عن الشباب و التحوالت السياسية بتونس بعد :2011
خيار المدنية

بقلم األستاذ عزيز عمامي

صــار الحديــث عــن دور الشــباب فـي االنتقــال الديمقراطـي ،أو الربيـع العربــي ،أو الثــورة أو
العدالــة االنتقاليــة أو حتــى فــي تنميــة حقـول تربيـة الحلــزون ،موضوعًـا فاقــد اللــون والمعنـى
لفــرط تكــراره بــكل التنويعــات الممكنــة .فقــد تـم االتفــاق منــذ األلفينيــات أن «الشـباب» هــو
قيمــة سياسـية عليـا فــي الخطـاب ،مهمـا تباعـد الخطــاب عــن الوقائــع الـذي يدعـي تغطيتهــا.
بــن علــي مثـ ً
ـا كان قــد أعلــن أواخــر  2010عــن برامــج للشــباب بعنــوان «ســنة الشــباب» ،قبــل
ً
مرسـا إيـاه فـي رحلـة بـا عـودة نحـو األراضـي المقدسـة.
أن ينفجـر بوجهــه الشـارع التونسـي
أمــا اآلن ،وبعــد ســبع ســنوات مــن التوجــه نحــو دمقرطــة الفعــل السياســي ،فــكل حــزب
يدّعـي االسـتماع إلــى الشـباب ويباهـي بصورهـم فـي معـارض المواقـع االجتماعيـة ،كنياشـين
علــى مــدى «شــباب» هــذا الحــزب أو ذاك .وكل وســائل اإلعــام ال تــكاد تنقطــع عــن الحديــث عــن
الشــباب ومشــاكلهم ونمــاذج نجاحهــم وفشــلهم ،دون أن يكــون هــذا دليـ ً
ـا علــى تغيّــر األوضــاع
علـى أرض الواقـع.
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هــذا التكــرار ال ينفــي قيمــة الموضــوع فــي ذاتــه ،وال مــدى أهميتــه السياســية ،إال أنــه يو ّفــر
علــى األقــل مجموعــة مــن العبــارات المتواتــرة الخاويــة صالحــة للتمحّــص .فالعبــارة الخاويــة
دائمًــا مــا تكــون عالمــة ومؤشــرًا علــى مــا تــم االتفــاق عليــه دون تمحــص وبصمــت ،ممــا
يســاهم فــي قــراءة الوعــي العــام والفهــم العــام فــي لحظــة سياســية أو ثقافيــة مــا .بطــرق
تحليليــة مغايــرة .فلنبــدأ مثــا بعبــارة «دور الشــباب» فــي ذات نفســها ،فهــي تقتــرح تنـ ً
ـاول
دراماتورجيًــا للشــأن السياســي مــن جهــة ،لــكل ممثــل فيــه دور وحيــد يلعبــه مــن جهــة،
وهــي تعتبــر «الشــباب» العبًــا أو ممثـ ً
ـا واحــدًا وموحــدًا ،بينمــا ال تعتبــر هاتــه الدراماتورجيــا
«الكهــول» أو «العجائــز» أو «الذكــور» ممثليــن والعبيــن آخريــن .وهــو مــا يدعــو لالبتســام متــى
نظرنــا إلــى تكويــن الســاحة السياســية ومجموعــة المهيمنيــن علـى القــرار المالـي والسياســي
ً
كهــول وعجائــز ذكــور يأتــون مــن عائــات ومناطــق .هاتــه العبــارة تتبــدى
وهــم فــي األغلــب
كغطـاء يســمح بعــدم تســمية الواقـع بمــا يعــزّز الصّــراع فيـه .هـذا علـى ســبيل المثـال األولـي
لتبيــان المقاربــة المقترحــة هنــا ،وســيكون لــي عــودة لهاتــه العبــارة بعــد حيــن.
بــادئ ذي بــدء ،وكــي ال تكــون هاتــه الورقــة مجــرّد حــروف أخــرى تكــرّر األصــوات ،فســيكون
مــن الجيّــد اقتــراح بعــض التعريفــات قبــل المضــيّ قدمــا لضمــان حــدّ أدنــى مــن الوضــوح.
الشّــباب :التعريــف األولــي الــذي يتبــادر إلــى الذهــن هــو الــذي يعتمــد علــى تقســيم األعمار
ّ
المسـطح ،وهـو تعريـف يطـرح علـى األقــل إشـكالين ،أوّلهــا امتـداد
وعلــى المعطـى اإلحصائـي
الفتــرة المدروســة علــى مــا يقــارب الســبع ســنوات .وهــي فتــرة ترمــي بالعديــد مــن عمــر الشــباب
إلــى عمــر الكهــول ،وغيرهــم مــن عمــر الطفولــة إلــى عمــر الشــباب ،ممــا يجعــل موضــوع الــدّرس
غيــر قابــل للتحديــد مــن جهــة ،ويسـمح للعديـد مـن القدمــاء باعتبـار أنفسـهم مازالـوا شــبانًا
وهــو مـا يحصــل دون انقطــاع .أمــا اإلشـكال الثانـي فهــو أن االعتمــاد علـى هــذا التقسـيم يضـع
جنبًـا إلـى جنـب قطاعـات مـأى بصغـار العمــر مازالـت تحتكــم إلـى ســلطة العائـات السياسـية
التقليديــة فــي طرائــق ممارســتها السياســة وفــي مختلــف القــرارات المتخــذة ،مثــل أعــوان األمــن،
والعديــد مــن النشــطاء فــي المجــال السياســي الذيــن يحتكمــون إلــى طرائــق تفكيــر جديــدة.
هــذا الخلــط يمنــع مــن التّمحّــص فــي أي مــن األشــياء المتحولــة والمتطــورة علــى أرض الواقــع
السياســي ويتحــوّل إلــى تلفيــق بروباغانــدي يســتعمله محاولــوا تحويــل كل نــوع مــن الحــوار
إلــى ســجال صراعــي حــول األحقيــة والشــرعية والقيمــة السياســية ،وهــو الــذي يســاهم فــي
تكاثــر العمليــات االتصاليــة التــي تجنّــد وجوهــا صغيــرة العمــر ،ناضــرة االبتســامة ،وراء ممــارس
للســلطة منــذ عقــود كدليــل علــى «شــرعيّته الشــبابية» .بينمــا يقصــي هــذا التقســيم العديــد
مــن الفاعليــن السياســيين والقطاعــات المجتمعيّــة الذيــن يتواجــدون خــارج هاتــه األحزمــة

90

العمريـة ،بينمــا ينصــب فعلهـم السياســي فــي منطـق وممارســة سياسـية جديـدة.
وإن كان هــذا التّعريــف غيــر كاف لوحــده ،فهــذا ال يمنــع كونــه عنصــرًا مهمًــا فــي التعريــف
المنشــود .عــدم الكفايــة ال تعنــي النقــض ،فهــذا التصنيــف ليــس بشــرط تحديــدي بقــدر مــا هــو
عنصــر تجميعــي أساســي.
لتجــاوز هاتــه اإلشــكاالت والتناقضــات ،أقتــرح تعري ًفــا يســتأنس بالتيــارات الموســيقية والفنية
والفكريــة الكبــرى ،والتــي أرى فيهــا مثـ ً
ـال ســليمًا للتقســيم الجيلــي .فالهيــب هــوب مثـ ً
ـا ،مــازال
أن هاتــه األغــراض الموســيقية لهــا عشــرات
يعتبــر موســيقى شــبابية ،وكذلــك الــرّوك ،رغــم ّ
الســنين .ويصعــب أن يعتبــر أحدهــم إيمينــام أو ميتاليــكا ،رغــم تقدمهــم فــي العمــر البيولوجــي،
موســيقيين عجائــز أو كهـ ً
ـول أكل عليهــم الدّهــر وشــرب ،وال يتــم التفريــق بيــن الرّوكــرز ،ســواء
مــن الموســيقيين أو المســتمعين أو باقــي الناشــطين والفاعليــن ،حســب العمــر البيولوجــي:
ك ّلهــم شــباب فــي موقــع الحفــل .وفــي نفـس الوقــت ،حيــن نمــرّ إلــى اإلحصــاء الدقيــق ،نجــد
بســهولة غلبــة عدديـة لألصغـر سـنّا.
الشّــباب إذن حسـب مـا أقتــرح ،هـو انتمــاء فكــري ممـارس ،ليــس لـه «عمـر تقاعـد» ،لكــن
بوسـع مـن شـاء مغادرتـه متــى اختـار االحتـكام إلـى غيــر مـا يحملـه هـذا الشـباب مـن فكـر فـي
القـرار والممارسـة .ليــس انتمـاء لسـانيًا وال محكومًــا بصيـرورة البيولوجيـا.
هــذا عــن الجانــب الصّــوري لتعريــف الشّــباب المقتــرح ،أمــا عــن التعريــف الضمنــي ،فأقتــرح،
بالنســبة للحالــة التونســية علــى األقــل ،تقســيمًا يعتمــد علــى التفريق بين اإلشــكاالت السياســية
الفكريــة الموروثــة مــن القــرن العشــرين كمعــرّف مضمونــي للكهــول والعجائــز ،واإلشــكاالت
المطروحــة منــذ بدايــات القــرن الواحــد والعشــرين ،أو بلغــة أوضــح لمتابعــي الشــأن السياســي
التونســي ،فإنّـي أعتبـر الشّــرط األساســي للتعريـف المضمونـي السياســي للشـباب هــو تجـاوز
إشــكاليات الجامعــة التونســية فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين ك ّلهــا وعــدم االعتمــاد عليهــا
كمحـدّد سياســي .وتجـاوز مسـ ّلمات تقسـيمات السّـلطة بيــن رسـل ورعيّـة.
العمليّــة الديمقراطيــة :منــذ اختفــاء بــن علــي مــن الســاحة السياســية عشــية 14
جانفــي  ،2011تتالــت عديــد التّســميات المفهوميــة المقترحــة مــن هنــا وهنــاك ،وأخــص بالذكــر
االتحــاد األوروبــي ومؤسســاته المختلفــة ،أكاديميـة وجمعياتيــة وإعالميـة ،والتــي تــم تكرارهــا
فــي كل مــكان مــن قبــل المردّديــن فــي تونــس لحــدّ تحويلهــا إلــى واقــع سياســي يتزامــن عــدم
وضوحــه مـع وقوعـه .مثـل االنتقــال الديمقراطــي والتحــول الديمقراطــي والنقلــة الديمقراطيــة
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والدمقرطـة وغيرهــا .والمشــترك بيــن هـذه التّسـميات هـو غيابهـا عـن أفـواه ممارســي الفعــل
السياسـي االحتجاجـي أواخـر  2010وبدايـات  2011الذيـن لــم يعتمـدوا إلـى «مـا اتفــق عليــه»
للخـروج وقلـب األوضــاع ،بينمــا لــم يفتــأ ورثـة خصامــات الجامعــة التونســية علــى تكــرار هاتــه
العبــارات فــي نــدوات ولقــاءات ودورات تكوينيــة ونقاشــات تليفزيويــة انطلقــت أواخــر جانفــي
 .2011وهـو مــا أعتبــره أمــرًا عاديًـا ،إذ يلجـأ السياسـيون دائمـا إلـى محاولـة تأويـل مــا يتبــدى
فــي منظارهــم مــن الواقــع حســب مــا يحتكمــون إليــه مــن تســميات .ومــن العــادي أن تحــاول
األطــراف الدوليــة وضــع كل مــا يمــر أمامهــا فــي أطــر قابلــة للفهــم والتخطيــط والتعامــل.
وهــذا األمـر يطــرح إشــكالين أولييــن :عالقـة صراعيــة مــع تحــوّل الواقــع حسـب الفاعليــن فيــه
وحسـب المقتضيـات الفعليـة والمسـافة بيــن نمـاذج التأويـل ومـا يحصـل والمشــاكل الحقيقيـة
ـل مؤسّســا لمشــاكل أخــرى .خــذ مثـ ً
المطروحــة .فيصيــر البحــث عــن حـ ّ
ـا ثقــل منظومــة الرقابــة
المتوارثــة مــن تاريــخ احتــال يتلــوه احتــال حتــى األتــراك والفرنســيين ،وتفهمًــا للســلطة يعتبــر
ثقــل الرقابــة عالمــة هيبــة حســب مــا عــوّد بــه االســتعمار مقاوميــه .أدّى هــذا الثقــل ويــؤدي إلــى
إحســاس بالقمــع ومانــع انتمــاء مواطنــي متواصــل وحاجــز قاتــل أمــام إقامــة أمــن حقيقــي ،بينمــا

تــؤدي مفاهيـم أتــت بنفــس طريقـة المسـميات المذكــورة أعـاه ،وهـي «إصــاح المنظومـة
األمنيــة» و»األمـن الجمهـوري» ،إلــى تنـاول ليسـت لــه القــدرة علـى مالمسـة اإلشـكاليات
المجتمعيــة ومعالجتهــا .دون الحديــث عــن التناقضــات المنطقيــة المضمنــة فــي مثــل هاتــه
المفاهيــم.

إذ إنـه ،وعـودة إلــى األسـاس ،تهتــم السياسـة بتصريـف أمــور النـاس فــي مــكان مــا وفــي
زمــان مــا ،و حـ ّ
ـل المشــاكل المطروحــة بحكــم الحيــاة .وك ّلمــا فشــلنا فــي ذلــك ،كلمــا ابتعدنــا عــن
السياســة نحـو دراماتورجيـا جوفـاء تحتفــظ بمــا ال يســتطيع الخطــاب والمصطلحـات المعتمــدة
تســميته وتكاثــر التّوتّــر المجتمعــي المراكــم للمشــاكل .ومواصلــة فــي منهــاج العــودة لألســس
ـأن الدّيمقراطيــة ليســت أيديولوجيــا حكــم بــل هــي
التعريفيــة األولــى ،فــا ضــرّ مــن التّذكيــر بـ ّ
تقنيــة فــي أخــذ القــرار ً
أول .تحويــل لفظهــا إلــى قيمــة كالميــة خطابيــة يفقدهــا معناهــا اإلجرائــي
الحقيقـي ويجعلهــا مجــرّد حجّـة يقـارع بهـا هـذا ذاك أمـام الجميـع ،فـي عــرض شـبيه بمـا كان
يفعلــه المصارعــون تحــت عينــي االمبراطــور وأصدقائــه ومنافســيه .وكأي تقنيــة ،فهــي ال تشــتغل
إال فــي إطارهــا وبعــد توفيــر كافـة مقتضياتهـا ،وإال تحولــت إلــى مجــرّد مســخ صــوري ،كالــذي
أمتعنـا بـه مختلــف األجيـال مــن القــادة العـرب بمختلـف مشــاربهم.
فــي نفــس الوقــت ،ليــس مــن الســليم الذهــاب إلــى أن الديمقراطيــة تــم إســقاطها دون
رغبــة مــن الفاعليــن المجتمعييــن فــي تونــس .إذ طالمــا عبّــر التونســيون عــن رغبتهــم فــي
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المســاهمة فــي أخــذ القــرار باعتبــار بلوغهــم درجــة مــن النضــج تســمح لهــم بذلــك .ولــم ينقطــع
التونســيون عــن محاولــة ّ
الذهــاب نحــو ديمقراطيّــة مفعلــة ،باختــاف رؤاهــم وتناوالتهــم،
ووســط غابـة التسـميات واألخطــاء التقديريـة والـذي أدى لاللتبــاس المفهومــي دور كبيـر فيـه،
نجحــوا فــي المضــي قدمًــا نحــو وضــع مغايــر لمــا كانــت عليــه البــاد منــذ عشـر ســنوات رغــم
توالــي محـاوالت االرتــداد .ومهمــا كان مأتــى عبــارة «العمليــة الديمقراطيــة» ،فهـي هنـا يتـمّ
اســتعمالها للداللــة علــى ّ
الطريــق الــذي تــمّ شـ ّقه حتّــى اآلن منــذ اختفــاء بــن علــي مــن الســاحة
التونســية.
عــن الــدّور :كمــا تــم التســبيق أعــاه ،فــإن الحديــث عــن «دور الشــباب» فيه حصر للشــباب
فــي بعــد واحــد وســط دراماتورجيــا وأدوار أخــرى ،لهــا توصيفــات وهوامــش ارتجــال .بينمــا
يو ّفـر التّاريــخ الحالــي والقريـب أدلـة كافيــة علــى تنـوّع األدوار التـي لعبهــا الشـباب فـي هاتـه
السّــنوات الفارطــة .وهــو مــا يمكــن استشــفافه حيــن العــودة إلــى مختلــف النشــطاء فــي الميــدان
السياسـي والنظـر إلـى تعـدّد مجـاالت تدخّلهــم ونشـاطهم ،مـن التثقيفـي إلـى الفنـي الصـرف
إلــى االقتصــادي إلــى االجتماعــي إلــى اإلعالمــي إلــى االحتجاجــي إلــى السياســوي .إذ ينــدر العثــور
علـى سياســي مختــص فــي الشـباب .وخالفـا لألجيـال السـابقة التــي اعتمــدت علــى الصّداقــات
القطاعيـة والمصلحيـة فـي تثبيــت تواجدهـا (النمـوذج القديـم :سياسـي يدعـم صديقـه الفنــان
الــذي يبادلــه الدعــم ،وكذلـك مــع مختلــف أصدقائــه ،وتنتــج عنــه شــبكة عالقــات تعتمــد علــى
تبــادل مصالــح محــدّدة فــي تقســيم هندســي ثقيــل لمواقــع النفــوذ وينبنــي علــى ثقــة مبنيــة
ـإن الشــباب الحالــي اعتمــد علــى المشــاركة الفاعلــة فــي التشــبيك
علــى العواطــف الخاصــة) ،فـ ّ
وبنــاء العالقــات المصلحيــة عبــر تنويــع المشــاريع المشــتركة وبنــاء الصداقــات السياســية انطال ًقــا
مــن المشــاريع المشــتركة ،مهمــا كانــت طبيعــة هاتــه المشــاريع ،مــن عــرض مســرحي إلــى حــراك
سياســي احتجاجــي إلــى مشــروع اقتصــادي ،وهــو مــا يســمح ببنــاء تبــادالت مصلحيــة تعتمــد أكثــر
إلـى العقـل وتقســيمات نفــوذ ديناميكيــة غيـر قابلـة للقـراءة األحاديـة أو حتـى ثنائيـة األبعـاد.
هــذا التنــوّع ســمح خــال ســنوات العمليــة الديمقراطيــة ببنــاء حائــط دفاعــي مواطنــي
شـ ّفاف أمــام مختلــف األطــراف السياســية الكالســيكية كأثــر مــن األســلحة السياســية بيــد الشــباب
وهــو مــا يدفعنــي للحديـث عـن الـدّور األوّل واألبـرز ،حسـب رأيــي ،الـذي اضطلـع بـه الشـباب:
أال وهــو فـرض خيــار مدنيّــة الدّولـة.
ال ينكـر أحـد وجـود مختلــف التيــارات األيديولوجيــة لـدى األوسـاط الشـبابية وتعبيرهـا عـن
نفســها بقــوة االنفجــار إثــر اختفــاء بــن علــي مــن الســاحة السياســية ،لكــن مــا ميّــز العديــد مــن
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ً
مفرغــا مــن مـوروث الثمانينيــات ،رغــم
الشــباب فــي مختلــف هــو أن االرتبـاط باأليديولوجيــا كان
وزنــه الثقيـل مــدة الســنوات األولــى للعمليــة الدّيمقراطيـة ،وكان أشــبه بارتبـاط صوفــي نحـو
مجموعــة مــن األحــام الواعيــة بنفســها وحدودهــا .إذ أنّنــا إن تركنــا كل الظواهــر الصّوتيــة
جانبًــا ونظرنــا إلــى مــا فعلــه عديــد الشــباب منــذ أوائــل  ،2011لوجدنــا أن اليســاري واإلســامي
والليبرالــي الذيــن تقاذفــوا السّــباب علــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي صباحًا ،اشــتركوا
فــي نفــس الحملــة المطالبــة بتحســين ظــروف قريــة مــا ،مــن دون إعــان أو اســتحواذ سياســي .إذ
لــم تنقطــع العالقــات المباشــرة رغــم التجاذبــات الحزبية ،ورغم مــا تقتضيــه القراءات الكالســيكية
مــن توقعــات ،ولــم يكــن غريبًــا أن يذهــب المنتســب لحــزب إصالحــي مســاهم فــي الحكومــة إلــى
احتجــاج دعــا إليــه أناركيــون لمالقــاة أصدقائــه والنقــاش فــي اإلشــكاليات الحقيقيــة.
وســط هاتــه األوســاط ،لــم تحــدث القطيعــة إال مــع منتســبي الفكــر الســلفي الجهــادي،
دون تســمية لماهيــة ســبب القطيعــة فــي األوّل نظــرًا لتباعــد القواميــس السياســية ،لكــن
المــسّ بمبــدأ المدنيّــة ،والــذي ينــص علــى أن النــاس يعيشــون فــي األرض حســب مــا تقتضيــه
رغباتهــم ومصالحهــم األرضيــة أوّال ،وليــس تطبي ًقـا لرغبـة ســماوية ،وأن منطــق العيــش هــو
وأن السّــلم بيــن الجميــع هــو
عيــش الجميــع مــع بعــض ،وليــس االعتمــاد علــى اإلقصــاء والقمــعّ ،
مبــدأ أساسـي ،المـسّ بجميـع هـذه النقــاط كان الشـيء الوحيـد الـذي صنــع شـرخًا بيــن جـزء
مـن الشــباب والباقــي ،ممــا جعــل اإلســامي يقبـل الحديــث مــع الندائــي وال يلتفــت للمنتســب
اآلخــر للمنظومــة الفكريــة اإلســامية .وك ّلمــا تبــادر الخطــر أمــام مبــدأ المدنيّــة ،تدافــع الشــباب
كل مـن موقعـه لممارســة الضغــط المتو ّفــر لديـه ،وغالبًــا مــا كان يصيــر تبـادل النقــاش بيــن
شــباب مــن مختلــف األطــراف المتناقضــة علــى ضــوء احتجاجــات تتبــدّى كبــرى .وقــد تكــرّرت
هــذه التموجــات كثيــرًا بيــن  2011و ،2014حيــث كان السّياسـيّون يحاولــون مجــاراة خطـاب
الشّــباب بإلهــاب الحماســة هنــا وهنــاك ،بينمــا كان مختلــف الفاعليـن الشــباب مـن إســاميين
ومؤتمرييـن وندائييـن وآفاقييـن وشـيوعيين ومسـتقلين يتبادلـون النصائـح والمعلومـات حـول
مختلــف طــرق الضغــط الالزمــة.
نفــس هــذا المبــدأ هــو الــذي جعــل العديــد مــن الشــباب المتحمّســين ينســحبون مــن
االحتجاجــات التــي دعــوا إليهــا بصمــت ،ك ّلمــا اقتــرب خطــر انقــاب عســكري يمحــي الخيــار
المدنــيّ ،مفرغيــن احتجاجاتهــم مـن مغزاهـا فــي سـبيل الحفــاظ علـى المبـدأ ،ضاربيـن عـرض
الحائـط بالتصـوّر القديـم لالحتجــاج كـرأس مــال رمــزي يتــم اسـتغالله كنجـاح وقيمــة فــي ذات
نفســه.
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مــن هنــا ،يبــرز دور ثــان اضطلــع بــه الشــباب ومــازال يضطلــع بــه أال وهــو دور تعريــف
السّــقف .ســواء فــي المجــال االحتجاجــي ،أو مجــال البنــاء المؤسســاتي ،نجــح الشــباب خــال
السّــنوات الفارطــة فــي فــرض نفســه كمحــدّد لســقف المطالــب ،وك ّلمــا اقتربــت أوقــات التفاوض
السياســي ،ســواء بيــن الحكومــة والنقابــة ،أو الحكومــة وجماعــات مح ّليّــة محتجّــة ،أو مختلــف
األحــزاب ،تتنــوّع التّحــرّكات الشّــبابية فــي مختلــف المجــاالت المتاحــة مــن مجــاالت النفــوذ
والتأثيــر منوّعــة مختلــف انســاق الحجــاج حســب مجموعــة الخطابــات السياســية المتو ّفــرة ،جاعلــة
مــن الفاعليــن السّياســيّين الكهــول فــي زاويــة ال يخرجــون منهــا ّإل بتكرار «السّــقف» الــذي
تــمّ توفيــره مــن قبــل الشّــباب .ممّــا ســمح بتطــوّر أعمــق فــي منظومــة القوانيــن واإلجــراءات،
وســمح بالعمــل علــى توافقــات هشّـة تضمــن تواصــل الشـأن العــام والحيــاة المشــتركة ،دون
توفيـر أرضيـة تسـمح بتواجــد مهيمــن أوحـد وكبيــر علـى الســاحة السياســية .وبينمـا تتواصــل
معـارك النفــوذ القديمــة ،يتواصـل بنــاء حالــة سياســية مدنيــة جديــدة بالتــوازي.
ّ
أمــا الــدّور الثالــث الــذي لعبــه الشــباب ،فهــو دور
«الخــط األخالقــي األحمــر» ،إذ خــال
ســنوات المجلــس التأسيســي ،وعبــر مختلــف أشــكال العمــل السياســي ،ووســط منــاخ تنوّعــت
فيــه محــاوالت التّدخّــل مــن ّ
كل حــدب وصــوب ،نجــح الشــباب فــي فــرض االعتــراف بالثــورة
ومــا حققتــه ،سـواء كان ذلـك فــي الدســتور بتضميــن مؤسسـات جديـدة تضمـن تســييرًا أكثـر
شــفافية لألمــر العــام وتجعــل مــن الكرامــة هد ًفــا وعمـ ً
ـا مــن واجــب الدولــة ضمانــه ،واعتبــار
حقــوق اإلنســان مرجعًــا مبدئيًــا ،مــن خــال مختلــف طــرق الضغــط الداخليــة والخارجيــة ،أو كان
ذلـك فــي فـرض سـنّ نصــوص قانونيــة تعتبـر أن الفعـل االحتجاجــي وقــت الثـورة مهمـا بلـغ
فهـو ال يعتبـر جريمــة إثـر عديــد الحمـات .أمـا بعــد الفتـرة التأسيسـية ،فقـد نجـح الشـباب فـي
سـحب حجـة «الشّــرعيّة» كســيف سـلطة ،ورغـم المجهـودات الجبــارة التــي قـام بهـا الرّئيـس
ـإن قوانيــن العفــو عــن المجرميــن السياســيين واالقتصادييــن لـم تنجـح فـي المــرور
الحالـي ،فـ ّ
بصيغتهــا األصليــة علــى األقــل ،والحمــات الشــبابية التــي عرفتهــا تونــس هاتــه الســنوات نجحت
فــي إفــراغ محــاوالت الــرّدّة نحــو الفســاد المقنّــن مــن قيمتهــا السّياســيّة التــي بحثــت عــن باب
كبيــر للعــودة ،فوجــدت نفســها أمــام نصــوص فارغــة وأمــام واقــع مجتمعــي سياســي يرفــض
عودتهــم ويواصــل االســتهزاء بهــم .هــذا «اإلعــدام السياســي الرّمــزي» حــدّد ً
خطــا أحمــر ّ
تمكــن
مـن إنقـاذ مـا يمكــن إنقـاذه مــن مسـار العدالـة االنتقاليّــة المســتهدف.
كمــا ســبق القــول ،الديمقراطيــة تقنيــة تحتــاج ظرو ًفــا موضوعيــة كــي يتــمّ تفعيلهــا .وحيــن
يتــم تفعيلهــا فــإن ذلــك بهــدف التصــرف الســليم فــي الحيــاة المشــتركة وحــل المشــاكل وتحقيق
النجاحــات .وغيــاب المحاســبة عبــارة عــن عطــب جوهــري ال يســمح لهاتــه التقنيــة فــي الوجــود.
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كذلــك ســاهمت الحمــات المســتقلة والحزبيــة بمختلــف أنواعهــا ،مــن «اكبــس» إلــى
«فــاش تســتناو» ،مــن «حتــى انــا حرقــت مركــز» إلــى «مانيــش مســامح» ،مــن «ايجــا»
إلــى «ايجــا انــت» فــي إرســاء عــادة المحاســبة والمراقبــة المســتمرّة دون كلــل ،رغــم ثقــل
الجهــاز اإلداري والــذي لــم تجــد معــه الطبقــة السياســية الحاليــة ّ
أن الشّــباب لــم
حــا ،غيــر ّ
يعدمـوا األفـكار .وممـا يدعــو إلــى التفكيـر ،هـو هـذا األمـر الـذي تمـت مالحظتـه فـي انتخابــات
 2014ثـم خـال االنتخابــات البلديـة ،أال وهـو تزامــن مقاطعـة العمليّــة االنتخابيـة مـع تواجــد
الشّــباب لضمــان حســن ســير العمليــة االنتخابيـة مــن كل موقــع ممكــن .وليــس مــن الخفـيّ
ّ
يــدل أن
أن العديــد ممــن راقبــوا االنتخابــات وضمنــوا حســن ســيرها لــم يصوّتــوا .وهــو مــا
المقاطعــة ليســت رفضًــا للديمقراطيــة ،بقــدر مــا هــي احتجــاج عــن التغاضــي عــن مختلــف
األعطــاب التــي ّ
تعطــل التّفعيــل الحقيقــي والكامــل للديمقراطيّــة.
وهــو مــا يدفــع إلــى الحديــث عــن الــدّور الرّقابــي الــذي لعبــه الشّــباب خــال العمليّــة
الدّيمقراطيّــة .وللحديــث عــن هــذا الــدّور ،البــدّ مــن التّعريــج إلــى ظاهــرة عرفتهــا تونــس فــي
الســنوات الفارطـة ،وهـي ظاهــرة ابتعــاد العديــد مـن الشّــباب عــن العمــل الحزبــي ،واســتقالة
العديــد مــن القيــادات الشــابة مــن أحزابهــا ،وتوجّههــم نحــو العمــل الجمعياتــي .هاتــه الموجــة
مــن االســتقاالت لــم تــأت مــن يــأس أو إحبــاط بقــدر مــا أتــت مــن اقتنــاع برؤيــة مختلفــة للفعــل
إن ثقــل الجهـاز اإلداري مــع تبعـات ذلــك علــى الفعــل السياســي متــى ّ
تذكرنــا أن
السياســي .إذ ّ
المؤسسـات السياسـية كالبرلمـان ومواقـع الحكومــة هــي كذلـك مؤسّســات إداريّـة تـرث هـذا
ال ّثقــل ،يجعـل مــن العمـل مـن خـارج األطـر أكثــر تأثيــرًا ومفعوليّـة بالنسـبة لمـن يطـرح علـى
نفســه إيجــاد الحلــول وإرســاء تقاليــد ســليمة .هــؤالء المســتقيلون والمبتعــدون عــن دوائــر الفعــل
السياســي التقليــدي و ّفــروا خبــرات قيّمــة للجّمعيّــات الشّــابّة ،التــي خاضــت العديــد مــن
المعـارك لضمــان تطبيــق القوانيـن المتع ّلقـة بالشّــفافيّة والنفــاذ إلـى المعلومـة .هــذا الــدّور
ســاهم بشــكل بــارز فـي «تقليـم» ّ
الطموحـات التّس ـ ّلطيّة التــي هــدّدت العمليـة الديمقراطيـة
وســاهمت أحيانــا فــي تعطيلهــا ،بتوفيــر مصــادر معلوماتيّــة علــى مــدار السّــاعة بخصــوص
مشــاريع القوانيــن والقــرارات والوثائــق ،ممــا شــجّع العديــد مــن الشّــباب المتموقعيــن فــي
مختلــف المؤسّســات العموميّــة علـى التعــوّد علـى المســاءلة وممارسـة أدوارهــم كعمّــال فــي
خدمــة المواطنيــن قبــل ّ
كل شــيء .هــذا الــدّور الرّقابــي لــم يتمتّــع دائمًــا بســرعة النتيجــة،
وذلــك لتواصــل الصّراعــات داخــل مختلــف دوائــر الحكــم وتواصــل التّجاذبــاتّ ،إل أن تعــوّد
الجمعيــات علــى العمــل الــدّؤوب سـاهم فــي فـرض النتائـج ،وخــرج المجتمـع المدنــي منتصـرًا
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فـي كافــة معاركــه بخصــوص حــق الرقابـة واإلعــام ،ســواء فـي مواجهـة البرلمـان أو الحكومـة
أو الرّئاســة.
ولــم يلعــب الشّــباب دور الرقابــة المواطنيّــة علــى القــرارات السّياســيّة المقترحــة ،بــل
ّ
اســتغل الشّــبكات والخبــرات المكوّنــة للتّحــوّل تدريجيًــا إلــى قــوّة فــرض مســائل تعــوّد
القدمــاء التغاضــي عنهــا ،النعــدام أهميتهــا حســب خرائــط القــراءة القديمــة المعتمــدة إلــى
معــارك الثمانينيــاتّ ،
لعــل أبرزهــا مســائل األوضــاع السّــجنيّة ومنظومــة اإليقــاف والتّغــوّل
األمنــي ومســائل الحرّيّــات الفرديــة ومســائل التّصــرّف السّــيّئ فــي المــوارد المشــتركة.
هـذا الــدّور المقتـرح والفــارض ســمح ويواصـل السـماح بتخفيــف عــبء المسـافة بيــن مســتوى
الوعــي العــام فــي الواقـع والمشــاكل التـي تعتــرض النـاس فيهــا ،وبيــن مــا تو ّفــره القواميــس
والخطابــات السياســية الحاليّــة .ولــم يكــن فـرض هــذه المسـائل باألمــر الهيّــن ،لكـن يكفــي
المقارنــة بيــن الحديــث عــن قانــون  52وتبعاتــه لــدى السياســيين ســنة  2011و 2012وبيــن
خطابهــم اآلن .كذلــك األمــر بالنســبة لتنــاول موضــوع الحريــات الفرديــة وموضــوع المــوارد
المشـتركة ،إذ تسـ ّللت هاتـه اإلشــكاليات عبـر مختلـف أشـكال الضّغـط إلـى أن أصبحــت ضمــن
المشــاريع التــي يتــم العمــل عليهــا.
لألسـف ،تتســم هاتــه التحقيقــات بالبـطء وبثقــل النّسـق ،ممـا يجعـل العديـد مــن النتائـج
غيــر مرئيّـة ويصاعــد مـن الغضــب اآلتـي مـن غيـاب الشـباب عـن مواقـع القــرار ،ليفتـح المجـال
لألدبيــات ال ّلطميّـة المتحسّــرة ألن الشــباب لــم يفتــكّ السّــلطة كمــا فعلــت بوديمــوس فــي
إسـبانيا ً
مثـا .بينمـا فـي الواقــع هــذا البــطء ليــس سـوى «السّـعر» الــذي قـرّر عديــد الشــباب
أداءه مقابــل ضمــان الحفــاظ علــى التمشــي المدنــي .إذ أن الوضــع الثقافــي السياســي لــم
يتغيـر فجـأة فــي  ،2011وواقـع التجاذبـات السياسـية يحمــل عـبء عقـود مـن االنحبـاس ،وخيـار
اإلقصــاء الحقيقــي وليــس التلويــح بــه فــي ســجال ضغــط هــو خيــار يقضــي علــى إمكانيــة تحقيــق
األهــداف الحقيقيــة لثــورة  2011والــذي يمكــن تلخيصهــا فــي مشــروع بســيط :بلــد يتســع
للجميــع ،ويضمــن الكرامــة لجميــع مواطنيــه .لــم تكــن هنــاك تقاليــد ممارســة السياســية ،وهــذا
مــا أدركــه العديــد مــن الشــباب منــذ البدايــة .ال يختفـي مــرض قديـم بيــن ليلـة وضحاهــا وال
عوارضـه كذلـك مـا أتـاه بنـا تاريخنـا الـذي ولدنــا فيــه .ذاك هــو السّـعر المنطقـي الوعـي بهـذا
األمــر أدّى بالعديــد مــن الشــباب إلــى لعــب دور خــاص جــدًا ،أال وهــو دور «المشــعل» ،وهــو
العمـل علــى تــرك مجــال البــروز السياســي والعمــل لألصغــر سـنًا انطال ًقــا مــن لحظــة معيّنــة.
ويتج ّلــى ذلــك فــي نتائــج االنتخابــات البلديــة التــي شــهدت صعــود العديــد مــن الشــباب الجديــد
ّ
والمتمكـن منـه فــي نفــس الوقــت بمســاندة مــن الشــباب األكبـر ســنًا
علـى الفعـل السياسـي،
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ومــن المســتعدين لمغــادرة الشـريحة العمريـة البيولوجيـة .هـؤالء الصّاعــدون فـي االنتخابــات
البلديــة يحملــون رؤيــة مختلفــة تمامًــا عــن الفعــل السياســي ،آمــن بهــا الشــباب مــن قبــل
انـدالع الثـورة ،تـرى فــي العمـل السياسـي المحلـي المفتـاح الحقيقـي السـتكمال عمليــة إصــاح
الجهــاز الــذي تعمــل بــه البــاد ،وليــس مجــرّد رقــم فــي كرّاســة محتســب يــوازن بيــن صرّتيــن
الحتســاب الثقــل ..يتج ّلــى هــذا الــدور كذلــك فــي نزعــة «تغييــر الزعامــات والناطقيــن» الممنهــج
لـدى الشـباب فــي مختلـف الحمـات السياســية ،والتـي فرضــت نفســها كتعبيـرة جديــدة جنبًــا
إلـى جنـب مـع مختلـف التكوينـات السياســية التقليديـة ،مـع ضمــان امتـداد أكبـر ألن الحملـة ال
تقتصـر علـى قطـاع او انتمــاء طبقـي او انتمـاء حزبـي ،بــل تنبنـي الحملـة علـى اتحـاد مواطنيــن
مــن أجــل اهــداف سياســية تقريريــة واضحــة يكفــي الموافقــة عليهــا والعمــل علــى تحقيقهــا.
تحمــل هاتـه الحمــات مخزونًـا عظيمًـا لصناعــة رؤوس المــال الرمزيـة ،والتـي تشـتغل بثبــات
علـى تشــبيب الفعـل السياسـي.
منــذ اختفــاء بــن علــي ،قــام الشــباب التونســي بالدفــع بقــوة لفــرض نهــج للبــاد ،مسـ ً
ـتعمل
كافــة خبراتــه للتعامــل مــع وضــع متق ّلــب ومتغيّــر ومتعــدّد التّدخّــات ،كان الخيــار المدنــي
فــي مواجهــة باقــي الخيــارات أواخــر  2011محــدّدا فــي تســطير الدّيمقراطيّــة الجديــدة ،محـ ً
ـاول
التّدخّــل دون انقطــاع للصّيانــة واإلصــاح إلــى حيــن الوصــول إلــى شــكل قابــل للحيــاة ،تكــون
فيــه الضمانــات قائمــة بحكــم الفعــل ال بحكــم الوعــد ،وكانــت فتــرة مــا بعــد  2014محــدّدة لــدور
يتك ّفــل بــه الشّــباب إلـى حــدّ اآلن فـي انتظــار تغيّــر التشــكيالت السياســية الحاليــة ،أال وهــو
دور الدّفــاع عــن المؤسّســات الدّســتوريّة الجديــدة وإســنادها للقيــام بدورهــا علــى أكمــل وجــه
متــى تــمّ التّغ ّلــب علــى ثقــل جهــاز الدّولــة والسّياســيّين الضّامنيــن لتواصــل هــذا ال ّثقــل.
وهاتــه معــارك مازالــت قائمــة ،أمــام مؤسســة رئاســية لــم تــدرك بعــد حــدود صالحيّاتهــا ،وأمــام
ّ
التعطــل اإلداري مــن جهــة ،وغــرق العديــد مــن السّياســيّين فــي
مؤسســة برلمانيــة تعانــي
معـارك الخطــاب القديـم بمختلــف أشـكاله حتـى الطوباليـة منهـا.
هاتــه ،علــى مــا أرى ،مجموعــة مــن األدوار التــي لعبهــا ويلعبهــا الشّــباب فــي العمليّــة
الدّيمقراطيّــة التــي تعرفهــا تونــس منــذ  ،2011وهــي ليســت قائمــة منتهيــة ،بــل هــي تعتمــد
علـى جهـد اختــرت فيـه االعتمـاد علـى التّوليـف أكثـر مـن االعتمــاد علـى الروائيــات المتطابقـة
مـع المنتظـر أو المعطيـات المقروبـة إحصائيًـا .وذلـك لقناعـة منـي أن تقنيــة اإلحصـاء ال تعنـي
شـي ًئا مـا غابـت الرّؤيـا الســليمة لألشـياء وكيفهـا .فاإلحصـاء الموجّـه يعطـي وزنــا لـآالف مــن
صغــار العمــر الحاضريــن مص ّفقيــن لخطــاب بـن علـي ســنة  2009وال يعطـي وزنًــا لشـاب قـرّر
ون ّفــذ حـرق نفسـه .بينمـا هــا هـو التّاريــخ اآلن بجنبنــا ينفـي ذلـك.
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مواصلــة فــي التّوليــف ،إذا أردنــا النّظــر بطريقــة تســمح لنــا فهمًــا أبــرز ألدوار الشــباب فــي
العمليــة الديمقراطيــة ،فلنقــل أننــا أمــام مشــهد لصيــرورة التصويــر الفوتوغرافــي الشّمســي،
حيـث يصنـع الشّــباب شــريط النّيجاتيـف ويسـ ّلمه للمباشـر علــى معمـل التّحميــض.
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