثاني  األسبوع  في 
البوعزيزي، مفّجر اِنتفاضة تونس الشقيقة، أقدم عدد من الشباب على محاوالت 
وطأة  تحت  انتابهم  الذي  اليأس  جّراء  أنفسهم  حرق  طريق  عن  متفّرقة  اِنتحار 
من شرق  الظاهرة  وقد سرت  وفقر وعوز.  بطالة  من  المزرية  المعيشية  ظروفهم 

البالد مروًرا بجنوبها وصواًل إلى غربها.

شباب »الحومة« ومدرجات المالعب يزحفون إلى مركز المدينة
مازالوا  الجزائر  مدينة  وسكان  الناس،  ذاكرة  تحتّل  التي  ذاكرته  للمكان 
الحي  »القصبة«  حّي  أسفل  في  هي  التي  الشهداء  بساحة  ذاكرتهم  في  يحتفظون 
الشعبي العتيق الذي اِحتضن اعتصام حزب »الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ« في 1991، 
المدينة  من  الشرقية  الجهة  في  ماي  أّول  بساحة  ذاكرتهم  في  يحتفظون  ومازالوا 
واِعتصام هذا الحزب بها أيضًا، وكيف فّضت السلطة آنذاك ااِلعتصام بالقّوة وما 
اِنجّر عنه من خسائر بشرية. لقد اِحتفظوا كذلك من هذه الساحة بذكرى األحداث 

الدامية التي حدثت هناك.

الفضاء العام بالنسبة إلى سكان مدينة الجزائر ليس الحّي الذي يسكنون فيه، 
التي  الضّيقة  للمجموعة  ملك  للبيت، وهو  اِمتداد  هو  إليهم  بالنسبة  األخير  فهذا 
زيارة  أو  )العبور  الضرورة  تتيحه  الذي  بالقدر  إاّل  لآلخر  مفتوًحا  وليس  تسكنه 
الجزائريون  أو ما يسّميه  السكني  الحّي  يقطنونه(، لذلك لم يكن  الذين  أحد من 

»الحومة« مركًزا.

)التسمية  مراد  ديدوش  شارع  »الكلونيالية«  المدينة  وسط  يستدعي  بالمقابل 
المركزي«  »البريد  وساحة  أودان«  »موريس  وساحة  ميشليه(  شارع  الكلونيالية 
وشارع »العربي بن مهيدي« )التسمية الكلونيالية شارع إيزلي(، ذكريات اِحتفال 
الجزائريين بتأهل منتخبهم الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في جنوب 
إفريقيا سنة 2010 وفي 2014 في البرازيل، وخروجهم بمئات اآلالف للهتاف بحياة 
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هذا المنتخب الذي صنع لهم الفرحة في زمن الحزن واليأس وأعطى لجماهيٍر 
أغلبها من الشباب المعنى للبقاء بالوطن والجدوى واألمل في العيش فيه.

التي  الشعبية  أحياءهم  تفادوا  للتظاهر،  الخروج  الجزائريون  قّرر  لذلك حين 
بالنسبة  كانت  التي  الجديدة  واألحياء  عموميًا.  فضاء  وليست  للبيت  اِمتدادا  ُتعّد 
الفخمة  واألحياء  بصلة،  العام  للفضاء  وال  للمدينة  تمتُّ  ال  للنوم  مراقد  إليهم 
بأعالي العاصمة تفادوها ألّنها أحياء نشأت بأموال الفساد في أوج األزمة األمنية 
وما تالها من عهدة الرئيس المغضوب عليه. واِختاروا وسط المدينة الكلونيالية 
التي تشّكل مركز السلطة سواء في الفترة ااِلستعمارية أو في ااِلستقالل. ففي هذه 
المدينة يوجد مقّر رئاسة الحكومة، ومقّر البرلمان، ومحافظة الشرطة والمقّرات 
التي  المدينة  إّنها  والمقاهي.  الطويلة والساحات  الشوارع  للبنوك، وبها  الرئيسية 

تضّم الفضاء العام الذي اِستولت عليه السلطة ومنعت التظاهر فيه.

أّما النفق الجامعي فهو نفق يربط شارع »باستور«، وسط مدينة الجزائر، بساحة 
)جامعة  المركزية  للجامعة  محاذ  ألّنه  الجامعّي  النفق  َي  وُسِمّ أودان«.  »موريس 
المنتخب  أنصار  كان  فوقه.  يقع  منها  وجزء  الكلونيالي(،  العهد  منذ  الجزائر 
»الشماريخ«. خالل  فيه  يعبرونه في مظاهراتهم ويشعلون  القدم  لكرة  الجزائري 
الَحَراك، تحول هذا النفق إلى مكان للتظاهر فيه، فتتعالى فيه األصوات أكثر من 
أي مكان آخر، فيكون مشهًدا رهيًبا تقشعّر له األبدان. ومع األسبوع الرابع أطلق 
ـ »غار ِحراء«، هذا األخير نزل فيه  على هذا النفق اِسم »غار َحَراك« على قياسًا ب
الوحي على الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم، واألول نزل فيه وحي الَحَراك.

بناية  إّنها  اإلنجاز،  طور  في  بناية  هناك  كانت  الجامعي،  النفق  عن  بعيد  غير 
اِنهارت منذ سنوات وُشيِّدت مكانها عمارة ضخمة  تعود إلى العهد الكلونيالي، 
الَحَراك المكان المفضل حّتى يطّلوا منها على  لم تكتمل بعد. وجد فيها شباب 
اِهتدت  كيف  ندري  ولسنا  األعالم،  حاملين  هتافاتهم  ويستعرضون  الَحَراك 

ـ »قصر الشعب«. جماهير المتظاهرين إلى تسميتها ب

الدزيرية من الهامش إلى المركز
أّواًل  فبراير،   22 منذ  الجزائر  تعرفه  الذي  الشعبي  الَحَراك  حسنات  من  لعّل 
تتحّكم  التي  القيمة  أحكام  عن  بعيدًا  للجزائريين،  اللغوي  الواقع  عن  كشف  أّنه 
فيه وتحّدده ااِلنتماءات الفكرية وااليديولوجية ومآرب أخرى، إّنه واقع موجود 
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ويفرض وجوده شئنا االعتراف به أم َأَبْيَنا. وثانًيا أّنه أّكد المقولة اللسانية المعروفة، 
التي ال يريد أن يسلم بها البعض، والقائلة إّن »الفرق بين الّلغة واللهجة أّن األولى 
لها سلطة تكفل لها أدوات فرضها وحمايتها والدفاع عنها والثانية ليس لها ذلك«. 
لذلك في اللحظة التي اِستعاد فيها الشعب الفضاء العام وأسقط السلطة التي كانت 
تحتكره تحولت »اللغة العامية« أو »الدارجة« من »الهامش« غير المعترف به إلى 

المركز وأصبحت هي »اللغة الرسمية« للَحَراك.

رفعها  التي  والهتافات  الشعارات  أن  الشعبي  الَحَراك  خالل  الحظناه  ما 
العامية )الدارجة(، ولم تستطع  اللغة  الجزائريون خالل مظاهراتهم طغت عليها 
الشعارات والهتافات التي ُرفعت بالّلغة »الرسمية« العربية أو الفرنسية أن تصمد 
أمامها. حتى المنتوج اإلبداعي في األغاني كان منتوًجا شعبّيًا. ولم يظهر، إلى حّد 

الساعة، منتوٌج ثقافٌيّ أو فنيٌّ بالّلغة الرسمّية فرنسيًة صرفًة أو عربيًة صرفًة.

وهكذا لم تستطع، في اليوم األول من الَحَراك )22 فبراير(، شعارات من قبيل 
»جزائر حّرة ديمقراطية« وال »يونا مار دو سو بوفوار« )سئمنا من هذا النظام( وال 
حتى نشيد »من جبالنا« كان يرددها مناضلو حزب »اآلرسيدي« )التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية( أمام المقّر الوالئي بشارع ديدوش مراد، أن تصمد كثيرًا أمام 
لم  بوتفليقة«. كما  يا  الخامسه  ماكاش  الصاعيقه)))...  البياري جيبو  شعار »جيبو 
تصمد أمامه حتى شعارات اإلسالميين التي اِعتقد الكثير أّنها تجّذرت في مخيال 

عاّمة الجزائريين.

الَحَراك،  شعارات  خالل  من  تصّدرت،  العامّية  الّلغة  فإّن  ذلك،  من  أكثر 
وواجهات الصحف دون أن يثير ذلك حتى أرثدوكس الّلغة العربية »الفصحى«، 
بل إّن المتعلم والمثقف الذي كان يستعمل الّلغة الرسمية بشكل واسع لمقتضيات 
نشاطه العلمي أو الثقافي أصبح يقول: »الشعب حّررنا« وكأّنه ليس من الشعب. 

إّنه الشعور بأّن الَحَراك الشعبي قد حّرره من الرسمي وأدواته اللغوّية والثقافّية.

حالة  ثمة  ومن  اِنفعالية،  وجدانية  حالة  كان  تمظهره،  لحظة  في  الَحَراك،  إّن 
لن تجد قاموسها في الّلغة الرسمّية بل في الّلغة اليومية التي يعيش بها الجزائري 

))( - البياري »BRI« وحدات البحث والتدخل، وهي وحدات خاصة تابعة للشرطة، والصاعقة 
هي وحدات التدخل الخاصة التابعة للجيش. 
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ويتعامل بها، يحب بها ويكره بها، يمدح بها ويشتم بها. وال يمكن أن تكون هناك 
لغة أنسب لهذه الحالة الوجدانية من الّلغة األم، الّلغة العامّية.

ليس األمر جديدًا على الجزائريين، فهم لم يغيروا لغة التواصل بينهم والتعبير 
اِنتقلت  أّنها  األمر  في  ما  كّل  اليومية،  لغتهم  ليلة وضحاها. هي  بين  أنفسهم  عن 
من الفضاء المغلق المظلم الهامش إلى الفضاء المفتوح المضيء المركز. بعبارة 
أدق اِنتقلت من مالعب كرة القدم، باِعتبارها فضاء هامشا لمجموعة هامشّية هم 
األنصار، إلى الساحات العمومّية والشوارع الرئيسّية للمدن باِعتبارها فضاء عاما 

للمواطنة.

أكبر  واِتساعا  رحابة  فيه  وجدوا  إذ  الَحَراك  الجزائري  الشباب  اِستلّذ  لذلك 
للتعبير أمام حضور أكبر يعطي أهمية لتظاهره ويرّد له الصدى باإلعجاب، فلم يعد 
له اِستعداد للعودة إلى الهامش مّرة أخرى. وقد تكون هذه الحسنة الثالثة للَحَراك.

وثيق،  بشكل  بالرسمي  اِلتصقت  التي   - النخبة  أّن  في  تتمّثل  المشكلة  لعّل 
المجتمع ولغته في  ثقافة  تنميط  الرسمي في  أداة  البعض  إلى  بالنسبة  بل وكانت 
اِنتباه هذه  التي كّرست عدم  المشكلة  منه - هي  التنوع وتخاف  تقبل  معيارية ال 
النخبة والسلطة معها إلى األغاني التي كان يصدح بها أنصار »المولودية«، »اِتحاد 
الكروية األخرى، على ما كان في هذه  الفرق  العاصمة« »الحراش« وغيرها من 
واقع عموم  يعّبر بصدق عن  واِجتماعي  واِقتصادي  األغاني من خطاب سياسي 

الجزائريين، وموقفهم تجاه السلطة الذي ينبئ بما كان سيحدث.

كانت أغاني جماهير كرة القدم، مثل أغنية »ال كازا دل المرادية«)))، على سبيل 
المثال ال الحصر، وهي أغنية أربكت السلطة في 2018 ثم سرعان ما تغاضت عنها 

))( - أغنية ألنصار نادي اتحاد العاصمة من أداء فرقة أوالد البهجة:

ُنوْم َجانِي  وَما  ْلْفَجْر  ْبْشِوَيهَساَعاْت  ِغيْر  ْنُكوْنُسوِمي  ــي  َرانِ

ْنُلوْم وْشــُكــْون  ْالَسَبه  ـــاْشــُكــوْن  ـــاِدَي ــا َه ــَش ــي ــِع ــْم ــا ل ــَن ــي ــِل َم

ـــاَزْت ــوا َج ــوُل ــُق ـــى ْن ــهفــي االول ــْشــِرَي ــُع ــاْل ــا ْب ــَن ــا ْل ــاْوَه ــَش ْح

ــاَنــْت ــي الــَثــاْنــَيــه َلــْحــَكــاَيــا َب ُمــــوَراِدَيــــاْف َداْل  ـــــاَزا  َك اَل 

ــاَلْد ْشــَيــاَنــْت ــْب ــهفــي الــَثــاْلــَثــه َل ــْح ْالــَشــْخــِصــَي ــالِ ــَص ــَم ــاْل ْب

ــه اْلــُبــوبِــَيــا َمــاَتــْت ــَع ــَراْب ــي ال ْاْلــَقــِضــَيــهْف َمـــــاَزاْلـــــْت  ْو 
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بلغت  قد  والمحكوم  الحاكم  بين  العالقة  أن  على  مؤشرا  النخبة،  عنها  وعميت 

مداها، وأّنه لم يعد ممكنا أن تستمّر بالشكل الذي هي عليه.

بروز حادثة  إلى حين  األقصى،  مداها  بلغت  قد  األمور  أّن  إلى  أحد  ينتبه  لم 

القاعة البيضاوية حيث أعلن ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة )القطرة التي أفاضت 

الذي سيزداد  الحين ظهر مصطلح »الكاشير« »الكاشيريست«  الكأس(. في هذا 

تداوله بعد الَحَراك ويصل حتى إلى المخابر اللغوية األجنبّية.

اللفظة تكّرست بعد فيديو لشاب حضر »مهرجان« القاعة البيضاوية يشكو أّنه 

لم يجد قطعة »الكاشير« في الساندويش الذي ُأعطي له ولم يحصل على 500 دج 

ُأخِرَج  الفيديو غير عفوي وإّنما  قد يكون  البيضاوية.  القاعة  نظير حضوره لملء 

إخراًجا، ولكن في كال الحالتين فإّن لفظة »الكاشير« خرجت من سياقها القاموسي 

للتدليل على هذا النوع من اللحم المجفف إلى لفظة بمحموالت سياسية وأخالقية 

ليس  فهو  الذّمة،  وشراء  الرشوة  في  أعلى  مرتبة  إلى  »الكاشير«  تحّول  وقيمية. 

»القهوة« )الرشوة البعدية( التي كّنا نعرفها في السبعينيات وال »التشيبة« التي تعني 

الحق في مقابل تأدية الخدمة، بل هو بيع الذّمة بأبخس األثمان. أكل »الكاشير« 

هذه األكلة الرخيصة المبتذلة من أجل دعم العهدة الخامسة )أكل الكاشير ليأكلوا 

المستهلكين من تسّممات  الكاشير في حّق  اِقترفه  ما  ننسى  أاّل  البلد(. علينا  هم 

خالل السنتين الماضيتين، ومن مصنع كان يظهر يوميا في قناة »النهار« المحسوبة 

على السلطة ليكذب على المستهلك »بالط غذائك بين أيادي آمنة«.

يجب  السّراقين«  يا  لبالد  »كليتو  عبارة  أن  إلى  التنبيه  يجدر  السياق  هذا  في 

عّبر  فلطالما  جنسية،  داللة  تحمل  تهّذبها  على  فهي  ظاهرها.  غير  على  ُتأخذ  أن 
الجزائري عن ممارسته الجنس بعبارة »كليتها« للتعبير عن الجوع والنهم الجنسي 
لكانت  الفصحى  العربية  إلى  َلْت  ُحوِّ لو  لبالد«  »كليتو  وعبارة  يعانيه.  كان  الذي 

»اِغتصبتم البالد« )نكتو لبالد(.

ْتْسِويِفي َراْي  ــه  ــَس ــاْم ــَخ ــهَواْل ــَي ــنِ ــْب َم َراْي  ــْم  ــُه ــاْت ــَن ــي بِ

ــي ــِف ــي َأْرِش َراْو  ـــــاْع اْلـــُحـــِرَيـــهَوْلـــَبـــاِســـي  ــــَوا َت ــــاَلْف ْب

ـــْدره ْبــِريــِفــي ـــَه ــا اْل ــَن ــَراْج ــي ــاِف ــَي ــِق ــْت ــــي َي ــــوْه ِك ــــْرُف ــــَع َي

ِســيــِفــي ْواَلْزْم  ــــهَمــــْدَرَســــه  ــــَي ِم بـِـــيــــُرو َمــــْحــــْو اأْلُ
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في  والطبقية،  االجتماعية  اِنتماءاتهم  اِختالف  على  الجزائريون،  وجد  لقد 

الدارجة الّلغة الصادقة غير المداهنة، لغة راديكالية رفعت سقف المطالب بشكل 

أحرج السلطة.

كانت عبارة »يتنحاو قاع« التي تجاوزت الحدود ودخلت حتى مهرجان »كان« 

الماليين  مطلب  أّن  وّضح  الشعبي،  الَحَراك  تطّور  في  ُمِهّمًا  منعرجا  السينمائي، 

النظام من جذوره  اِقتالع  إّنما هو  متتالية  الشارع في ُجمعات  إلى  الذين خرجوا 

البيادق  السطح وطال  اِّتسع على  مهما  األشياء  في  يؤّثر  تغّييًرا سطحًيا ال  وليس 

وغيرها دون أن يغّير في قواعد اللعبة شيًئا.

الُجمعة من يوم ديني إلى يوم للمواطنة
ال أحد يعلم، إلى حّد اآلن، مصدر النداء للخروج إلى الشارع يوم الجمعة 

22 فبراير، وبقي الجزائريون، إلى غاية صبيحة تلك الجمعة، بين مصّدق لجدّية 

تداوله  الذي  اإلشاعة  الخبر  ذلك  تمامًا  يشبه  األمر  كان  لها.  ومكّذب  النداء 

اِحتجاجية  تنادي للخروج في مظاهرات  الناس  بأن  الجزائريون أسبوعًا كاماًل 

في 5 أكتوبر 1988، لكّن الفارق هذه المّرة يتمّثل في أّن الخبر اإلشاعة يومها كان 

ُيتداول شفاهيا في الشوارع والمقاهي واألماكن العمومية وأماكن العمل، بينما 

ُيتداول على نطاق واسع عبر وسائل التواصل ااِلجتماعي،  النداء  اليوم أصبح 

خاصة منها الفيسبوك.

ورغم الحذر والخوف الذي اِنتاب الجزائريين، ُقبيل صالة الجمعة، عّززه 

باأليام  مقارنة  جًدا،  محسوس  بشكل  الشغب  ومكافحة  األمن  قّوات  تواجد 

السابقة، أمام المساجد وفي مفاصل مدينة الجزائر، إاّل أّنه ما كاد الناس يفرغون 

من صالة الجمعة حّتى تدّفقوا في الساحات العمومّية والشوارع الرئيسّية للمدينة 

يصرخون برفضهم ترّشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية رئاسية خامسة.

إلى حّد اآلن أيضًا، ال أحد يعلم لماذا اختير يوم الجمعة يومًا لاِلحتجاج. 

وقوف  على  مؤّشًرا  الجمعة  يوم  يكون  أن  من  خوٌف  الناِس  بعَض  اِنتاب 

اإلسالمية  »الجبهة  حزب  أيام  الذهن  إلى  وعادت  النداء،  وراء  اإلسالميين 

لدى  الخوف  تبّدد  ما  سرعان  لكن   ،1991 سنة  في  المدني  والعصيان  لإلنقاذ« 
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الكثيرين، فقد اِختفى أصحاب األقمصة واللحى من المظاهرات التي جمعت 

كامل أطياف المجتمع، خاّصة الشباب والنساء.

يتم  لها  التحضير  وأصبح  المظاهرات،  حجم  اِزداد  الموالية،  الُجمعة  في 

صباًحا. وبشكل مفاجئ تحّولت مدينة الجزائر من مدينة مّيتة كل يوم جمعة))) إلى 

مدينة تعّج بالحركة والناس وحّتى بالنساء.

العالمي  العيد  الثامن من مارس  الَحَراك مع  الثالثة من  الُجمعة  تاريخ  تقاطع 

ولكن  الَحَراك،  عرفها  التي  الُجمعات  أضخم  من  الُجمعة  تلك  فكانت  للمرأة، 

التي  الُجمعة  ليوم  الجزائري  رؤية  تغير  في  مهّمًا  منعطفًا  الُجمعة  هذه  كانت 

اِرتسمت على مدى قرابة ثالثين سنة.

يوم  العام  الفضاء  في  اِنتماءاتها  بكل  للمرأة  حضوًرا  الجزائريون  يشهد  لم 

8 مارس، فقد خرجت النساء من مختلف  الُجمعة مثلما شهده في تلك الُجمعة 

والمرتدية  المتحجبة  بالبيت،  الماكثة  العجوز  إلى  الطالبة  الشابة  من  األعمار، 

لسروال الجينز الممزق ومرتدية اللباس التقليدي، المناضلة في الحركة النسوية 

والمنتمية إلى التيار اإلسالمي، والمرأة العادية التي ال اِنتماء ايديولوجٍيّ لها.

كان الثامن من مارس ال يشبه أي ثامن من مارس آخر عرفته الجزائر، تصّدرت 

فيه  ووقف  األطياف،  بمختلف  وراءهن  الرجال  ووقف  المسيرات  النساء  فيه 

النسوية مكشوفة  المناضلة  إلى جانب  إلى صدره،  لحيته  الذي وصلت  المتدين 

الصدر والذراعين. وفي يوم جمعة، هذا اليوم الذي كان منذ أيام قليلة فقط، يومًا 

دينيا يكون فيه الفضاء العام فضاء ذكوريا باِمتياز.

تغيير  في  رأيي  الَحَراك عن  نشطاء  أحد  الَحَراك سألني  األولى من  األيام  في 

الخوف من  السؤال هو  مبّرر  السبت، كان  يوم  إلى  الُجمعة  يوم  التظاهر من  يوم 

اِستغالل اإلسالميين لهذا اليوم وتحويل الَحَراك لصالحهم وتغيير وجهته. وكان 

للتظاهر،  يومًا  الُجمعة  يوم  يبقى  أن  المستحب  من  بل  للتغيير،  مبّرر  ال  أّن  رّدي 

))( - منذ ظهور المد األصولي واألحزاب اإلسالمية في 1990، واستيالء اإلسالميين على يوم 
الجمعة كاماًل، أصبح يوم الجمعة يومًا دينيًا، الفضاء العام فيه حكر على الرجال، تغلق فيه كل 

المحالت، باستثناء أسواق الخضر والمقاهي وحمامات النظافة، في الفترة الصباحية.
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لسببين: األول أن الُجمعة عطلة ولن يؤثر ذلك على سير الحياة، والثاني أّن مالمح 
تغيير بدأت تطرأ على عالقة الجزائري بهذا اليوم.

وبالفعل كان يوم الُجمعة يتحّول من يوم ديني يعادل مدينة مّيتة إلى يوم مواطنة 
يعادل مدينة تعّج بالحركة والحياة. لقد اِستطاع الجزائريون، وفي ظرف وجيز، أن 
يسترّدوا هذا اليوم من سلطة الديني ويتركوا لها ساعة منه فقط، هي توقيت الصالة 

من الواحدة زواال إلى الثانية.

بغير  مليئة  الَحَراك  وشوارع  ساحات  يتركون  المصّلون  كان  الساعة  هذه  في 
المصلين، وفي هذه األثناء كانت الهتافات تخفت، فإذا ما علت األصوات ثانية 
إحدى  من  اِقتربُت  ُجمعة  ذات  اِنتهت.  قد  الجمعة  صالة  أّن  على  مؤشًرا  كانت 
المناضالت وقلُت: »العدد اليوم قليل«، فرّدت دون تفكير: »ال تقلق، بعد قليل 
لن  هذا  المواطنة  يوم  بأن  إقرار  إّنه  الشوارع«.  وستمتلئ  الصالة  من  سيفرغون 

يكتمل إاّل بذلك المصلي.

ويخرجون  سجاّداتهم  يطوون  الجمعة،  صالة  من  المصلون  يفرغ  حين 
أعالمهم ويرفعون الفتاتهم وشعاراتهم التي تركوها عند بوابة المساجد. وحدث 
اِحتجاًجا على  الصالة،  إقامة  قبل  المساجد، حتى  في بعض  المصّلون  أن خرج 

إمام تعرض للَحَراك بااِلنتقاد أو قال بعدم شرعية الخروج عن الحاكم.

ذاكرة الثورة التحريرّية تهرب من ِاحتكار السلطة
السلطة  على  حكًرا  الجزائرّية  الثورة  ذاكرة  كانت  جًدا،  قريب  وقت  إلى 
الحاكمة، فكتابة تاريخ الثورة كانت حكًرا على السلطة التي بقيت تستمّد شرعيتها 
الثورة سياسيًا وثقافيًا من خالل حزب جبهة التحرير الوطني، وعسكريا من  من 

خالل »الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير«.

التحريرّية  الثورة  لتاريخ  بِاحتكارها  اِهتماما  الجزائر  في  السلطة  تعر  ولم 
وذاكرتها واِحتكار رموزها سيجعل هذه الرموز، لدى الجزائريين، لصيقة بالسلطة 
فتتحّول مع موعد االحتفاالت باألعياد الوطنية )عيد الثورة في الفاتح من نوفمبر 
الوطني  والنشيد  الوطني  العلم  ومع  جويلية(  من  الخامس  في  ااِلستقالل  وعيد 
إلى مجّرد أظرفة لخطاب ديماغوجي دعائي لدى السلطة من أجل تكريس سلطة 

مطعون في شرعيتها.
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إلى  اإلعالمية  أذرعها  بمعّية  السلطة  بادرت  الَحَراك،  اِندالع  من  سنتين  قبل 
فكرة »راية في كل شرفة«، ووّزعت لذلك مليون راية وطنية، في محاولة لمغازلة 
يعيروا  لم  الجزائريين  من  األعظم  السواد  أّن  غير  للجزائريين،  الوطنية  العاطفة 
إلى  تتوّصل  لم  أّنها  إاّل  للمبادرة  اإلعالمي  الدعم  رغم  وعلى  للمبادرة،  اِنتباها 

األهداف المتوّخاة منها.

22 فبراير، وبشكل ملفت لاِلنتباه، تحّولت عالقة الجزائري بالراية  لكن منذ 
الشال  منها  وُصنع  بل  المظاهرات،  كّل  وفي  الشرفات  كّل  في  فُرفعت  الوطنية، 
ومن  السّن.  في  وطاعنات  شابات  النساء  بها  واِلتحفت  النقاب  وحتى  والخمار 
الغريب أّن الراية الوطنية التي كانت السلطة تقّدمها بالمجان أصبحت ُتباع خالل 
الَحَراك ووصل ثمنها إلى 700 و800 دينار جزائري، بل إّن رايات في شكل شاالت 
وقبعات تجاوز ثمنها هذا المبلغ. أصبح العلم الوطني تجارة مربحة، وال يقتصد 
الجزائري في اِقتنائه. كما لو أّن الجزائري اِستعاد رايته من السلطة التي اِحتكرتها 

مثلما اِحتكرت ااِلحتفال باألعياد الوطنية وذاكرة الشهداء.

موعدا  كان  الذي  جويلية  من  الخامس  الجزائريون  اِسترّد  نفسه،  بالشكل 
ُألغي  ثم  منه  الرابع  في  تقّررت  التي  الرئاسّية  ااِلنتخابات  نتائج  عن  لإلعالن 
الذي صادف  نوفمبر  من  الفاتح  اِسترّدوا  مثلما  ُجمعة،  يوم  الموعد وقد صادف 
يوم ُجمعة أيضًا. وألّول مّرة كان ااِلحتفال بهذين العيدين اِحتفاال شعبيا ولم تكن 
ااِلحتفاالت رسمّية، وخرج مئات اآلالف من الجزائريين في مظاهرات صبغت 

ثورتهم على الوضع القائم بألوان الثورة التي حّررت البالد.

يا علي، باعوها يا علي
يحتل اِسم »علي« مكانة خاصة في المخيلة الشعبية الجزائرية، رّبما ألسباب 
تاريخية أهّمها تأّسس الدولة الفاطمية بالجزائر ومكوثها بها لمدة قرن، بدليل أن 
اِسم  قرنت  التي  األخرى  العربية  الدول  كّل  دون  من  الوحيدون  هم  الجزائريين 

»علي« بلفظة »سيد« فسّموا أبناءهم »سيد علي«.

باإلسالم  متقّدم،  غير  وقت  إلى  الجزائريين،  لدى  علي«  »سيد  اِسم  واِقترن 
التي  أمثلتهم  فيه، فكان من  البالء  الكفر وحسن  والتضحية في سبيله، وبمقاومة 
في  علي  سيد  دار  ما  فيهم  دار  قولهم:  العدّو  ضّد  حسنا  بالء  يبلي  لمن  تضرب 
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ألحفادهّن  يروينها  الجّدات  كانت  التي  الشعبّية  الحكايات  بين  ومن  الكفار«. 
حكاية »سيد علي ورأس الغول«، وهي حكاية مثلتها صورة رسم ال يكاد يخلو 

منها بيت بالجزائر.

لكّن اِسم علي سيأخذ ُبعدا آخر لدى الجزائريين، خاّصة سكان مدينة الجزائر 
العاصمة أو كما يسّميها أهلها منذ القديم »دزاير«، فهو ال يرتبط بالحكاية الشعبية 
وتضخيمات المخيال الشعبي لها، بل يتعّلق بالثورة الجزائرية من خالل شخص 
الشهيد »علي عمار« المدعو »علي البوانت« نسبة إلى مكان بالساحل العاصمي 
ُيسّمى »البوانت بيسكاد«. هذا الشهيد الذي قضى نحبه رفقة الشهداء »حسيبة بن 

بوعلي وبوحاميدي والطفل عمر ياسف«.

كان لفيلم »معركة الجزائر« للمخرج اإليطالي »جيلو بونتيكورفو« وسيناريو 
إبان  »علي البوانت«  كان مسؤوال على  الذي  »ياسف سعدي«  المجاهد  وإنتاج 
معركة الجزائر، دوٌر كبيٌر في رسم صورة »علي البوانت« في المخّيلة الجزائرية.

الفرنسي،  ااِلحتالل  إّبان  برز  المسحوقة  الطبقة  الشباب من  ريعان  في  شاب 
يترك محيط العصابات والنساء والقمار، وينظّم إلى صفوف جبهة التحرير الوطني 
وعناصر معركة الجزائر، وحين تسقط خلّية الجزائر العاصمة الواحد تلو اآلخر، 
يبقى »علي البوانت« في القصبة، رفقة »حسيبة بن بوعلي« و»بوحاميدي والطفل 
قّوات  أّن  إاّل  المعركة،  اِلستمرار  الخلّية من جديد  بعث  ياسف«، ويحاول  عمر 
ااِلحتالل الفرنسي عرف مخبأه في إحدى بيوت القصبة ويحاصرونه، ويطلبون 
الذين  الثالثة  رفقة  يموت  أن  ويفّضل  يرفض  لكّنه  ااِلستسالم،  رفاقه  ومن  منه 
معه، فيّجفر البيت عليه، ويتحّول »علي البوانت« في مخّيلة الجزائريين إلى رمز 

للبطولة والتضحّية وعدم ااِلستسالم.

تكون  وقد  والعصا«،  »األفيون  فيلم  حامينه«  »لخضر  ُيخرج  بسنوات  بعدها 
الصدفة أو رّبما اِختيار صاحب السيناريو، أن يكون البطل اِسمه »علي« المجاهد 
القبائل،  منطقة  جبال  في  الفرنسي  ااِلحتالل  عسكر  ضّد  عظيًما  بالًء  ُيبلي  الذي 
ولكن في النهاية ُيقبض عليه وُيوَثق في ساحة القرية وقبل أن ُيطلق عليه الرصاص 
أمام زوجته وأّمه وأهل القرية، يرمي له قائد عسكر الفرنسيين علبة سجائر ويطلب 
عليه  المقبوض  رفقائه  أحد  لكّن  التهديد،  طائلة  تحت  األرض  من  اِلتقاطها  منه 
فيه »يا علي ما ترفدش، موت واقف«. ومن يومها أصبحت عبارة  معهم يصرخ 
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»يا علي موت واقف« على كل لسان ويستعملها الجزائريون في كّل سياق للدليل 

على األنفة والمقاومة ورفض الخنوع.

1988 التي كان معظمها بالجزائر العاصمة،  بعد أحداث الخامس من أكتوبر 

والمخربين،  بالفوضويين  اِنتفض  الذي  الشباب  ووصف  منها  السلطة  وموقف 

ثالث  جمعت  معدودة  لسنوات  اِستمرت  أغنية  القدم  كرة  مالعب  في  ظهرت 

شخصيات باِسم علي. تقول األغنية:

علي البوانت في الثوره

وعلي بن شيخ في الكوره

وعلي بلحاج في الدين

واحنا أوالد العاصمه

ماناش مخربين

األغنية كانت ُتغّنى في المدرجات على إيقاع أغنية رابح درياسة »يحياو أوالد 

الجزاير... خاوه  الحساد... وأحنا أوالد  بنات بالدي وشنانه في  بالدي ويحياو 

السلطة لتحريك  في كل بالد«. وإذا كانت أغنية رابح درياسه أغنية تحت طلب 

أغنية  فإّن  المقّنعة،  البروبغاندا  منحى  وتنحو  الجزائريين،  لدى  الوطني  الشعور 

شباب العاصمة في الملعب كانت رسالة من هؤالء إلى السلطة لتحديد هويتهم.

وقد اِلتفتت مجّلة »الوحدة الرياضي«، وهي ملحٌق شهريٌّ بأسبوعّية »الوحدة« 

يمّثل لسان حال ااِلّتحاد الوطني للشبيبة الجزائرّية، إلى هذه األغنية وتساءلت »ما 

الذي يجمع هذه األسماء الثالثة في أغنية رياضية يرفعها أوالد الجزائر العاصمة 

في المالعب«؟

في تلك األثناء كان الملعب، كما اليوم، الفضاء الهامشي ولكن في الوقت نفسه 

المراقب والمقموع  المركز  للتعبير في مواجهة فضاء  الرحب والحّر  الفضاء  هو 

محرومة  شعبّية  شخصيات  كّلها  الثالثة  الشخصيات  وكانت  السلطة.  طرف  من 

عملوا بطريقة أو بأخرى على طمسها، فـ»علي البوانت« لم يحظ اِسمه بما حظي 

به اِسم مجاهدين آخرين بقوا على قيد الحياة، وكذلك »علي بن شيخ« الذي عانى 

التهميش في الفريق الوطني، خاّصة حين تأّهل المنتخب إلى نهائي كأس العالم 
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بإسبانيا، رغم إمكانياته الكبيرة. واألمر نفسه بالنسبة إلى »علي بلحاج« الذي كان 
رمًزا لشباب الصحوة اإلسالمية، وضحّية للسلطة التي اِعتقلته وسجنته.

على مّر عدة سنوات شّكل اِسم »علي« رمًزا للمقاومة والتضحية ضِد السلطة. 
إلى  أعادته  عّدة  اِلعتبارات  فذلك  الَحَراك،  هذا  خالل  اسمه  ُرفع  قد  كان  وإذا 

واجهة المخّيلة الشعبّية.

لعّل أّول ما اِستدعى اِسم علي، خالل هذا الَحَراك، هو قرار قائد أركان الجيش 
الفريق »قايد صالح« غلق أبواب العاصمة في وجه المتظاهرين من واليات أخرى، 
خاصة،  بصفة  العاصمة  وأبناء  عامة  بصفة  الجزائريين  اِستفّز  الذي  القرار  هذا 
فتحّولت بعده العاصمة إلى حلبة صراع بين الَحَراك والسلطة، وتحول يوم تلك 
في  كتبت  اإلخبارية  والمواقع  الصحف  أّن  حّتى  الجزائر«،  »معركة  إلى  الُجمعة 

اليوم الّسابق له »اِمتحان معركة الجزائر« الذي اِنتصر فيه الَحَراك.

بطبيعة الحال، اِستدعت معركة الجزائر بطلها، وبالنسبة إلى الجزائريين بطل 
معركة الجزائر ليس »ياسف سعدي« وال غيره من المسؤولين الكبار في الثورة، 
يريد أن يستنطق  اليوم حين  الجزائري  أّن  الطبيعي  بل هو »علي البوانت«. ومن 
تاريخ الثورة ويشكو لشهدائها الذين ضّحوا بأنفسهم من أجل اِستقالل الجزائر، 
فإنِه يشكو مآالت ااِلستقالل إلى »علي البوانت« ويصرخ »يا علي... باعوها يا 

علي«.




