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تقديم

 

يف  يوليو   25 قرارات  »بعد  والبحوث  للدرا�سات  امل�سبار  مركز  كتاب  يتناول   
)ت�سرين  نوفمرب  املئة،  بعد  وال�سبعون  التا�سع  )الكتاب  والدولة«  الإ�سالموية  تون�س: 
الثاين( 2021(، م�سارات احلكم يف تون�س، منذ عام 2011 حتى اأوا�سط عام 2021، 
تاريخ حّل الربملان التون�سي، وتقلي�س نفوذ »اإخوان تون�س« بعد ع�سرّية، ختمها فخامة 
الرئي�س قي�س �سعّيد، بقرارات يوم 25 يوليو )متوز( 2021، الت�سحيحية التي جاءت 
على اإثر تظاهرات حانقة طالبت بتنحي احلكومة وحل الربملان. بالقدر الذي اأزاحت 
تنامي  وبعد  م�ستقبلها،  حول  اأ�سئلة  طرحت  فاإّنها  النه�سة؛  حركة  القرارات  فيه 
اخلالفات، واملناورات داخلها؛ جتمعت اأ�سئلة مت�سابهة عن ظاهرة �سقوط الإخوان، 
وخروج ال�سعوب �سد كل طبقات احلركات الإخوانية والإ�سالموية، فبعد �سقوطها من 
اأعمدتها يف تون�س نهاية جتربة  اأغلب  احلكم يف م�سر، وال�سودان، هل يعني انهيار 
الإ�سالم ال�سيا�سي يف احلكم بالدول العربية؟ هل اأثبت الإ�سالمويون مرة اأخرى اأنهم 
غري قادرين على اإدارة الدولة؟ وهل هذه النهاية، تقت�سي ا�ستئناف م�ساريع بديلة، اأم 

اإنها �ستوؤدي كما املعتاد اإلى حتّور، وحتايل على الواقع؟ 

مركز  ن�سرهما  �سابقني  لإ�سدارين  تتمة  اجلديد  ال�سهري  الكتاب  هذا  ياأتي 
النه�سة  الثورة:  بعد  التون�سية  »اخلارطة  الأول:  و2012،   2011 عامي  بني  امل�سبار 

واأخواتها«، والثاين: »اخلارطة التون�سية بعد الثورة: ال�سلفيون التقدميون، ال�سيعة«. 

ال�ساأن  يف  متخ�س�سون  ومفكرون  واأكادمييون  باحثون  الكتاب  يف  �سارك 
تداعيات  وحتليل  مناق�سة  اإلى  الدرا�سات  �سعت  الإ�سالموية.  واحلركات  التون�سي 
املقاربة  جانب  فاإلى  عدة،  مقاربات  �سمن  النه�سة  حركة  على  الرئا�سية  القرارات 
املرافق  واللتبا�س  التون�سية  الإ�سالموية  ت�سكل  فهم  على  �ساعدت  التي  التاريخية، 
ملراحل التاأ�سي�س، والف�سام الأيديولوجي بني الدعوي وال�سيا�سي، والعزلة عن املجتمع 
ومعاداة التحديث؛ اأبانت املقاربة النقدية، املخاطر املرتتبة على �سعي »اإخوان تون�س« 
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اإلى اأخونة املجتمع وفر�س قوالب اجتماعية متطرفة واأدوات متكني ونفوذ تهدد، لي�س 
البنى الجتماعية فح�سب، واإمنا مقدرات الدولة وهويتها احلداثية. 

�سقوط  فبعد  تون�س،  يف  الإ�سالموية  للحركة  مف�سليًا  حتوًل   2011 عام  �سكل 
من  التون�سيون  الإ�سالمويون  متكن   ،)2011-1987( علي  بن  العابدين  زين  نظام 
الإخواين،  التمكني  م�سروع  لتحقيق  فيها  وجودهم  وا�ستغلوا  ال�سلطة،  اإلى  الو�سول 
ال�سيا�سية  الأحزاب  مع  حادة  �سراعات  يف  فدخلوا  خارجية،  متويل  طبقات  وبناء 
بوؤر  واأفراد �ساركوا يف  اإرهابية  تغا�سوا عن تنظيمات  باأنهم  واتُِّهموا  املعار�سة لهم، 
التوتر يف �سوريا وليبيا. توّلت احلركة اآنذاك دعوى الف�سل بني ال�سيا�سي والدعوي، 
فطار الإ�سالمويون ب�سعارات موؤمتر احلركة يف 2016، وجرى ت�سويقها على اأنها بداية 
اكتفت  اأخرى  زوايا  يف  مبادرات  وثمة  الأولى،  الإ�سالموية  العلمانية  احلركة  ف�سل 
مبخاطبة العامل على م�ستوى ال�سعارات، اإل اأنها ف�سلت على امل�ستوى اخلدمي، والإطار 

الفكري اجلاد يف اإيجاد خارطة طريق داخلية، فتعقدت الأزمات املتوالية.

ويف �سبيل فهم اأعمق حلدث 25 يوليو )متوز( يف تون�س، الذي ترك تاأثريه الأقوى 
على حركة النه�سة، كان ل بد من طرح �سل�سلة الأحداث ال�سيا�سية الأخرى املواكبة يف 
موازاة خماطر التمكني الإخواين، وهذا ما عر�سته درا�سات يف الكتاب، ركزت اأي�سًا 
على ظاهرة الن�سقاقات اجلماعية داخل حركة النه�سة، و�سكاوى »الإخوة« من ت�سلط 
�سريًا،  امتالكها جهازًا  ثبت  اأن  بعد  داخلها  القرار  مركزية  على  و�سيطرته  الزعيم 

مهددًا لأمن املجتمع والدولة. 

25 �سبتمرب  ا�ستقالتهم، يف  باإعالن )113( ع�سوًا  توالت ال�ستقالت  اأن  بعد 
الإجمايل  العدد  لي�سل  التايل،  اليوم  بهم )18( ع�سوًا يف  والتحق  )اأيلول( 2021، 
اإلى )131( ع�سوًا؛ ا�ست�سرفت درا�سة يف الكتاب معامل مرحلة ما بعد الن�سقاق على 
الوجه الآخر لهذه الن�سقاقات،  اأن  اإلى  امل�سروع �سمن �سيناريوهات عدة، وخل�ست 
يكمن يف نقد مقولة �سالبة احلركات الإ�سالموية وهيكليتها القوية. يف حني اأن الوقائع 
امل�سكوت  امل�سائل  امل�ساألة من  اأكدت عك�س ذلك، وهذه  و�سواها  الإخوانية  يف احلالة 
كان  لو  حتى  فيها،  اخلو�س  لأن  الداعمة؛  وقواها  الإ�سالموية  خطاب  يف  كليًا  عنها 
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خو�سًا عابرًا اأو خو�سًا مف�ساًل، ُي�سلط ال�سوء على ن�سبية امل�سروع الإخواين، وكونه 
ل ميثل اإل نف�سه، ومنه ن�سبية اأدبيات »اجلاهلية« و»احلاكمية« و»املفا�سلة ال�سعورية« 
وجممل املفاهيم الإ�سالموية التي �ساهمت يف تزييف وعي قيادات واأتباع الإ�سالموية.

مّر م�سروع التمكني الإخواين النه�سوي )2011-2021( داخل الدولة التون�سية 
واملجتمع، مبراحل؛ فحركة النه�سة، مل حتافظ على الن�سق نف�سه من جهود التمكني 
طيلة ع�سر �سنوات من وجودها يف ال�سلطة، لذلك ق�سمت درا�سة يف الكتاب هذه احلقبة 
الأولى  املرحلة  واأهدافها،  املعتمدة  التمكني  اأ�ساليب  باختالف طبيعة  اإلى مرحلتني، 
)2011-2013(: اأطلقت عليها ت�سمية »الدخول بقوة«؛ ذلك اأن حركة النه�سة حازت 
خالل ال�ستحقاق النتخابي الأول بعد ثورة يناير )كانون الثاين( 2011 على العدد 
الأكرب من مقاعد املجل�س التاأ�سي�سي، الذي و�سع الأ�س�س الد�ستورية للدولة اجلديدة، 
ووجدت نف�سها احلزب الأكرب �سيا�سيًا و�سعبيًا، فعمدت اإلى الدخول بقوة يف ا�ستئناف 
م�سروع التمكني. اأما املرحلة الثانية )2014-2021(: فخلفت مرحلة »الدخول القوي« 
لالإخوان يف م�سروع التمكني حالة من ال�ستع�ساء الجتماعي وال�سيا�سي يف البالد، 
ذلك اأن جبهة عري�سة من معار�سيهم قد ت�سكلت واأحدثت توازنًا قويًا غري م�سبوق 
يف مواجهة التنظيم الإ�سالموي، وترافق ذلك بعد �سقوط حكم اجلماعة يف م�سر، 

وبروز مزاج اإقليمي ودويل معار�س ب�سدة لتمدد الإ�سالمويني يف املنطقة. 

تطرقت درا�سة يف الكتاب اإلى م�ستقبل حركة النه�سة بعد القرارات الرئا�سية 
وم�سري زعيمها الذي ر�سم م�سائر رفاقه من خالل الت�سفيات الداخلية وازدواجية 
املعايري وا�ستبدادية القرار، كما ناق�ست درا�سة اأخرى اإ�سكالية اأ�سا�سية، غالبًا ما تتم 
ا�ستعادتها، بعد �سقوط اأي م�سروع اإخواين اأو تعرثه، مفادها: هل ميكن احلديث عن 
نهاية الإ�سالم ال�سيا�سي وحقبة ما بعد الإ�سالموية؟ جتزم الدرا�سة باأنه »ل �سبيل اإلى 
احلديث عن نهايته ب�سكل تاّم اإّل يف م�ستوى و�سوله اإلى مركز ال�سلطة واحلكم، اأّما 
اأيديولوجيًا واجتماعيًا فال ميكن احلديث عن ذلك اأبدًا، واأق�سى ما ميكن الطموح 
العنيفة  التّيارات  كّل  مع  الو�سع  هو  كما  هام�سيًا،  ليبقى  املركز  تبّوئه  عدم  هو  اإليه 
واملغلقة يف املجتمعات الدميقراطّية«. اإلى هذه اخلال�سة –التي ناأخذها بحذر- ميكن 
اأن ي�ساف اأن تاريخ احلركات الإ�سالموية الإخوانية ُيعلمنا اأنها متلك القدرة الذاتية 
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اإلى ال�ساحات وخو�س  والتنظيمية على ر�ّس ال�سفوف واإعادة بناء هياكلها والعودة 
النتخابات، و�سيكون من التهور الأخذ مبقولة »ما بعد الإ�سالموية« اأو نهاية الإ�سالم 

ال�سيا�سي، التي ياأخذها من جتذبهم ال�سعارات، على اأنها منهج متفائل م�سرق! 

يف اخلتام، يتوجه مركز امل�سبار بال�سكر لكل الباحثني امل�ساركني يف الكتاب، 
ويخ�س بالذكر املفكر التون�سي وع�سو هيئة التحرير حممد احلّداد و�سريكه ومن�سق 

العدد اأحمد نظيف، وناأمل اأن تر�سيكم ثمرة جهودهما وفريق العمل. 

رئيس التحرير 

عمر البشير الترابي

 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2021
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حدث 25 يوليو )تموز( 
في تونس: الطبيعة 

واآلفاق 

محمد الحّداد

ال ميكن اأن نفهم حدث 25 يوليو )متوز( 2021 يف تون�س دون 
اأن نفهم موقعه يف �سل�سلة الأحداث التي توالت منذ الإطاحة بزين 
اإّل جزءًا من كّل،  2011، فهو لي�س  العابدين بن علي يف بداية �سنة 
وحلقة يف م�سار طويل مرتابط ببع�سه البع�س، ل تدرك طبيعته اإّل 
ال�سوؤال  طرح  من  التهّرب  يقع  ما  وكثريًا  اأجزائه.  بني  العالقة  بفهم 
عن طبيعة هذه الأحداث، يف اأية خانة من املفاهيم ينبغي اإدراجها؟ 

( اأكادميي وباحث تون�سي، اأ�ستاذ كر�سي اليون�سكو لالأديان املقارنة )تون�س(. (
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اإّن ما ح�سل يف تون�س، ويف غريها من البلدان العربية، مل يكن ثورة ول ميكن 
اأن يدر�س على هذا الأ�سا�س. واإمنا كان حركة احتجاجية وا�سعة، بال�سبط من �سنف 
ما دعي بثورة اخلبز �سنة 1984 )1(، �سوى اأّن حدث �سنة 1984 ح�سل يف ظّل دولة 
مل تبلغ بعد درجة النهيار، بينما ح�سل حدث 17 دي�سمرب )كانون الأول(- 14 يناير 
)كانون الثاين( 2010-2011 )2( يف ظّل دولة بلغت اأق�سى درجات ال�سعف وفقدت كّل 
هوام�س املناورة، يحكمها رئي�س فاقد للكاريزما. ففي حني قلب بورقيبة الو�سع راأ�سًا 
اإلى كّل ربوع  األقاه بعد ثورة اخلبز، فاأعاد الهدوء  ال�سهري الذي  على عقب بخطابه 
البالد، فاإّن خطاب بن علي الذي اأعّده له حكيم القروي كان كارثيًا، زاد من تاأجيج 
الغ�سب ال�سعبي والإ�سرار على تنحيته من احلكم، وهو مطلب مل يكن مطروحًا يف 

البداية، اإذ كانت ال�سعارات موجهة اأ�سا�سًا �سّد زوجته واأ�سهاره.

أواًل: انتفاضة أم ثورة؟

النتفا�سة  تختلف  والثورة.  النتفا�سة  بني  الختالف  اإدراك  املهم  من 
املطلبي، فهي ل تطرح فل�سفة جديدة  الثورة بطابعها  الجتماعية عن 
دي�سمرب   17 حدث  معينة.  مطالب  حتقيق  احلكم  من  تطلب  واإمنا  للحكم، 
)كانون الأول( كان مطالبة بتوفري العمل للعاطلني و�سمان التنمية للجهات املحرومة. 
وحدث 14 يناير )كانون الثاين( كان مطالبة باحلرية والنعتاق من احلكم الفردي. 
اأي  الأول،  من  �سيء  يتحّقق  ومل  اأ�سا�سًا،  �سيا�سي  مطلب  وهو  الثاين،  املطلب  حتّقق 
ال�سيا�سي حائاًل دون تلبية املطلب الجتماعي، لذلك  اأ�سبح  املطلب الجتماعي. بل 

)1( اأطلقت عبارة »ثورة اخلبز« على انتفا�سة ح�سلت يف عهد الرئي�س الأ�سبق احلبيب بورقيبة �سنة 1984، على خلفية الرتفيع يف اأ�سعار 
اخلبز، وانطلقت من اجلنوب لتبلغ العا�سمة، مما ا�سطر احلكومة اإلى اللتجاء اإلى اجلي�س واإعالن حالة الطوارئ، وت�سببت يف مئات من 
القتلى واجلرحى واأ�سرار مادية كبرية. واأمام عجز احلكومة عن ال�سيطرة على الو�سع، توجه بورقيبة وهو يف حالة مر�س ويف �سن متقدمة، 
بخطاب اإلى ال�سعب اأعلن خالله الرتاجع عن قرار زيادة الأ�سعار وا�ستعمل فيه اأ�سلوبًا خطابيًا موؤثرًا، مبا جعل الحتجاجات تتوقف فورًا. 
وقد ك�سفت تلك الأحداث عن الت�سّدع داخل احلزب احلاكم واأجهزة الدولة، ب�سبب تناف�س املقّربني من بورقيبة على خالفته ظّنًا منهم 

اأن وفاته قريبة. 

)2( تعي�س تون�س جدًل حادًا حول التاريخ الذي ينبغي الحتفاظ به تاريخًا »للثورة«، ل �سيما بعد اأن اأقدم الرئي�س قي�س �سعيد على اإ�سدار 
اإلى حّد الآن يوم  اأن كان التاريخ املعتمد  17 دي�سمرب )كانون الأول( )حادثة احرتاق البوعزيزي( بعد  اأمر رئا�سي يق�سي بتحديده يوم 
14 يناير )كانون الثاين( )تاريخ هروب بن علي(. ون�ستعمل هنا عبارة »حدث 17 دي�سمرب )كانون الأول(/ 14 يناير )كانون 

الثاين( لتفادي الدخول يف هذا اجلدل الذي يفقد معناه اإذا اعتربنا اأن ما ح�سل مل يكن ثورة من الأ�سل.
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يف  اأنهما  مع  الأول(،  )كانون  دي�سمرب   17 نقي�س  الثاين(  )كانون  يناير   14 اأ�سبح 
الأ�سل متكامالن. اإّل اأّن هذا التناق�س اأ�سبح اأمرًا واقعا بحكم �سعور جمهور حراك 
17 دي�سمرب )كانون الأول( باأّن حراكهم اختطف منهم لتحقيق مكا�سب مل ينتفعوا 
على  م�ستحيل  �سبه  اأ�سبح  الأولى،  ال�سنوات  منذ  املثال،  �سبيل  وعلى  ب�سيء.  منها 
ال�سلطات الر�سمية اأن حتتفل بذكرى الثورة يف معقلها، اأي يف مدينة �سيدي بوزيد، 
اإذ يرمى امل�سوؤولون باحلجارة والطماطم تعبريًا عن ال�سخط ال�سعبي للذين يعتربون 

اأنف�سهم الأ�سحاب احلقيقيني ملا �سمي ثورة.

كان وا�سحًا منذ �سنوات عديدة اأّن »الثورة« قد ف�سلت، كما هو ال�ساأن يف جممل 
بلداٍن عربية. من امل�سلم به علميًا، عندما تتكرر ظاهرة بعينها يف اأكرث من �سياق، 
ُيبحث عن اأ�سبابها يف العوامل امل�سرتكة بني هذه ال�سياقات. تختلف م�سارات الأحداث 
وطبيعة ال�سياقات اختالفًا كبريًا بني بلدان »الثورات« العربية، ول يوجد من م�سرتك 
بينها اإّل عامل واحد، وهو ا�ستيالء الإخوان امل�سلمني، بحكم خمططات اإقليمية ودولية 
معقدة، على هذه احلركات الحتجاجية وحتويلها من مطالب اجتماعية اإلى ق�سايا 
ف الدين لتحقيق م�ساريع هيمنة اإقليمية ودولية. ولذلك ف�سلت »الثورة«. اأي ف�سلت  توظِّ
انتفا�سة اجتماعية يف اأن تتطّور اإلى ثورة حقيقية. لأن كل الثورات تبداأ بانتفا�سات 
�سعبية. لكن الثورة احلقيقية هي التي تتطّور فيها النتفا�سة: من املطلبية اإلى التغيري 

النوعي يف الأنظمة الثالثة املوؤ�س�سة لكّل جمتمع: القت�ساد وال�سيا�سة والثقافة. 

على �سبيل املثال، النتقال النوعي يف القت�ساد هو حتريره. فطاملا ظّل القت�ساد 
حتت �سيطرة الدولة، فاإنه يظّل حتت �سيطرة القوى التي تتحكم يف دواليبها. وعندما 
ت�سبح ذلك  يجعلها  البريوقراطي مبا  يت�سخم معها اجلهاز  الدولة،  اأدوار  تت�سخم 
 Thomas(هوب�س توما�س  الإجنليزي  الفيل�سوف  عنه  حتّدث  الذي  التنني  اأو  الغول 
اأي  اأن ت�سلب ب�سهولة يف  اإذ ميكن  Hobbes(. لذلك ت�سبح احلرية يف و�سع ه�ّس، 
وقت بف�سل ذلك اجلهاز البريوقراطي املت�سّخم واملتحّكم يف كل �سيء، اأي اإنها تظل 
رهينة الإرادة ال�سخ�سية للحاكم. و�سيطرة الدولة على القت�ساد ل تعني بال�سرورة 
القت�سادية  احلركية  على  �سيطرتها  ولكن  القت�سادية،  املوؤ�س�سات  على  �سيطرتها 
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ذاتها عرب اآليات معقدة مثل: الرخ�س، والتمويل، واحليف يف توفري البنية التحتية. 
ثم اإّن الدولة عندما ت�سيطر على القت�ساد فاإنها ت�سبح هدفًا لكل الأطماع، الداخلية 
واخلارجية، فكّل من يريد حتقيق فائدة يبحث عن طرق لل�سيطرة على دواليب الدولة.

اأما اإذا تقّل�س ح�سور الدولة فاإنه ي�سمح باحلرية القت�سادية ويحّول املطالبة 
اإلى مبادرة، وي�سبح كل مواطن م�سوؤوًل بدل اأن يكون مواطنًا خا�سعًا وخانعًا. ويرتتب 
م�سوؤول عن  باأنه  �سعر  اإذا  املواطن  لأن  ال�سخ�سية،  مفهوم احلرية  تو�سع  ذلك  على 
خياراته ال�سيا�سية والقت�سادية، فاإنه �سيعترب اأي�سًا م�سوؤوًل عن خياراته العقائدية، 
وبذلك تتحّقق حرية ال�سمري الفردي. لذلك، وعلى عك�س ما يظن الي�ساريون، 
املبادرة  تتحّرر  كي  بتقلي�سه،  بل  الدولة  دور  بت�سخيم  الثورة  تنجح  ل 
الفردية. وما ح�سل يف تون�س هو العك�س: ت�سّخم املطلبية اأّدى اإىل ارتفاع 
الحتكارات،  لأ�سحاب  ارتهانًا  اأكرث  جعلها  مبا  الدولة،  نفقات  يف  مهول 
املطلبية،  من  جزء  لت�سديد  منها  تقرت�س  والأجنبية،  املحلية  وللبنوك 
وحتّول اجلزء الآخر للف�ساد ال�سيا�سي. اأ�سبحت مرتهنة يف اآن واحد للعائالت 
الحتكارية والأحزاب ال�سيا�سية امل�سلحية. وزادت اإلى تبعيتها الداخلية تبعيتها اإلى 
اخلارج. فالنتيجة اأّن الدولة مل تثّور يف بنيتها، بل ما ح�سل هو فقط انتقال ال�سيطرة 
ال�سيطرة  هذه  وجت�سيد  اأخرى،  جمموعة  اإلى  املنتفعني  من  جمموعة  من  عليها 
ا�ستفحال  مع  ذلك  كل  الف�ساد.  مقدمتها  ويف  �سائدة،  كانت  التي  ذاتها  بالآليات 
الو�سع الرديء الذي كان �سببًا يف النتفا�سة الجتماعية بدل التقلي�س منه: ارتفعت 
ن�سب البطالة والفقر واملجاعة والت�سخم والدين العمومي واخلا�س، والنقطاع عن 
الدرا�سة وامل�ستوى العام للتعليم، وحالت املوت ب�سبب نق�س الرعاية ال�سحية، بدل 
اأن ترتاجع وتنخف�س. على �سبيل املثال، جتاوزت ن�سبة الفقر )�سنة 2021( )%15(، 
ون�سبة الفقر املدقع )7%(، واأ�سبحت البطالة يف حدود )18%()3(، وهو رقم منقو�س 
الذين  يحت�سب  اإنه  اأي  عنه،  العاطلني  ولي�س  العمل  طالبي  ح�سب  يحت�سب  باعتباره 
يتولون تر�سيم اأنف�سهم يف مراكز الدولة ب�سفة العاطلني عن العمل، وعلمًا اأّن النا�س 

)3( العي�س باأقل من 5 دنانري يف اليوم، خريطة الفقر بالبالد التون�سية، موقع )انكفا�سة(، على الرابط الآتي: 
https://inkyfada.com/ar/2021/09/17/خريطة-الفقر-البالد-التونسية/

حدث 25 يوليو )تموز( في تونس: الطبيعة واآلفاق
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املنعزلة،  الريفية  والأو�ساط  الأمية  فيها  تغلب  التي  والأو�ساط  ال�سعبية  الأحياء  يف 
ف�ساًل عن الكثري من الن�ساء الالتي ل تعملن، هم جميعًا ل يتولون تر�سيم اأنف�سهم يف 
القوائم احلكومية للعاطلني. كما اأّن هذه الن�سبة ل تاأخذ بعني العتبار الذين يعملون 
من  الأدنى  احلّد  لهم  ت�سمن  ل  عملهم،  عن  زهيدة  اأجورًا  ينالون  اأو  متقطعًا  عماًل 
العي�س الكرمي. ثم اإّن ن�سب العاطلني عن العمل تختلف ح�سب اجلهات، واملفارقة اأنها 
تبلغ معدلت ق�سوى يف اجلهات التي �سهدت انطالق الحتجاجات، حيث ترتاوح بني 
)20-30%( يف املناطق الداخلية. اأما غالء املعي�سة، يف كل اجلهات دون ا�ستثناء، ويف 
كّل املواد واخلدمات، فما فتئ يرتفع بن�سب ت�سخم مل تقّل يف مدة ع�سر �سنوات عن 
)5%( �سنويًا، وهو ارتفاع كبري يجعل النا�س يعي�سون يف م�ستوى عي�س اأدنى مما كانوا 
عليه قبل ع�سر �سنوات. وقد تقل�ست الطبقة الو�سطى التي كانت عماد الدولة و�سمانة 
ا�ستقرارها، من )70%( قبل »الثورة« اإلى اأقّل من )50%( حاليًا)4(. ويعود هذا الو�سع 
اإلى اأ�سباب عديدة من اأهمها تراجع قيمة العملة املحلية )الدينار(، مقابل العمالت 
الأجنبية، يف بلد ي�ستورد جزءًا كبريًا من احلاجيات احلياتية ال�سرورية، اإ�سافة اإلى 
ي�سمل  خا�سة،  تركيا  من  فال�سترياد،  ال�سادرات.  تقل�س  مقابل  ال�سترياد  ارتفاع 
حكومة  اأية  تتجّراأ  ل  لكن  اإليها،  حاجة  ول  منها  فائدة  ل  التي  الب�سائع  من  العديد 
قد �سادقت عليها يف ظروف  تون�س  كانت  التي  التبادل احلّر  على مراجعة معاهدة 

اقت�سادية خمتلفة متامًا. 

ال�سيا�سة،  )رجال  املجتمع  من  �سغري  جلزء  احلرية  حتّققت  ذلك،  مقابل 
الإعالميون، املثقفون، املدّونون( وهذا اأمر ل ميكن التهوين من �ساأنه اأو املجادلة يف 
اإيجابي وحممود ومن ال�سروري املحافظة عليه. لكن بالن�سبة للجياع  اأنه، يف ذاته، 
والعاطلني عن العمل، ل متثل حرية النتخاب اأو التعبري مك�سبًا مهمًا، ول طبعًا حرية 
ال�سعبية.  الطبقات  لدى  كبرية  نقمة  وّلد  العام  ال�سيا�سي  امل�سهد  اإّن  بل  ال�سمري. 
فال�سيا�سيون يتحاورون يوميًا دون نتيجة، ويت�ساجرون بالأيدي والكرا�سي يف جمل�س 

)4( قارن بـــــ:
Carte de la pauvreté en Tunisie, l’Institut National de la Statistique, Banque Mondiale, 2020: 
http://ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Carte%20de%20la%20pauvret%C3%A9%20en%20Tunisie_
final_0.pdf
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نواب ال�سعب، ويعتدي اأحدهم على زميله بال�سرب املربح دون اأن يوقف رئي�س املجل�س 
الأعمال )اأعمال املجل�س تنقل على املبا�سر يوميا يف قناة تلفزيونية حكومية(، عدا 
عن �سدور قوانني ل معنى لها ول حاجة اإليها، يبقى اأغلبها يف الرفوف دون تطبيق، 
مقابل تعطيل م�ساريع قوانني حيوية، ب�سبب غلبة مراكز القوى )اللوبيات( وحتّكمها 

يف العملية الت�سريعية، عرب متويل الأحزاب.

الباجي  قبل  من  ولي�س احلزب(،  )املبادرة  تون�س«  »نداء  مبادرة  اإطالق  كان 
املبادرة يف جتديد  هذه  الثورة. متثلت  لف�سل  الواقعي  الوحيد  البديل  ال�سب�سي  قائد 
العقد البورقيبي يف البناء الوطني، وا�ستعادة منهجيته يف بناء وحدة وطنية جديدة 
ب�سحنة  البورقيبية  تطعيم  مع  الأعراف)5(،  واحتاد  ال�سغل  واحتاد  الدولة  بني  جتمع 
بعد  بها  املعرتف  الكربى  الأحزاب  الوطني  الوفاق  هذا  اإلى  ت�سيف  دميقراطية، 
الثورة)6(. هذا كان امل�سروع الوحيد الواقعي، ولي�س من ال�سدفة اأن ي�سدر من الباجي 
قائد ال�سب�سي؛ لأنه كان ال�سيا�سي الوحيد -تقريبًا- الذي مل يّدع اأنه �سارك يف الثورة، 
لكن  ثورة.  تكن  مل  اأنها  الطويلة،  وجتربته  ال�سيا�سي  بح�سه  جيدًا،  يفهم  كان  فهو 
م�سروعه، م�سروع البورقيبية اجلديدة، كان يحمل بذور الف�سل بحكم �سنه املتقدمة 
التي ل ت�سمح له بقيادة امل�سروع، وبحكم وجود الإ�سالم ال�سيا�سي اأمامه، وهو معطى 

جديد مل ت�سعفه جتربته ال�سيا�سية يف حتديد طريقة التعامل معه.

فكرة  يقبل  ول  الأ�سل،  من  بالدولة  يوؤمن  ل  ال�سيا�سي  فالإ�سالم 
ال�سلطة  اإمنا  العامة،  امل�سلحة  حتقيق  اأ�سا�س  على  ال�سلطة  اقت�سام 
ممكن.  قدر  باأكرب  منها  ال�ستفادة  ينبغي  غنيمة  جمّرد  اإليه  بالن�سبة 
وقد ا�سطر الباجي قائد ال�سب�سّي، ملواجهة مناورات الإ�سالم ال�سيا�سي وعنفه، اإلى 

ال�ستنجاد مبجموعة من املغامرين الذين حّولوا معه املبادرة اإلى حزب.

لل�سغل(  التون�سي  العام  العمالية )الحتاد  والنقابة  التوحيد بني حزبه  الوطني بف�سل جناحه يف  التحرر  بورقيبة يف معركة  انت�سر   )5(
اأن حدثت القطيعة بني احلزب  اإلى  ومنظمات الأعراف والفالحني واملراأة، وتوا�سل هذا التحالف بعد ال�ستقالل لبناء الدولة الوطنية، 
احلاكم واملنظمة العمالية مع اأحداث 26 يناير )كانون الثاين( 1978، التي اأوقعت مئات القتلى واجلرحى و�سهدت تدخل اجلي�س لأول مرة 

وفر�س حالة الطوارئ.

)6( اأعلن �سنة 2016 عن ت�سكيل حكومة اأطلق عليها حكومة الوحدة الوطنية، بعد م�سار تفاو�سي اأطلق عليه م�سار قرطاج وجمع، بالإ�سافة 
اإلى املنظمة النقابية ومنظمتي اأ�سحاب املوؤ�س�سات والفالحني، الأحزاب التالية: النه�سة، نداء تون�س، اآفاق تون�س، الحتاد الوطني احلّر، 

احلزب اجلمهوري، م�سروع تون�س، امل�سار، املبادرة.

حدث 25 يوليو )تموز( في تونس: الطبيعة واآلفاق
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مع ف�سل الباجي قائد ال�سب�سي، ان�ساف اإلى ف�سل الثورة الف�سل يف ا�ستعادة ما 
كان ال�سب�سي يدعوه بهيبة الدولة. وظلت الأمور ت�سري نحو النهيار املريع. حدث 25 
يوليو )متوز( 2021 كان احتجاجًا اجتماعيًا من طبيعة 17 دي�سمرب )كانون الأول(- 
14 يناير )كانون الثاين( 2011، يطالب بوقف هذا النهيار لأنه انعك�س على املرافق 
العمومية وعلى احلياة اليومية للمواطنني، ومن اأبرزها انهيار مرفق ال�سحة )»300« 
وفاة يوميًا ب�سبب جائحة كورونا وعجز الدولة عن توفري الأك�سجني واللقاحات، عدا 
الو�سع املزري لل�سحة العامة منذ �سنوات(. قي�س �سعيد مل يخلق هذا الحتجاج 
من عدم، واإمنا ا�ستجاب له ورمبا �ساهم م�ساهمة ن�سبية يف تهيئة الأر�سية 
له. ول ميكن ل�سخ�س ما، ولو كان رئي�س دولة )حمدود ال�سالحيات( اأن 

يخلق حدثًا اجتماعيًا، هذه قاعدة �سو�سيولوجية عامة.

ثانيًا: عشر سنوات من إنتاج الفشل االجتماعي والتنموي

ميكن مو�سوعيًا تق�سيم الع�سرية التي عا�ستها تون�س منذ حدث 17 دي�سمرب 
)كانون الأول(/ 14 يناير )كانون الثاين( اإلى 25 يوليو )متوز( اإلى مرحلتني: مرحلة 
انتقالية من 2011 اإلى 2014 متيزت بالنهيار القت�سادي والأمني مقابل ما �سّبه على 
اأنه جناح �سيا�سي متثل يف �سياغة د�ستور 2014، وتنظيم انتخابات رئا�سية وت�سريعية. 
ثم مرحلة جتريبية كان يفرت�س خاللها تطبيق الد�ستور يف ظّل املنظومة ال�سيا�سية 
اجلديدة. لكن يف احلقيقة مل تطبق هذه املنظومة منه �سيئًا يذكر. وقد انتهت بحدث 

25 يوليو )متوز( الذي مثل اإعالن نهايتها.

لة اأن الد�ستور الذي توقف اقت�ساد البالد ثالث �سنوات ب�سببه، وت�سرر  املح�سّ
اأمنها �سررًا بالغًا من اأجل �سياغته، مل يحرتم منه ل ن�سه ول روحه، فذهبت اجلهود 
احلكومة  رئي�س  كان  ول  الد�ستورية،  املحكمة  تن�سيب  يقع  مل  �سدى.  والت�سحيات 
وقع  ول  النتخابات،  عرب  ال�سعب  ويحا�سبها  البالد  تقود  التي  املحورية  ال�سخ�سية 
والت�سامح  العتدال  قيم  بـ»ن�سر  الدولة  يلزم  الذي  منه  ال�ساد�س  بالف�سل  اللتزام 
)...( ومنع دعوات التكفري والتحري�س على الكراهية والعنف«، ول الف�سل الثامن 
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الذي يتحدث عن »ال�سباب قّوة فاعلة يف بناء الوطن«، ول الف�سل العا�سر الذي يقول: 
»حتر�س الدولة على ح�سن الت�سرف يف املال العمومي )...( وتعمل على منع الف�ساد«، 
اإلى حتقيق العدالة  ول الف�سل الثاين ع�سر الذي ين�س على ما يلي: »ت�سعى الدولة 
الجتماعية والتنمية امل�ستدامة والتوازن بني اجلهات« ول الف�سل الثالثني: »ال�سحة 
الإمكانيات  توفري  اإلى  )الدولة(  »ت�سعى  الثالثني:  بعد  التا�سع  اأو  اإن�سان«  لكل  حّق 
لكل  حّق  »العمل  الأربعني:  اأو  والتكوين«،  والتعليم  الرتبية  جودة  لتحقيق  ال�سرورية 
مواطن ومواطنة« بل اأ�سبحت الأ�سا�سيات معدومة، على غرار املاء ال�سالح لل�سراب 
اأّن »احلق يف املاء  اأّن الف�سل )44( ين�س على  يف العديد من املناطق، بالرغم من 
م�سمون«، ومثل رفع الف�سالت يف املدن )يرد يف الف�سل »45«: »ت�سمن الدولة احلق 
 25 يوم  يح�سل  مل  فاإنه  الد�ستور،  على  انقالب  هناك  كان  فاإذا  �سليمة«(.  بيئة  يف 
يوليو )متوز(، بل يوم حتولت املنظومة ال�سيا�سية والإعالمية برمتها اإلى اآلة لتنظيم 

النتخابات وتوزيع املغامن، ومل تطبق �سيئا من ن�ّس الد�ستور ول روحه. 

وعلى الرغم من اأن حدث 25 يوليو )متوز( كان مبثابة ال�ساعقة على حركة 
النه�سة، فلم يكن يخطر لها على بال اأنها �ستطرد من ال�سلطة بهذه ال�سهولة وبني ع�سية 
و�سحاها، فاإّن �سيا�ستها تعتمد يف احلقيقة على حماولة ال�ستفادة من تداعيات هذا 
احلدث. فحركة النه�سة هي اأول من كان مدركًا مدى رداءة الو�سع القائم، مبا اأنها 
املت�سبب الأول فيه، ومبا اأن اجلزء الأكرب من قواعدها ينتمي اإلى الطبقات واجلهات 
الف�ساد.  من  كربى  ا�ستفادة  ا�ستفادوا  الذين  وم�سوؤوليها  كوادرها  عك�س  املحرومة، 
وقد عا�ست بداخلها، قبل 25 يوليو )متوز(، مواجهة داخلية بني هوؤلء واأولئك. وهي 
تراهن على اأن يرتك قي�س �سعيد يتخّبط مدة معينة يف حماولة اإ�سالح ما اأف�سده على 
مدى ع�سر �سنوات، ثم حتمله م�سوؤولية الو�سع املرتّدي وتتن�سل من امل�سوؤولية عنه)7(. 
لكن هذه املراهنة فيها خماطرة كربى. لأن قي�س �سعيد يعمل على اإبعاد العنا�سر التي 

)7( اأ�سدرت حركة النه�سة بيانات عديدة منذ 25 يوليو )متوز( تنّدد بقرارات الرئي�س، لعّل من اأغربها واأكرثها مدعاة لل�سخرية بيان 
يحمله م�سوؤولية تراكم الف�سالت يف مدينة �سفاق�س باجلنوب، وهي املدينة الثانية بح�سب عدد ال�سكان، مبا اأّن الكارثة البيئية قد ح�سلت 
ب�سبب عدم بناء حمطة تطهري يف عهد احلكومات ال�سابقة التي كانت تابعة للنه�سة، وباعتبار اأّن رئي�س ال�سلطة املحلية يف املدينة �سخ�سية 

من حركة النه�سة.

حدث 25 يوليو )تموز( في تونس: الطبيعة واآلفاق
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زرعتها هذه احلركة على مدى ال�سنوات الع�سر الأخرية يف كل موؤ�س�سات الدولة، مبا 
يجعلها خارج دائرة احلكم. لذلك، بالن�سبة اإلى حركة النه�سة، ينبغي اأن ل تكون فرتة 
قي�س �سعيد طويلة جدًا ول ق�سرية جّدًا. لأنها اإذا طالت ف�سيفقده ح�سوره يف اأجهزة 
احلكم، واإذا كانت ق�سرية جدًا فلن تن�سى النا�س �سيا�ساته الكارثية وم�سوؤوليته يف ما 
اآلت اإليه الأو�ساع. وكان را�سد الغنو�سي قد قام مبخاطرة كربى من النوع نف�سه �سنة 
2013، عندما قبل بتخّلي حركته عن ال�سلطة لفائدة حكومة تكنوقراط، كي يعود بعد 
ذلك اإلى احلكم بقوة، بعد اأن ن�سي النا�س ق�سايا الإرهاب والغتيالت والف�ساد التي 
ح�سلت مع حكومتي النه�سة)8(. وقد جنح يف ذلك وعّدت مناورته تلك من املناورات 
ال�سيا�سية الكربى يف تاريخ تون�س املعا�سر، وا�ستفاد منها كثريًا لفر�س �سلطته على 

حزبه بعد اأن كانت يف طريقها اإلى التاآكل.

ثالثًا: هل تنجح مناورة الغنوشي مجّددًا؟

�سعيد م�سّر  فالرئي�س قي�س  النجاح جمّددًا.  اأن يحالفه  املوؤكد  لي�س من  لكن 
على اأن ل يلتزم بفرتة انتقالية ل حمدودة ول حمّددة. ول يوجد يف الف�سل )80( من 
الد�ستور ما يفر�س على الرئي�س اأن يتقّيد باأية فرتة زمنية. فالف�سل )80( ي�سري اإلى 
اأنه بعد �سهر من اإعالن احلالة ال�ستثنائية »يعهد اإلى املحكمة الد�ستورية بطلب من 
رئي�س جمل�س نواب ال�سعب اأو ثالثني من اأع�سائه البّت يف ا�ستمرار احلالة ال�ستثنائية 
متعذرًا  �سيكون  الإجراء  هذا  فاإن  د�ستورية  حمكمة  توجد  ل  اأنه  ومبا  عدمه«.  من 
وم�ستحيل التطبيق. وعليه، فاإن رئي�س اجلمهورية هو وحده الذي يقّرر ا�ستمرار حالة 
جمل�س  ورئي�س  احلكومة  رئي�س  »ا�ست�سارة«  بعد  اإعالنها  وحده  قّرر  مثلما  ال�ستثناء 
نواب ال�سعب )الف�سل يتحدث عن ا�ست�سارة ومل يحدد كيفيتها ومل ي�سرتط موافقة 

من وقعت ا�ست�سارتهم على قرار الرئي�س(.

2013، طرحت مبادرة لتكوين  25 يوليو )متوز(  الي�ساري حممد الرباهمي، يوم  الثاين الذي طال الزعيم  ال�سيا�سي  )8( بعد الغتيال 
حكومة تكنوقراط موؤقتة ريثما ينتهي املجل�س التاأ�سي�سي من اإعداد الد�ستور، ثم تنظم انتخابات لربملان يتولى اختيار احلكومة. وبالرغم 
من رف�س اأغلب قيادات النه�سة لهذا املقرتح، فقد قبله الغنو�سي وفر�سه عليهم وجنح يف جعله لفائدة احلزب، مما اعترب اآنذاك مناورة 

ناجحة من قبله.



المسبــار22

اإلى نهاية  اأن ت�ستمر املرحلة النتقالية �سنوات عّدة، على الأقل  وعليه، ميكن 
العهدة الرئا�سية لقي�س �سعيد )تنتهي �سنة 2024(. يف الأثناء، ميكن له اأن يجد الوقت 
اأولها: تطبيق »الإ�سالحات« القت�سادية  اأهداف ا�سرتاتيجية عدة.  الكايف لتحقيق 
من  العديد  تت�سمن  وهي  �سنوات،  منذ  الدولية  املالية  املوؤ�س�سات  بها  تطالب  التي 
القرارات غري ال�سعبية مثل احلّد من الدعم، وجتميد الأجور، ورمبا ت�سريح جزء من 
املوظفني العموميني، لكن قي�س �سعيد بف�سل �سعبيته وقربه من الطبقات ال�سعبية، قد 
ينجح يف مترير هذه القرارات. وبذلك ميكن اأن يحظى بر�سا املوؤ�س�سات املالية الدولية 
ويح�سن الو�سع املايل العام. وثانيها: اأن ي�ستفيد من التنظيم املوؤقت لل�سلطات الذي 
حّل حمّل الد�ستور دون اأن يلغيه، باعتبار البالد يف »احلالة ال�ستثنائية« التي ي�سري 

اإليها الف�سل )80()9(. 

التنفيذية  بال�سلطة  مي�سك   ،)117( املر�سوم  مبقت�سى  الرئي�س،  اأ�سبح  وقد 
والت�سريعية يف الآن ذاته، ويحكم مبرا�سيم رئا�سية. فيمكن له، اإ�سافة لالإدارة اليومية 
للدولة، اأن يقوم بتغيري الد�ستور اأو تعديله ب�سفة جذرية، ثم عر�س الد�ستور اجلديد 
على ا�ستفتاء عام لتوفري ال�سرعية ال�سعبية له )علما اأن الد�ستور ال�سابق ل�سنة 2014 مل 
يعر�س على ال�ستفتاء(. واأهم معامل هذا الد�ستور اجلديد قد تكون اإلغاء النتخابات 
عنها  تعيني ممثلني  -بدورها-  تتوّلى  انتخابات جمال�س حملية  وتنظيم  الت�سريعية، 
اأّن القرتاع  اأن تظّل الأحزاب موجودة لكنها �ستفقد دورها مبا  يف الربملان. وميكن 
لأوانها  �سابقة  رئا�سية  لنتخابات  ول حاجة  القوائم.  على  ل  الأفراد  على  �سيح�سل 
مبا اأن الرئي�س منتخب بالقرتاع املبا�سر وباأكرث من )70%( من الأ�سوات، وتتوا�سل 
عهدته اإلى �سنة 2024. لكن لن يكون هناك اأي�سًا انتخابات ت�سريعية �سابقة لأوانها، 
جترى  بل  مركزي.  برملان  بفكرة  يوؤمن  ول  برملان  اإلى  يحتاج  ل  �سعيد  قي�س  اأن  مبا 
اأع�ساء  يعني  ومنها  اجلديد،  الد�ستور  اإقرار  بعد  حت�سل  حملية  ملجال�س  انتخابات 
الربملان القادم. ول�سبغ هذه التغيريات العميقة ب�سبغة امل�سروعية، ميكن اأن يعر�س 
الد�ستور اجلديد على ال�ستفتاء اأو على اآلية م�سابهة. وميكن اأن يح�سل كل ذلك قبل 

)9( ارتكز قي�س �سعيد على الف�سل )80( من الد�ستور الذي ينظم حالت ال�ستثناء، ثم اأ�سدر بتاريخ 22 �سبتمرب )اأيلول( 2021 اأمرًا 
رئا�سيا رقم )117( يت�سمن )23( ف�سال حّول من خاللها كّل ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية بني يديه. 

حدث 25 يوليو )تموز( في تونس: الطبيعة واآلفاق
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نهاية العهدة الرئا�سية لقي�س �سعّيد. و�ستنظم مع نهاية العهدة انتخابات رئا�سية على 
اأ�سا�س الد�ستور اجلديد الذي �سيمنح الرئي�س �سلطات وا�سعة. وقد يرت�سح قي�س �سعيد 
اأّدى »ر�سالته التاريخية«. بعد ذلك  اأنه قد  لهذه النتخابات، وقد ل يرت�سح معتربًا؛ 

تبداأ املرحلة التجريبية لختبار نظام احلكم اجلديد.

رابعًا: لعبة الشطرنج المعقدة

على املدى املبا�سر، مل يواجه قي�س �سعيد عوائق كبرية. فالو�سع قبل 25 يوليو 
)متوز( بلغ اأق�سى درجات النهيار: مئات املوتى يوميًا ب�سبب جائحة الكوفيد، ودولة 
يف حالة اإفال�س غري معلن تدفع ا�ستحقاقاتها املالية بف�سل الهبات اخلارجية وقرو�س 
اأي  اأّن  طبيعيًا  كان  جّدًا.  ق�سرية  ت�سديد  ومدد  خيالية  بفوائد  املحلية  البنوك  من 
حماولة للتغيري �ستحظى بال�سرورة برتحيب �سعبي، دون اأن يت�ساءل اأغلب املرحبني 
كان. هذا  اأ�سواأ مما  يكون  لن  بالتاأكيد  فهو  فر�س جناحه.  ول  املطروح  البديل  عن 
الو�سع دفع اإلى الأمل، ووفر مهلة للرئي�س لتخاذ القرارات التي جتعل العودة ملا قبل 

رة. وهو و�سع ردع اأي�سًا كل حماولة للتمرد.  25 يوليو )متوز( 2021 متعذِّ

ثم اإّن الإدارة التون�سية حمايدة وتوا�سل العمل مهما كانت التغريات ال�سيا�سية 
التي ظلت  الوحيدة  املوؤ�س�سة  وهو  ال�سلطة،  اأطماع يف  له  لي�ست  واجلي�س  البالد.  يف 
متما�سكة يف ال�سنوات الع�سر املا�سية، وم�ساندتها لقي�س �سعيد عن�سر حا�سم. ومبا اأن 
اجلي�س التون�سي لي�س له طموحات يف ال�سلطة، فاإنه �سيكتفي بامل�ساندة، ولن يناف�س 

�سعيد يف احلكم اأو ي�سعى لتعزيز نفوذه يف البالد اأو ي�سبح قوة مهددة للرئي�س.

على املدى البعيد؛ �ستكون عنا�سر كثرية حمددة يف النجاح اأو الف�سل. و بقدر 
ما تطول املدة، فاإن هذه العنا�سر �ستلقي بثقل اأكرب على امل�سهد العام، وت�ساعف يف 
ال�سغط على الرئي�س. وهذا ما يراهن عليه حزب النه�سة وياأمل اأن يكون يف �ساحله. 
لكنه ل ياأخذ بعني العتبار اأن لعبة ال�سطرجن هذه ل حت�سل بني لعبني فح�سب، بينه 
)النقابة  لل�سغل  التون�سي  العام  الحتاد  هو  ثالثًا  لعبًا  �ستت�سمن  بل  الرئي�س،  وبني 
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العمالية(، و�سنتحدث عن تبعات دخوله ب�سفة مبا�سرة يف هذا ال�سراع، وما �سيحدثه 
ذلك من )خلبطة( حل�سابات النه�سة.

تتمثل اأهم العوائق اأمام الرئي�س يف نظام للحكم غري وا�سح، الذي 
دون  باملبادئ  دائمًا  يكتفي  فهو  ال�سابق،  احلكم  نظام  عن  بدياًل  يطرحه 
التفا�سيل ويطمح -على ما يبدو- اإلى نظام مل يطّبق -تقريبًا- يف اأي بلد من العامل، 
ول �سّك اأّن من املخاطرة اإحالل نظام حكم مل يخترب يف ال�سابق. وقد رّدد قي�س �سعيد 
النظم الدميقراطية  اأّن كل  الواقع  العامل، لكن  انتهت يف  التمثيلية  اأن الدميقراطية 
ما زالت تعتمد هذا النظام بالرغم من اأنه حمّل الكثري من النتقادات من مثقفني 
وجمعيات مدنية. فهل ينبغي اأن ُينَظر خارج الغرب، اإلى رو�سيا –مثاًل- حيث النظام 
الطريقة  لي�س دميقراطيًا على  اأي�سًا  لكنه  ال�سيوعي،  العهد  ديكتاتوريًا كما يف  لي�س 

الغربية؟

يتمثل العائق الثاين يف الو�سع القت�سادي الكارثي للبالد، وقد ورثه �سعيد 
من �سابقيه ولي�س هو امل�سوؤول عنه، لكن من الطبيعي اأن ي�سبح امل�سوؤول عن اإيجاد 
يجمع اخلرباء  ويكاد  والت�سريعية.  التنفيذية  ال�سلطة  بكل  اأم�سك  اأن  بعد  له  احللول 
على اأن ل حّل لهذا الو�سع �سوى باللتجاء جمّددًا اإلى املوؤ�س�سات املالية الدولية، ويف 

مقدمتها �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

 واحلقيقة اأّن هاتني املوؤ�س�ستني املذكورتني قد عربتا ب�سفة غري مبا�سرة عن 
م�ساندتهما لقرارات 25 يوليو )متوز( وهذا اأمر مهم. فتون�س كانت تتجه نحو الإفال�س 
القت�ساد  على  -تقريبًا-  اأ�سرفتا  اللتني  املوؤ�س�ستني  هاتني  ل�سمعة  �سي�سيء  وهذا 
التون�سي طوال الع�سرية ال�سابقة، ف�ساًل عن خطر عدم ا�سرتجاعهما لديونهما من 
تون�س. واملوؤ�س�سات املالية تريد دائمًا اأن تتفاو�س مع طرف قوي يفي بوعوده، بينما 
ثمة  به.  التزمت  تنفيذ ما  وافت�سح عجزها عن  بوعودها  اأخّلت  ال�سابقة  احلكومات 
جزءًا  يحّول  تون�س  يف  الف�ساد  اأن  تعترب  املالية  املوؤ�س�سات  اأن  وهو  مهم  اآخر  عن�سر 
مهمًا من القرو�س والإعانات اإلى ماآرب اأخرى، وهذا اأمر ل تقبل به. و�سعيد ميكن اأن 
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يقود حمالت حقيقية �سّد الف�ساد ل حمالت دعائية من �سنف ما ح�سل يف ال�سابق. 
تربم  اأن  ميكن  ول  ا�ستثنائية،  اأو�ساع  مع  تتعامل  ل  املوؤ�س�سات  هذه  اأن  امل�سكل  لكن 
عقود م�ساعدة واإقرا�س اإّل يف ظل و�سع �سيا�سي وا�سح وموؤ�س�سات �سيا�سية مكتملة 
يف  القت�سادي  الو�سع  اأّن  حني  يف  وقتا،  يتطلب  ما  وهذا  اإلخ(،  برملان...  )د�ستور، 

اأق�سى درجات ال�ستعجال.

يبدو اأن �سعّيد اقتنع يف البداية باإمكانية توفري الأموال وامل�ساعدات من م�سادر 
وتوفري  لالإ�سالح اجلنائي،  م�سروع  وتقدمي  الفا�سدين  ثروات  مثل م�سادرة  اأخرى، 
موارد مالية ذاتية متاأتية من ا�ستئناف اإنتاج الفو�سفات، والت�سيري النزيه للموؤ�س�سات 
على  فورًا  احل�سول  كله  ذلك  من  والأهم  اجلباية.  مداخيل  وحت�سني  العمومية، 
م�ساعدات وقرو�س مالية هامة من بلدان �سديقة مثل فرن�سا واجلزائر وبع�س بلدان 
اللتجاء  اإلى  احلكومة  ا�سطّر  مما  عديدة.  لأ�سباب  يح�سل  مل  ذلك  لكن  اخلليج. 

جمددا ل�سندوق النقد الدويل.

من العوائق اأي�سًا التي ميكن ت�سجيلها اجلوار الإقليمي. فمن الطبيعي 
اأن يعمل املحور الإخواين يف املنطقة على عرقلة حكم قي�س �سعيد دون 
فقناة  الإعالمي.  التجيي�س  خالل  من  وذلك  مبا�سرة،  به  ي�سطدم  اأن 
الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  امل�ستقلة،  وقناة  احلوار  وقناة  اجلزيرة، 
القوية مثل »ميدل اإي�ست اآي«... اإلخ، مل تفتاأ يف التحري�س والتجيي�س، 
مقابل التزام الدول التي متولها بال�سمت. ورمبا تعمل هذه الدول على الإرباك 
ودائع يف  ولها  مهمة،  اقت�سادية  م�ساريع  على  وت�سرف  باعتبارها متّول  القت�سادي 
البنوك التون�سية ميكنها �سحبها يف الأوقات غري املنا�سبة، لكن اإلى حّد الآن تبقى هذه 
الفر�سية من باب التهديدات ومل تتحّول اإلى التنفيذ، ورمبا كان ذلك املقابل ال�سمني 
لعدم امل�سا�س باأي قيادي من النه�سة. فاإلى حّد الآن، وبالرغم من اعتقال العديد من 
فاإنه مل  النه�سة،  القريبني من  النواب  واملالية، وحتى بع�س  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

يقع التعر�س اإلى اأّي قيادي منها. 
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يف  يدخل  ولن  معاوية،  �سعرة  يقطع  لن  املحور  هذا  اأّن  املتوقع  فاإّن  ذلك  ومع 
�سدام مبا�سر مع �سعّيد، و�سرياهن على تغري اجتاهات الريح يف امل�ستقبل. ثم اإن هذا 
توازنات جديدة  وهناك  املقابل،  الإقليمي  املحور  -بدوره- حتت �سغط  واقع  املحور 
بداأت تظهر منذ فرتة. فرتكيا ت�سعى حثيًثا لتح�سني عالقاتها مع م�سر ومع اململكة 
متويل  عن  بالكف  التزامها  مقابل  قطر  مقاطعة  خّففت  ورمبا  ال�سعودية.  العربية 
ولهذا  الر�سمية،  القنوات  عرب  املالية  امل�ساعدات  كل  ومترير  الإخوانية،  التنظيمات 
ال�سبب مل يتج�سد الوعد الذي ب�سر به حزب النه�سة التون�سيني بعد زيارة رئي�سه اإلى 
قطر يف �سهر مايو )اأيار( 2021، اأي املليارين اللذين وعد اأن تقدمها قطر اإلى تون�س، 
اأن  فهموا  قد  القطريني  اأن  فاإما  الكوفيد.  �سد فريو�س  مليون جرعة  اإلى  بالإ�سافة 
نهاية الغنو�سي كانت قريبة، اأو اأنهم مل يجدوا القناة املنا�سبة لتقدمي م�ساعدات بهذه 

الأهمية دون اأن يظهروا جمددًا مبظهر املمول لالأحزاب الإخوانية. 

الثقل الإقليمي يتمثل اأي�سًا يف اجلوار املبا�سر )ليبيا(. فمن امل�ستبعد تنظيم 
النتخابات الليبية يف موعدها املقرر اآخر �سنة 2021، وعلى افرتا�س تنظيمها، فمن 
النتقال  جتربة  كانت  واإذا  وحا�سمًا.  نهائيًا  حاًل  الليبية  الأزمة  حتل  اأن  امل�ستحيل 

ال�سيا�سي يف تون�س معطلة فكيف �ستنجح يف ليبيا؟ 

يف  النتخابات  تنجح  اأن  الأوىل:  الفر�سية  فر�سيات:  ثالث  هناك  عمومًا، 
واحلكومة،  الربملان  يف  وا�سحة  اأغلبية  على  الإخوان  بح�سول  الليبية  الأزمة  اإنهاء 
الأزمة بح�سول خ�سومهم على  اإنهاء  اأن تنجح النتخابات يف  الثانية:  والفر�سية 
عن  ت�سفر  اأن  دون  تنظم  اأو  النتخابات  تنظم  ل  اأن  الثالثة:  والفر�سية  الأغلبية، 
اأغلبية وا�سحة ت�سع حّدا لالأزمة. احلالة الأولى لن تكون يف �سالح �سعيد، والثانية 
�ستكون يف �ساحله طبعا، والثالثة �ستكون اأي�سًا يف �ساحله لأن تون�س �ستحافظ على 

دورها كقاعدة خلفية لكل املعامالت ال�سيا�سية والقت�سادية مع ليبيا. 

الوليات  الأمريكي.  املوقف  هو  الأكرب  العائق  يبدو  العوائق  كّل  بني  من  لكن 
والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  يف  وكلمتها  التون�سية  القرو�س  ب�سمان  تقوم  املتحدة 
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الدويل حا�سمة، وهي التي حتر�س حدود تون�س مع ليبيا باأقمارها ال�سناعية. ل ميكن 
حتّدي اأمريكا لكن ميكن تليني موقفها. ويف احلقيقة، وعلى عك�س ما يقال، مل يكن 
املوقف الأمريكي معار�سًا لقي�س �سعيد ول حلدث 25 يوليو )متوز(، ويكفي اأن نقارن 
بالو�سع يف ال�سودان لرنى كيف رف�ست الإدارة الأمريكية با�ستمرار و�سف ما ح�سل 
يف تون�س بالنقالب، واعرتفت بنتائجه مبا اأنها رحبت باحلكومة اجلديدة التي عينها 
الرئي�س، ومل تطلب اإعادة احلكومة القدمية ول برملان الغنو�سي، واإن طالبت بحزم 

بت�سكيل حكومة وتوفري برملان وحتديد �سقف زمني لذلك.

قي�س  جتاه  »متحفظًا«  يظّل  الأمريكي  املوقف  اأّن  اإنكار  ميكن  ل  ذلك،  ومع 
�سعيد لثالثة اأ�سباب على الأقّل: الأول: قوة اللوبي الإخواين يف وا�سنطن، وتغلغل هذا 
اللوبي يف احلزب الدميقراطي منذ فرتة طويلة. الثاين: العقل الأمريكي الذي يرى 
يف الربملان موؤ�س�سة مقد�سة، ويعترب حّل برملان منتخب من ال�سعب اأمرًا غري مفهوم 
وغري م�سروع. وقد راأينا كيف كانت رّدة فعل الأمريكان مبختلف اجتاهاتهم عندما 
حاول بع�س اأن�سار الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب اقتحام مبنى الكونغر�س. الثالث: 
اأ�سلوب قي�س �سعيد يف الكالم واتخاذ القرارات والتعامل مع خماطبيه، وهو اأ�سلوب ل 
ميكن اأن ي�ست�سيغه العقل الأمريكي ويعتربه اأ�سلوبا غري دميقراطي. وقد قدمت حادثة 
�سحفيي »نيويورك تاميز« مثال من »ال�سدمة الثقافية« اأمام هذا ال�سلوك، اإذ ل ميكن 
ل�سحفي يف اأمريكا اأن يقبل باأن مينع من طرح اأ�سئلته على رئي�س اأو يجرب على تغيري 
حذائه. وراأينا كيف نا�سبت ال�سحافة الأمريكية العداء لدونالد ترامب عندما اأ�ساء 
ال�سحافة دورًا يف  تلعب  ال�سيا�سة اخلارجية،  ال�سحفيني. ويف ميدان  معاملة بع�س 

توجيه القرارات لكنه لي�س الدور احلا�سم)10(.

ولقد ا�ستفاد قي�س �سعّيد من ان�سراف الوليات املتحدة عن الهتمام 
التي  اأفغان�ستان  من  الن�سحاب  كارثة  ب�سبب  التون�سي؛  بال�ساأن  الدقيق 
ا�ستحوذت على كل اهتمامات الرئي�س الأمريكي جو بايدن وم�ساعديه. 

)10( تعر�ست �سحفية من �سحيفة »نيويورك تاميز« امل�سهورة اإلى ما اعتربته �سوء معاملة عندما طلب منها تغيري حذائها الذي اعترب غري 
لئق ملقابلة الرئي�س، ثم منعت من طرح اأ�سئلتها عليه، وقامت ال�سحفية بعد ذلك بن�سر �سل�سلة من املقالت النقدية.
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لكن مع نهاية هذه امل�سكلة، كان من الوا�سح اأن الدبلوما�سية التون�سية مل ت�ستفد من 
اأو موؤ�س�سات  اأمريكا  اللوبي الإخواين يف  تلك الفرتة لتجد الو�سيلة الكفيلة مبواجهة 
�سغط مثل »بري�سن مار�ستار« التي يتعامل معها حزب النه�سة منذ �سنة 2011 )11(. 
قرارات  تتخذ  اأن  املتحدة  الوليات  م�سلحة  من  لي�س  باأنه  اجلزم  ميكن  ذلك،  ومع 
م�سري  من  اأكرث  اأمريكا  يزعج  وما  لليبيا.  املحاذية  تون�س  يف  ال�ستقرار  تزعزع 
الدميقراطية هو زعزعة ال�ستقرار الذي تتوج�س اأن يكون نتيجة لإجراءات 25 يوليو 
القيام  دون  املالية  امل�ساعدات  و�ستوقف  قطيعة،  دون  ال�سغط  ف�ستوا�سل  )متوز(. 

باإجراءات ذات طابع عدواين. وهذا هو اأي�سًا املوقف الأوروبي حاليًا.

الأوروبي،  الحتاد  مع  واأي�سًا  املتحدة،  الوليات  مع  حاليًا  اخلالف  لّب  يتمثل 
يف مع�سلة الربملان. اأمام هذه املع�سلة الكربى، يجد قي�س �سعيد اأمامه م�سلكني: اإما 
اأن يتخذ فيها موقفًا �سلبًا يقوم على جتميد الربملان )دون حّله( اإلى نهاية »احلالة 
يواجه  بيّنا. ويف هذه احلالة �سيظل  اأو �سنتني، كما  التي قد تدوم �سنة  ال�ستثنائية« 
�سغوطا هائلة يف الداخل ويف اخلارج. واإما اأن يناور فيعيد فتح اأبواب الربملان، لكنه 

يقل�س وظيفته الت�سريعية اأو يعطلها.

اأ�سكال عديدة للمناورة متوفرة اأمام قي�س �سعيد. ميكن اأن ي�ستند –مثاًل- اإلى 
تقرير حمكمة املحا�سبات ليلغي نتائج النتخابات الأخرية، لكن هذا الإجراء معقد 
ويتطلب وقتًا طوياًل، ثم اإنه يفر�س عليه بعد ذلك اأن ينظم انتخابات ت�سريعية �سابقة 
لأوانها. وميكن له اأن يعتمد مناورة اأ�سهل تتمثل يف »تطهري« الربملان بتنفيذ الأحكام 
الق�سائية �سد النواب املروطني يف ق�سايا الف�ساد والإرهاب وق�سايا احلق العام، وهم 
وتت�سكل  الربملان  القوى يف  موازين  تتغري  وبذلك  النه�سة،  اأن�سار حزب  من  جميعا 
معار�سة  كانت  التي  الأحزاب  رحمة  حتت  جتعله  املناورة  هذه  لكن  له،  موالية  كتلة 

)11( تعترب هذه الق�سية امل�سهورة بق�سية اللوبيينغ من اأخطر الق�سايا التي تالحق »النه�سة« حاليا، ويتوقع اأن ي�ستند اإليها الرئي�س لإبطال 
ع�سوية نوابها يف الربملان، ورمبا حلّل احلزب اأي�سًا، وكانت النه�سة قد اأبرمت عقودا مع هذه املوؤ�س�سة املتخ�س�سة يف العالقات العامة 
 BCW = Burson Cohen &( ا�سم موؤ�س�سة حتمل  اإلى   2018 �سنة  ثم حتولت   )Berson-Mesteller( ا�سم وكانت حتمل  والت�سال 
Wolfe( بعد اندماجها مبوؤ�س�سة اأخرى. وقد قدمت النه�سة رواية اأولى ل تنفي هذا التعامل، لكنها تقول: اإنه جاء مببادرة من اأن�سارها يف 

اخلارج، ثم رواية ثانية تنفي اأ�سال عالقتها باملوؤ�س�سة، مع اأن م�سمون العقد قد ن�سر على �سفحة وزارة العدل الأمريكية. 
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للنه�سة. وميكن له اأن يعقد »�سفقة« مع حزب النه�سة يقبل هذا احلزب مبوجبها اأن 
التتبعات  واإيقاف  لنوابه  اإعادة احل�سانة  برملانية مقابل  ي�سايق حكمه مببادرات  ل 
العدلية �سدهم. لكن امل�سكل اأن قي�س �سعيد �سخ�سية تاأبى املناورة، وترف�س التعامل 

مع الأحزاب والرتهان لها. لذلك يبدو اأنه م�سّر على »احلّل الق�سائي«. 

لنذّكر باأّن حمكمة املحا�سبات وهي املكلفة قانونيًا يف تون�س مبراقبة النتخابات، 
النه�سة،  حلزب  ومف�ساًل  �سريحًا  اتهامًا  يت�سمن   2019 �سنة  تقريرًا  اأ�سدرت  قد 
ول�سريكه يف احلكم »قلب تون�س«، باحل�سول على متويالت اأجنبية ي�ستبه يف كونها قد 
ا�ستعملت لتمويل احلملة النتخابية الت�سريعية. وح�سب القانون التون�سي، فاإّن اإثبات 
املنتخبني يف  النواب  اإلغاء ع�سوية  ينجّر عنه  النتخابية  للحمالت  الأجنبي  التمويل 
الربملان وتنظيم انتخابات جزئية لتعوي�سهم، مبا يعني يف هذه احلالة فقدان اأغلب 
الربملانيني ملقاعدهم )يت�سمن الربملان املجمد حاليا »54« ع�سوًا من النه�سة و»27« 
هذين  من  القريبني  النواب  من  اآخر  عدد  اإلى  بالإ�سافة  تون�س«،  »قلب  من  ع�سوا 
اجلن�سي(.  والتحر�س  ال�سريبي  التهرب  مثل  خمتلفة  ق�سايا  بهم  تتعلق  احلزبني، 
طويلة  باإجراءات  اأرفقوه  قد  ال�سابق  يف  القانون  هذا  و�سعوا  الذين  اأن  امل�سكل  لكن 
ومعقدة كفيلة بتعطيله. لنالحظ بداية اأّن الت�سدي للتمويل اخلارجي لالنتخابات هو 
من امل�سائل املعقدة يف كل بلدان العامل. ففي فرن�سا –مثاًل- طرحت �سكوك كبرية 
وفتح  ليبية،  بتمويالت   2007 �سنة  �ساركوزي  لنيكول  الرئا�سية  احلملة  متويل  حول 
حتقيق ق�سائي يف ذلك، لكن مل ي�سدر اإلى حّد اليوم )2021( حكم ق�سائي نهائي يف 

الق�سية، بعد ع�سر �سنوات من نهاية العهدة الرئا�سية ل�ساركوزي. 

هذا ما تراهن عليه حركة النه�سة، اأن يطول النظر يف ق�سية التمويل الأجنبي 
لذلك  فائدة.  اأية  لالأحكام  يبقى  فال  النيابية  املدة  تنتهي  حتى  النتخابية  حلملتها 
في�سطدم  �سريعة،  اآجال  يف  القانون  لتطبيق  ال�ساعة  �سّد  �سباقًا  �سعيد  يخو�س 
باملوؤ�س�سة الق�سائية اأو جزء مهم منها على الأقل، ل لأنها م�ساندة للنه�سة، ولكن لأنها 
تعترب هذا امل�سعى من �سعيد تدخاًل يف �ساأنها، و�سربًا ملبداأ ف�سل ال�سلطات، واإقحامًا 
لها يف معركة ذات طبيعة �سيا�سية، ورمبا اأي�سًا اأن العديد من الق�ساة يتذكرون كيف 
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من  اأكرث  العمل  فف�سل عن  �سابقًا،  تولى احلكم  النه�سة عندما  منهم حزب  انتقم 
ثمانني منهم �سنة 2012. فاملوؤ�س�سة الق�سائية تف�سل اللتزام بالإجراءات الق�سائية 
العادية، وهي طويلة كما ذكرنا. ويخ�سى اأن يفتح �سعيد على نف�سه جبهة جديدة اإذا 
اأ�سّر على م�سعاه. وت�سري اآخر الت�سريبات اأنه ينوي اإ�سدار مر�سوم يق�سي باخت�سار 
الإجراءات الق�سائية يف مادة املخالفات النتخابية، فيما ترف�س املوؤ�س�سة الق�سائية 
ذلك لالأ�سباب التي بيّناها �سابقًا. وهناك �سبب اآخر غري معلن هو الذي ك�سف عنه 
حّذر  فقد  للنه�سة،  املعادي  الي�ساري  بانتمائه  املعروف  وهو  �سواب،  اأحمد  القا�سي 
يف اأحد ت�سريحاته من اأّن حما�سبة حزب النه�سة اأمام الق�ساء �ستوؤدي اإلى ما دعاه 
بال�سيناريو اجلزائري، اأي اإن احلزب �سريّد باإنزال قواعده اإلى ال�سوارع واللجوء اإلى 
اأ�ستاذ  وهو  �سعّيد،  قي�س  ي�سّر  اأهلية. من جهته،  البالد يف حرب  وتدخل  الإرهاب، 
القانون، على اأن اأّي اإجراء يقدم عليه �سّد حزب النه�سة ل بّد اأن ي�ستند اإلى �سرعية 

قانونية.

خامسًا: معركة النهضة والرئيس

تظل حركة النه�سة �سوكة يف حلق قي�س �سعيد لأ�سباب مفهومة ومتوقعة. وكل 
من  )متوز(،  يوليو   25 حلدث  املوالية  الأيام  خالل  احلركة  يف  ح�سل  ما 
ا�ستقالت ودعوات للمراجعة واعرتافات باخلطاأ و�سراعات بني ال�سقور 
)واأحيانا  اأدوار  وتقا�سم  وم�سرحيات  مناورات  �سوى  يكن  مل  واحلمائم، 
النه�سة  حركة  وقوة  عقباه(.  يحمد  ل  ملا  حت�سبا  البع�س  من  تقية  مواقف 
وا�ستعماله  للدين  توظيفها  الأول:  العن�سر  ثالثة:  عنا�سر  من  اأ�سا�سًا  م�ستمدة 
للتجيي�س يف الأو�ساط ال�سعبية والريفية. لكن قي�س �سعيد بخطابه املحافظ والديني 
قد انتزع منها هذا ال�سالح. العن�سر الثاين: ا�ستعمالها لأجهزة الدولة ل�ستقطاب 
الطاحمني للمنا�سب، وتوفري الأموال وتوزيعها على الأن�سار. لكن الكثري من اأن�سارها 
الذين  اأنف�سهم  الغالب- هم  وهوؤلء -يف  يوليو )متوز( 2021،   25 منذ  عنها  تخلوا 
كانوا مع بن علي يف حزبه »التجمع« وتخّلوا عنه يوم 14 يناير )كانون الثاين( 2011. 
ويوجد �سنف اآخر من الأن�سار هم الذين ا�ستقدمهم احلزب بالآلف يوم 27 فرباير 
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)�سباط( 2021 اإلى ال�سارع الرئي�س يف العا�سمة، �سارع احلبيب بورقيبة. لكن عندما 
دعا الغنو�سي اأتباعه اإلى اللتحاق به اأمام الربملان يوم 25 يوليو )متوز( مل يح�سر 
�سخي  وتوزيع  الأجر  مدفوعة  )با�سات(  حافالت  فبدون  ع�سرات.  ب�سع  اإل  منهم 
للمكافاآت ل ميكن العتماد عليهم. ومبا اأن �سعيد قد �سيطر على مقاليد الدولة، فقد 
قطع على حزب النه�سة طريق ا�ستقطاب اأ�سحاب الأطماع واحل�سول على الأموال 

والت�سرف فيها.

وهي  احلركة؛  هذه  لدى  القوة  عنا�سر  من  الثالث  العن�سر  يبقى  ذلك  مع 
تنظيمها القوي وخربتها العريقة يف مواجهة الأزمات وارتباطاته اخلارجية الوا�سعة. 
فتح  ثم  اأن خروجها من احلكم  املرجح  لكن من  باأمرها.  ال�ستهانة  لذلك ل ميكن 
ملفات عديدة تدينه، اإذا مل يكن يف الق�ساء فعلى الأقل لدى الراأي العام )الغتيالت 
والإرهاب، الت�سفري، الف�ساد املايل، توظيف موؤ�س�سات الدولة للتج�س�س... اإلخ( �ستزيد 
من اإ�سعافها واإحراجها واإجبارها على اأن تبقى يف و�سع دفاعي وتتجنب امل�سادمة 

املبا�سرة مع قي�س �سعيد. 

ذلك فاإن هذه احلركة ميكن -كما قال القا�سي اأحمد �سواب- اأن يعيد البالد 
اإلى مربع العنف والإرهاب، لكنه مل يعد قادرًا على تكرار املناورة الناجحة  جمددًا 
الواجهة  يف  ويرتك  موؤقتًا  الأنظار  عن  يختفي  اأن  اأي   ،2014 �سنة  عليها  اأقدم  التي 
اأ�سخا�سًا يعملون لفائدته، حتى ين�سي املواطنون م�سوؤولياته يف الو�سع احلايل، فيخّف 

لومهم له ونقمته عليه، ثم يعود بقوة اإلى احلكم يف ثوب جديد قدمي)12(. 

من جهة، ي�سّن �سعّيد حملة �سبه يومية ومتوا�سلة منذ و�سوله اإلى الرئا�سة يف 
23 اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2019، واإن كان يتفادى يف ال�سابق ذكرها بال�سم، وهي 
حملة موؤثرة يف الراأي العام بحكم �سعبيته، وحتى اإذا ما تراجعت هذه ال�سعبية)13(، 

)12( عقدت احلركة موؤمترها العا�سر �سنة 2016 وحققت جناحَا ات�ساليَا باإعالنه قرار »ف�سل ال�سيا�سي عن الدعوي«، وهو ما فهم خطاأ 
لدى العديد من العوا�سم الغربية على اأنه اإقرار من احلركة بف�سل الدين عن ال�سيا�سية، فلقي ترحيبا من البع�س يف الداخل واخلارج.

)13( ح�سب موؤ�س�سات �سرب الآراء، بلغت هذه ال�سعبية م�ستويات قيا�سية اإلى حّد )%90( من امل�ستجوبني، وهي حاليًا يف حدود )60%(، 
وهي ن�سبة تظل مرتفعة بالرغم من تراجعها.
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امللفات  كّل  ال�سطح  اإلى  اأعيدت  اأخرى،  را�سخة. من جهة  �ستظل  فاآثار هذه احلملة 
التي تورطت فيها حركة النه�سة، ب�سرف النظر عن ال�سحيح واخلطاأ فيما يتداول 
ب�ساأنها، واأهمها ملف ت�سفري التون�سيني للقتال يف �سوريا، واغتيال الزعيمني الي�ساريني 
الأجنبي،  والتمويل  وقتله)14(،  نق�س  لطفي  و�سحل  براهمي،  وحممد  بلعيد  �سكري 
ف�ساد  و�سبهات  مار�ستار«،  »بري�سن  العامة  العالقات  موؤ�س�سة  مع  اللوبيينغ  وعقود 

عديدة متعلقة ب�سخ�سيات من احلزب تولت ال�سلطة... اإلخ. 

اأّن الأل�سنة بداأت تتحّرر من اخلوف، وتك�سف عن  اآخر مهم، هو  ثمة عن�سر 
املثال، �سدرت يف  �سبيل  اإليه. على  اأ�سخا�س كانوا مقربني  وقائع تدين احلركة من 
ال�سيد،  احلبيب  ال�سابق  احلكومة  رئي�س  مذكرات   2021 الثاين(  )ت�سرين  نوفمرب 
وهو من رجال الدولة الذين تولوا منا�سب مهمة يف عهدي بورقيبة وزين العابدين بن 
علي، ومن القالئل الذي ر�سوا بالعمل مع النه�سة ور�سيت حركة النه�سة به. تت�سمن 
احلركة.  هذه  على  حم�سوبًا  كان  �سخ�س  يقدمها  خطرية  معلومات  املذكرات  هذه 
منها -مثاًل- اأنه عنّي م�ست�سارًا اأمنيًا يف احلكومة الأولى حلزب النه�سة، واأن رئي�س 
اأمني مواز لوزارة الداخلية)15(.  احلكومة، حمادي اجلبايل، طلب منه تكوين جهاز 
اأن  اإنه رف�س القيام بهذا العمل، فال �سيء مينع من  اأّن ال�سيد يقول:  وبالرغم من 
للنه�سة واملورط يف تفجريات  يكون حمادي اجلبايل، املنتمي �سابقًا للجهاز الأمني 
النزل �سنة 1986، قد يكون اأن�ساأ هذا اجلهاز بالعتماد على غريه. ومنها ك�سفه عن 
النه�سة، ول  اإلى مقّر حركة  اأّن قرارات املجل�س الأعلى لالأمن كانت توجه مبا�سرة 
اأّن جمرد نقل هذه  اإّل مبا يحظى مبوافقة هذا احلزب)16(. ول يخفى  يحتفظ منها 
اأحد الأحزاب، ميثل يف ذاته خيانة عظمى من  اإلى  القرارات ذات ال�سبغة ال�سرية 
ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س الذين كانوا يقومون بذلك )اأي وزراء النه�سة(. ومن اأخطر 
العرتافات حتميل حركة النه�سة ب�سفة مبا�سرة م�سوؤولية اإطالق �سراح 

)14( اأ�سدر الق�ساء اأخريًا اأحكامًا بال�سجن على القتلة وهم من املقربني اأو املنتمني للنه�سة، بعد اأن كان قد اأ�سدر �سابقًا اأحكامًا بعدم 
�سماع الدعوى.

)15( احلبيب ال�سيد، يف حديث الذاكرة، تون�س، 2021، �س241.

)16( املرجع نف�سه، �س243.
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العام، مبقت�سى  اإرهابي، ف�ساًل عن عدد كبري من جمرمي احلق   )1200(
القانون املعروف بالعفو الت�سريعي، والذي كان يفرت�س اأن يرفع املظامل 
عن النا�س الذين اأدينوا ظلمًا يف العهد ال�سابق. ول يقت�سي هذا القانون جمرد 
ت�سريح املتمتعني به من ال�سجن، بل تعوي�سهم عن كل الفرتة التي حوكموا خاللها. 
مبا يعني اأن حركة النه�سة مل يكتف بدفع تعوي�سات مالية طائلة اإلى اأتباعها، بل دفع 
اأموال ال�سعب اإلى )1200( اإرهابي اأطلق �سراحهم لي�ساهموا لحقًا يف حرب اإرهابية 
طاحنة �سّد تون�س، كادت تودي بها واأ�سّرت باقت�سادها �سررًا بالغًا، واأ�سفرت عن 
مئات القتلى واجلرحى من القوات الأمنية ومن املواطنني الأبرياء. ومبا اأّن احلبيب 
ال�سيد كان م�ست�سارًا اأمنيًا يف احلكومة اآنذاك، فقد ذكر يف كتابه الوقائع 
وهم:  الكارثة،  هذه  عن  امل�سوؤولني  اأ�سماء  دقة  بكّل  وحّدد  بالتف�سيل 
را�سد الغنو�سي، وحمادي اجلبايل، و�سخ�سيتان قريبتان منهما –اآنذاك- 
وهما: عبدالرزاق الكيالين )عميد املحامني( ور�سا بلحاج )اأ�سبح لحقا 
من قياديي نداء تون�س ومهند�س التقارب بينه وبني النه�سة(. كما اأ�سار 
اإىل العالقة بني الإرهابيني الذين نفذوا عمليات باردو و�سو�سة واحلافلة 

الرا�سية وما دعاه بال�سق املت�سلب يف حركة النه�سة)17(.

وهل  العام،  الراأي  لدى  النه�سة  حلركة  الوا�سعة  الإدانة  عن  النظر  ب�سرف 
احلركة  هذه  ملواقف  املتابع  اأّن  الأكيد  فاإّن  ل،  اأم  ق�سائية  اإدانات  �سدور  �سيعقبها 
اأو  اعرتافات  اإلى  يحتاج  يكاد  ول  �سلفًا  احلقائق  هذه  يدرك  لتاريخها،  والعارف 
ذاته  احلزب  اأدبيات  خالل  من  موثقة  وقائع  لأنها  ق�سائية،  حتقيقات  اأو  ت�سريبات 
احلزب  اأ�سياء:  اأربعة  تعنّي  ت�سمية  »النه�سة«  اأّن  لنذكر  قياداته.  وت�سريحات 
ال�سيا�سي الذي ح�سل على الإذن القانوين بالعمل يف 2011، واحلزب الذي كان من 
املقرتح تاأ�سي�سه �سنة 1989، بعد اأن اأفرج زين العابدين بن علي عن را�سد الغنو�سي 
واأنقذه من حبل امل�سنقة، واحلزب الذي اأعلن عنه �سنة 1981 با�سم »حركة الجتاه 
الإ�سالمي« بعد اأن اكت�سف الأمن التنظيم ال�سّري ملا كان ي�سمى باجلماعة الإ�سالمية، 

)17( املرجع نف�سه، �س251.
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واجلماعة الإ�سالمية التي هي فرع تون�سي من التنظيم الدويل لالإخوان امل�سلمني، وقد 
تاأ�س�ست �سنة 1972 اأو �سنة 1969 ح�سب ما اأ�سبح يقال اأخريًا.

احتفلت حركة النه�سة يف 2019 بكل �سلف ويف حتدٍّ �سارخ للقانون التون�سي 
اإلى  بعودتها  منت�سية  –اآنذاك-  وكانت  لتاأ�سي�سها،  اخلم�سني  الذكرى  اأ�سمته  مبا 
وتخل�سها  )الن�سبية(  الأغلبية  منحتها  التي  الت�سريعية  النتخابات  ونتائج  ال�سلطة 
حزبه  ومن   )2019 يوليو)متوز(   25 يوم  )تويف  ال�سب�سي  قائد  الباجي  غرميها  من 
»نداء تون�س« الذي انهار بعد وفاة املوؤ�س�س. يف حلظة ال�سعور بالقوة ك�سفت احلركة 
التي  التون�سية  الأحزاب  من  حزبًا  لي�ست  باعتبارها  احلقيقي،  وجهه  عن  النه�سة 
تاريخه  نف�سه كل  يتبنى هو  تنظيم  بل  قانوين،  قرار  »الثورة« مبقت�سى  بعد  تاأ�س�ست 
على مدى خم�سني �سنة. مبا يعني اأنه يتبّنى تبعيته للتنظيم الدويل لالإخوان امل�سلمني، 
الثمانينيات، وعمليات الرتويع مباء  ال�سياحية يف  والعمليات الإرهابية �سّد املن�ساآت 
الورغي،  ال�سيخ  الكرم  م�سجد  اإمام  ومنهم  الأ�سخا�س،  ع�سرات  طالت  التي  الفرق 
بقيادة من�سف بن �سامل  اإن�ساء تنظيم �سري م�سلح  الذي مات �سحية ذلك، ومنها 
الذي األف كتابًا كاماًل، عنوانه »�سنوات اجلمر«، يف احلديث عن تفا�سيله )كان يظّن 
اأّن حكم النه�سة لتون�س �سي�ستمر اإلى الأبد(، قبل اأن يقوم حزب النه�سة ب�سحبه من 
الأ�سواق ومنع القراء التون�سيني من الطالع عليه، والتمويالت اخلارجية من بع�س 
بلدان اخلليج يف ال�سبعينيات، ثم من اإيران وال�سودان يف الثمانينيات والت�سعينيات، 
والقائمة طويلة. لقد تبنى احلزب من تلقاء نف�سه وعلى ل�سان قياداته وح�سب املعطيات 

املوجودة اإلى حّد الآن، على موقعه اللكرتوين الر�سمي ما يكفي لإدانته. 

سادسًا: المسار الثالث؟

يبدو الو�سع اليوم وا�سحًا: القوى الغربية، الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي، 
لن تعار�س قي�س �سعّيد ولن ت�سانده، وهي م�سرة على حتديد �سقف زمني للمرحلة 
النتقالية وتوافر د�ستور وحكومة وبرملان، دون املطالبة با�ستعادة حكومة امل�سي�سي اأو 
برملان الغنو�سي، ول حتى املحافظة على د�ستور 2014. وبقاء هذه القوى على حياد 
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يعني اأي�سًا ع�سر ح�سول تون�س على م�ساعدات وقرو�س اأجنبية ذات اأهمية، يف ظرف 
متر فيه املالية العمومية ب�سغوط هائلة وغري م�سبوقة، جتعلها يف حاجة ما�سة و�سريعة 

اإلى اأموال كهذه.

قو�سًا  �سعيد  فرتة  تكون  اأن  على  النه�سة  حركة  مراهنة  فاإن  الداخل،  يف  اأما 
عابرة، تن�سي ال�سعب ماآ�سي املرحلة ال�سابقة وم�سوؤوليات احلركة فيها، فتعود بعدها 
بقوة متخل�سة من التهامات والإدانات، كما ح�سل �سابقًا بعد جتربة احلوار الوطني 
واحلكومة النتقالية ملهدي جمعة، ويقتنع النا�س باأن دميقراطية فا�سدة مع النه�سة 
اأف�سل من ديكتاتورية جديدة مع �سعيد. لكن هذه املراهنة تبدو غري م�سمونة النتائج، 
الذي مل يكن يحمل عداوة  الو�سع مع حكومة مهدي جمعة  الو�سع احلايل غري  لأن 
حلركة النه�سة، ول م�سروعًا بدياًل عن احلكم ال�سابق. ثم اإّن حركة النه�سة تن�سى 
اأن يكون له  الرئي�س، بل هناك لعب ثالث ميكن  اللعبة لي�ست ثنائية بينها وبني  اأّن 
ثقل كبري ويخلط كل الأوراق. ففي جتمع عمايل �سخم انتظم يوم 4 دي�سمرب )كانون 
فرحات  والوطني  النقابي  الزعيم  لغتيال  ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة   2021 الأول( 
ح�ساد باأيدي قوات ال�ستعمار، اأعلن الأمني العام لالحتاد العام التون�سي لل�سغل، اأمام 
ح�سود باأكرث من )8000( نقابي، ح�سب الإح�ساء الذي ن�سرته وزارة الداخلية، عن 
يقوم  لكنه  الرئي�س،  من  قطيعة(  )دون  نقديًا  موقفا  يت�سمن  الذي  الثالث«  »اخليار 
اأي�سًا على مبداأ الالعودة اإلى الوراء يف كل احلالت، اأي الالعودة اإلى و�سع تتحكم 
اأّن الحتاد هو  فيه النه�سة، كما داأبت على ذلك خالل الع�سرية الفارطة. ل نن�سى 
ذكرى  واأّن  الرتويكا،  عهد  يف  املبا�سر  حكمها  اأثناء  النه�سة  لهيمنة  ت�سّدى  الذي 
اغتيال ح�ساد هي اأي�سًا ذكرى املحاولة اليائ�سة التي قام بها حزب النه�سة يف اليوم 
نف�سه من �سنة 2012 لحتالل املقر املركزي لالحتاد وال�سيطرة عليه، وهو احلدث 
الذي بقي را�سخا يف اأذهان النقابيني، يدفعهم اإلى الحرتاز دائما من حزب النه�سة 

ومن العودة جمددا اإلى مربع حكمه)18(.

)18( ت�سمن كتاب احلبيب ال�سيد امل�سار اإليه �سابقًا معطى جديدًا يف هذه الق�سية، فقد ملح اإلى اأّن ال�سلطات الأمنية التي كانت اآنذاك 
حتت اإمرة »النه�سة« تعمدت ترك املقر دون حماية لتف�سح املجال للمحتجني لقتحامه. 
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اإّن احتفال حركة النه�سة �سنة 2019 بالذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�سها، وما ت�سمنه 
من حتّد �سارخ ل للرئي�س �سعيد، بل لل�سعب التون�سي وللنقابيني وللقوانني التون�سية، 
باعتباره تبنيًا ملا�ٍس من العنف، هو اأكرب اإدانة للحركة، اقرتفته بنف�سها على نف�سه، 
واألغى الآمال التي برزت مع موؤمترها �سنة 2016 باأن تتحول اإلى حزب �سيا�سي عادي 
مف�سول عن الأيديولوجيا الإخوانية العنيفة والراف�سة لفكرة الدولة الوطنية، وعن 

التنظيم الدويل لالإخوان امل�سلمني، وعن املا�سي الإرهابي الذي تورطت فيه �سابقًا. 

لعلنا ن�ست�سهد هنا بكتاب ملركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث يف دبي، كان قد 
14 يناير )كانون  17 دي�سمرب )كانون الأول(/  ن�سره �سنة 2009 ثم اأعاد ن�سره بعد 
بكامل  مبراجعة  للقيام  للحركة  تاريخية  لقيادات  املجال  املركز  فتح  لقد  الثاين(. 
للتنظيم الدويل لالإخوان  باأخطاء املا�سي، وبالنتماء �سابقا  واأقروا جميعًا  احلرية، 
امل�سلمني. كتب ال�سيد حممد قوماين –مثاًل- الذي عنّي بعد 25 يوليو )متوز( من�سقًا 

للحزب، ما يلي: 

»يبدو اأن قرار اجلماعة الن�سمام اإلى التنظيم الدويل لالإخوان امل�سلمني كان 
مع  املوؤ�س�سون  تعامل  اإذ  احلركة،  هذه  لتجربة  معمقة  درا�سة  على  ينب  ومل  مبكرًا، 
الإخوان من موقع النبهار وال�ستهالك ولي�س من موقع النقد وال�ستئنا�س، وقد �سكلت 
كتابات اأعالم الإخوان امل�سلمني وخ�سو�سًا �سيد قطب و�سقيقه حممد قطب، وموؤلفات 
عبدالقادر عودة، وفتحي يكن، مادة اأ�سا�سية يف تكوين اجليل الأول من املنتمني اإلى 
احلركات الإ�سالمية يف تون�س. ولذلك كان نقد الفكر الإخواين يف مقدمة مو�سوعات 

اخلالف الذي عرفته اجلماعة مبكرًا«)19(.

التون�سيني  الإ�سالميني  على  عر�سنا  الكتاب  لهذا  قدمناه  الذي  التقدمي  ويف 
احلّل الوحيد املمكن ملع�سلتهم هذه: 

دبي،  والبحوث،  للدرا�سات  امل�سبار  باحثني، مركز  تون�س، جمموعة  ال�سيا�سي يف  الإ�سالم  اليا�سمني،  ثورة  اإلى  علي  بن  قب�سة  )19( من 
2011، �س277.
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»جتاوز الإ�سالمية التون�سية امل�سروع الإ�سالموي الذي اقتب�سته عند انطالقتها 
من احلركة الدولية لالإخوان امل�سلمني، واإقامة م�سروع اإ�سالمي اإ�سالحي بديل عنها، 

يعيد التوا�سل بجذور احلركة الإ�سالحية التون�سية«)20(.

الخاتمة

تكوين  منذ  مطروحة  م�ساألة  بالإخوان  الرتباط  م�ساألة  كانت  اإذا  وال�سوؤال: 
احلركة يف ال�ستينيات، واإذا كان مقرتح اإعالن النف�سال عن هذه املرجعية قد طرح 
يف  النف�سال  هذا  بتحقيق  تظاهرت  احلركة  كانت  واإذا   ،2011 منذ  احلركة  على 
موؤمترها �سنة 2016 دون اأن مت�سي يف حتقيقه فعاًل، اأي اإذا كّنا قد اأم�سينا ن�سف 
قرن يف مناق�سة هذه الق�سية، وحركة النه�سة تناور وتنافق وتكّر وتفّر، فكم �سننتظر 
ال�سعب  وم�سري  معّلقًا  البالد  و�سع  �سيبقى  وكم  امل�ساألة،  حل�سم  اأُخر  �سنني  من 
معطاًل لأن احلركة مل حت�سم اأمرها؟ وعلى افرتا�س اأن احلركة �ستنتهي يومًا ما اإلى 
ال�ستجابة لهذا املطلب، فما الفائدة التي �ستجنيها البالد وال�سعب من حكمها، وما 
املكا�سب التي ميكن اأن حتدثها، واحلال اأّن ما من فر�سة �سهدتها البالد لتحقيق بع�س 
الإ�سالحات اإّل وكانت م�ساألة الإ�سالميني عائقًا لتقدمها، من الإ�سالحات اجلزئية 
التي اأعلنها بورقيبة �سنة 1981، اإلى وعود التغيري التي اأطلقها بن علي �سنة 1987، ول 
اأحد ميكن اأن يجزم مبا كان قد يتحقق منها لو اأّن حزب النه�سة مل يقّرر الدخول يف 
مواجهة معه، ظنًا اأن اجلزائر �ست�سقط يف حكم الإ�سالميني، ثم اأخريًا الإ�سالحات 
»الثورية« التي طرحت �سنة 2011 ويتحّمل حزب النه�سة امل�سوؤولية الأولى، واإن مل تكن 

الوحيدة، يف اإجها�سها مع حلفائه، طوال الع�سرية ال�سابقة؟ 

)20( املرجع نف�سه، �س15-14.


