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“باهتــة”، “بــاردة”، “فقــدت بريقهــا عبــر الســنين”، تلــك هــي العبــارات املتداولــة بمناســبة الذكــرى 
العاشــرة “لثــورة الكرامــة” )14 ينايــر 2011( التــي مــرت قبــل أســابيع دون كثيــر مــن مظاهــر االحتفــال 
والبهجــة، رســمًيا وشــعبًيا، هــذا إذا مــا اســتثنينا وســائل االعــام االجنبيــة التــي الزالــت تقــدر قيمــة  
الحــدث وتوليــه االهتمــام  وكذلــك بعــض الخبــراء واملختصيــن، الذيــن لخصــوا يف اغلبهــم الوضــع 
كالتالــي: كل مــا تحقــق ىلع مســتوى حريــة التعبيــر والصحافــة والديمقراطيــة والتــداول الســلمي 
ىلع الســلطة  اصبــح مهــدًدا اكثــر مــن اي وقــت مضــى، نتيجــة االوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة 
املزريــة، التــي زادتهــا ازمــة كوفيــد-19 تأزمــا، ُيضــاف اليهــا يف االشــهر االخيــرة ازمــة سياســية بيــن 
ــات   ــّل مؤسس ــة  تش ــواب، ازم ــس ن ــس مجل ــة ورئي ــس الجمهوري ــن رئي ــة  بي ــاد، خاص ــادات الب قي
الدولــة وتنــذر بإمكانيــة االنهيــار االقتصــادي التــام  وفقــدان تونــس  لدعــم املانحيــن، بعــد ان غابــت 
املبــادرة وشــّح االســتثمار وتعطلــت عجلــة االنتــاج بســبب السياســات االقتصاديــة العقيمــة وكثــرة 

االحتجاجــات واالعتصامــات يف عديــد الواليــات، اضافــة الــى املشــهد السياســي العبثــي.

الديمقراطية وحدها التكفي:
ــة  ــة وحــرة تشــرف عليهــا هيئ ــات دوري ــورة، انتخاب ــذ الث ــر تحقــق من الجــدال يف ان الكثي   
مســتقلة، مؤشــرات حريــة ايجابيــة عمومــا مقارنــة بالــدول العربيــة االخــرى، وكــذا بالنســبة لهامــش 
الديمقراطيــة الــذي المثيــل لــه يف املنطقــة، حســب “االيكونوميســت”، اعــام انفتــح ىلع تعــدد 
اآلراء بعــد عقــود مــن االنغــاق والرقابــة الخانقــة، وهــو يخضــع االن  لهيئــة مســتقلة تحــاول جاهدة 
محاصــرة الفوضــى واالنفــات وتأثيــرات اللوبيــات املاليــة والسياســية، دســتور جديــد يحمــل قواعــد 
الدولــة املدنيــة ومبــادئ املواطنــة وحريــة املعتقــد والضميــر والفصــل بيــن الســلطات واملســاواة 
التامــة بيــت املواطنــات واملواطنيــن، رغــم الغمــوض والهّنــات يف بعــض فصولــه، قوانيــن تحاكــي 
بلــدان عريقــة يف الديمقراطيــة: قانــون ملناهضــة العنصريــة واخــر ملناهضــة كل اشــكال  العنــف 

ضــد النســاء...

ــّمي  ــا س ــد م ــة بع ــا املنطق ــي عرفته ــروب الت ــزات والح ــام كل اله ــاد ام ــود الب ــم صم ــا األه وربم
ب”الربيــع العربــي” مــن حــروب أهليــة وتطــرف وعــودة للديكتاتوريــة، وذلك رغــم العمليــات االرهابية 
واالغتيــاالت السياســية التــي عرفتهــا بادنــا واالوضــاع االقليميــة الصعبــة، خاصــة مع الحــرب االهلية 

يف ليبيــا، التــي كانــت مــن اهــم بــؤر االرهــاب، تدريًبــا وتصديــًرا للعناصــر املتطرفــة.

ودون ان نســقط يف فــخ تقديــس الثــورات التــي يــرى بعــض املتفائليــن انها  تحمــل مفتاح 
ــرارة عقــد مــن  ــرة مــن م ــة امــل كبي ــاك خيب ــان هن ــق املعجــزات” 1 ف ــوي” و”تخل “الفــردوس الدني
الزمــن ضــاع يف املهاتــرات السياســية والحزبيــة وغابــت خالهــا اهــم مطالــب الثــورة االجتماعيــة، 
ــة، فــزادت االوضــاع املعيشــية ســوءا  ــوازن جهــوي واســتثمار يف القطاعــات الحيوي مــن شــغل وت
ــة  ــاب املراقب ــًرا  لغي ــوائي نظ ــد العش ــكار والتوري ــي االحت ــعار وتنام ــاع األس ــم وارتف ــبب التضخ بس
ــة  ــج التنموي ــاب البرام ــبب غي ــاًعا بس ــوي إتس ــال الجه ــرق االخت ــة، وزاد خ ــزة الدول ــي أجه وتراخ
والبيروقراطيــة االداريــة وضعــف الحوكمــة وتضاعفــت نســب البطالــة، خاصــة ضمــن الشــباب الحامــل 
ــم  ــذي حّك ــوازي ال ــاد امل ــاش االقتص ــة يف انتع ــزة الدول ــف أجه ــبب ضع ــا  وتس ــهادات العلي للش
قبضتــه ىلع الســوق، حيــث يشــهد نمــًوا مفزًعــا يقــّدر ب10٪ ســنوًيا ليصــل إلــى حوالــي 50٪ مــن 
الناتــج االجمالــي، حســب الخبــراء2 ممــا يؤثــر ســلًبا ىلع مــوارد الدولــة  الجبائيــة ) الهزيلــة اصــًا(، 

ويضاعــف مــن الجرائــم االقتصاديــة االخــرى، مثــل غســل االمــوال وتهريــب العملــة...

أمــا عــن الفســاد املالــي الــذي كان أحــد دوافــع الثــورة، ملــا ُعرفــت  بــه العائــات الحاكمــة زمــن حكم 
زيــن العابديــن بــن علــي مــن ســيطرة  ىلع ُعصــب الــدورة االقتصاديــة عبــر ســن قوانيــن وتشــريعات 
تحمــي مصالحهــا الحيويــة وتجنــي منهــا االربــاح وتخنــق عبرهــا املنافســة يف القطــاع الخــاص3، 
ــدأ الشــك  ــر واالصــاح وب ــة التغيي ــأس يف إمكاني ــا زاد مــن الي ــورة، مم ــه قــد تضاعــف بعــد الث فان

يــدب يف  نجاعــة كل العمليــة السياســية.4
1-عياض بن عاشور ، ليدرز »الثورة واستحضار الذاكرة« 13 يناير )جانفي(2021 

2-محد النوري« في االقتصاد السياسي للدولة التونسية : المأزق والمخرج« ليدرز ، 26 اغسطس )أوت ( 2020 
The World Bank, All in the Family, State Capture in Tunisia, April 2014 -3

4 -كانت تونس تحتل الرتبة 59 في مؤشر مدركات الفساد سنة 2010 واصبحت تحتل الرتبة 74 سنة 2019 و69 سنة 2020. 

االحتفال الباهت:
وضع ينذر باملخاطر: 
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وعّمقــت جائحــة كوفيــد-19 مــن األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واملاليــة، فقــد انكمــش االقتصــاد 
التونســي بنســبة تصــل إلــى 8.8٪ ســنة 2020، وهــي مــن أىلع نســب االنكمــاش عاملًيــا، وارتفعــت 
نســبة الديــن مــن 72٪ مــن الناتــج املحلــي إلــى حوالــي 90٪ ووصلــت نســبة البطالــة الــى حــدود 
ــر ىلع  ــل 15.2٪ ســنة 2019، وكان لألزمــة تأثي ــع مــن ســنة 20205، مقاب ــي الراب 17.4٪ خــال الثاث
ــى  ــل ال ــه يص ــا، فان ــمًيا 15٪ وطنًي ــاوز رس ــا ال يتج ــات، إذ بينم ــن الجه ــه بي ــر وتفاوت ــتوى الفق مس

حــدود 30 و40٪ يف الجهــات الداخليــة.6

عودة االحتجاجات

ــد  ــذي فق ــباب ال ــدى الش ــب ل ــان والغض ــد االحتق ــى مزي ــؤدي إال إل ــن ان ت ــاع ال يمك ــذه األوض كل ه
يف اغلبــه األمــل يف امكانيــة اصــاح اوضــاع البــاد وزاد نفــوره مــن  طبقــة سياســية يــرى انهــا ال 
تحمــل همومــه وال تعيــر مطالبــه امللحــة يف الشــغل والحيــاة الكريمــة اي اهتمــام، لذلــك تصاعــدت 
الحــركات االجتماعيــة يف الســنوات االخيــرة، لتصــل إلــى مــا بيــن 8000 و9000 تحــرًكا ســنوًيا7، مــع 
ــن  ــدد م ــاز يف ع ــط والغ ــفاط والنف ــاج الفس ــل انت ــتهدفت تعطي ــي اس ــيقيات8 الت ــود التنس صع
املــدن التونســية، مســتغلة يف ذلــك ضعــف الدولــة وهشاشــة االوضــاع السياســية وتــردد الطبقــة 

الحاكمــة وانقابهــا ىلع اتفاقاتهــا الســابقة مــع الجهــات والنشــطاء...

وحتــى شــباب االحيــاء الفقيــرة يف احــواز تونــس العاصمــة فانــه لــم يتــرك الذكــرى العاشــرة للثــورة 
تمــر دون ان يحتفــل ىلع طريقتــه، إذ رأى ان االغــاق التــام الــذي فرضتــه الســلطة ملــدة اربعــة ايــام 
مــن 14 إلــى 17 ينايــر 2021 لــم يكــن القصــد منــه مقاومــة جائحــة كوفيــد-19، بــل كان بغايــة منــع 

5- اصوات مغاربية 15 فبراير 2021 ، »معدل البطالة في تونس  يواصل االرتفاع«  
6- ملفات االنبدندنت عربية ن حمادي معمري ، كورونا يعمق االزمة االقتصادية واالجتماعية في تونس ، 23 ديسمبر 2020 

7- أنظر التقارير السنوية  للمرصد االجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، التي تصدر في شهر جانفي من كل سنة -
8- التنسيقيات ال تخضع لتنظيمات تقليدية مثل النقابات أو االحزاب ، بل هي نمط جديد من التنظيم السريع الذي يلتقي فيه شباب حول هدف أو 

اهداف معينة ، ويدعي السلطة للتفاوض حول مطالب حياتية  واضحة ، مثل تنسيقية الكامور في تطاوين وتنسيقية اصحاب الشهائد العليا.. 

التونســيين الغاضبيــن مــن أوضاعهــم املزريــة مــن االحتجــاج، فخــرج إلــى الشــارع يحتــج، ليــًا ، يف 
تحــدي ملنــع الجــوالن املفــروض....

يف غيــاب حلــول لقضايــا التنميــة والتشــغيل وجمــود الفعــل السياســي، لــم يبــق امــام الحكومــة 
التونســية التــي فقــدت الكثيــر مــن صدقيتهــا اال اســتعمال الــذراع األمنــي، يف إعــادة مخيفــة لزمــن 
ــه بهــا االحتجاجــات والتجمعــات وحتــى  ــذي يجاب ــي الغليظــة ال ــن عل ــه البوليــس عصــا ب كان في
ــات االمنيــة،  ــاك النقاب ــرد بقــوة، هن ــى اســتعداد الســلطة لل انتقــادات معارضيــه، اليــوم اضافــة إل
التــي، اضافــة إلــى مطالبتهــا بتحســين األوضــاع املاديــة ملنظوريهــا، فانهــا  اظهــرت  اكثــر  مــن 
ــتعملة  ــق، مس ــه ح ــوة دون وج ــتعمال الق ــاكات واس ــاوزات واالنته ــر التج ــتعدادها لتبري ــرة  اس م
دائًمــا التهديــد برفــض االوامــر واالعتصــام، كمــا اســتعملت صفحاتهــا إلطــاق حمــات تشــويه ضــد 

النشــطاء، وهــددت بــردود فعــل إنتقاميــة منهــم 9.

لــذا لــم يتأخــر رد الفعــل األمنــي، فقــد أوقــف أكثــر مــن 1500 شــخص بينهــم مئــات االطفــال، حســب 
تقريــر الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق االنســان الــذي قدمتــه خــال نــدوة صحفيــة عقدتهــا 
يــوم 4 فبرايــر )فيفــري( 2021 بمقــر النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين، كمــا أشــار التقريــر إلــى 
اإليقافــات العشــوائية ومداهمــة املنــازل بالقــوة، التــي قــال انهــا خلفــت صدمــات نفســية واضــرار 
ماديــة، واســتعمال الغــاز املســيل للدمــوع بكثافــة ممــا تســبب يف وفــاة الشــاب هيــكل الراشــدي، 

اضافــة إلــى التهديــد باالغتصــاب والتصفيــة الجســدية للموقوفيــن،

ــس  ــة يف تون ــودة الدكتاتوري ــبح ع ــن ش ــذرت م ــا ح ــي ايًض ــة ه ــي االمريكي ــن بوليس ــة فوري مجل
ــا  ــى م ــه إل ــازال ياحــق تونــس«10 اشــارت في ــي م ــن عل ــوان  »شــبح ب ــك يف مقــال تحــت عن وذل
حــدث خــال املســيرات الليليــة التــي قادهــا شــباب االحيــاء الفقيــرة، قائلــة  انــه بعــد عقــد مــن 
الثــورة، فــان املشــاهد التــي عاشــتها شــوارع تونــس بــدت وكأنهــا تكــرار ملــا عاشــته تونــس اثنــاء 
الثــورة واكــدت ان البــاد التــي تعتبــر »نموذجــا للديمقراطيــة يف العالــم العربــي، بــدأ ينزلــق مــرة 

اخــرى عائــًدا إلــى الدولــة البوليســية«

9-انظر مقال مهد العش » تونس من الدولة البوليسية الى دولة النقابات البوليسية » المفكرة القانونية 15-02-2021 
Ben Ali’s Ghost Still haunts Tunisia, Foreign Policy, February 4th,2021 -10

ارتفعت نسبة الدين من 
72٪ من الناتج املحلي 

إلى حوالي ٪90 

وصلت نسبة البطالة الى 
حدود ٪17.4 خال الثاثي 

الرابع من سنة 2020، 
مقابل ٪15.2 سنة 2019

مستوى الفقر ال يتجاوز 
رسمًيا ٪15 وطنًيا و يصل 
الى حدود 30 و٪40 يف 

الجهات الداخلية.

بين  و
تحرًكا سنوًيا
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االطفال

شبح عودة الدولة البوليسية؟
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حلمنا الذي لم يكتملحلمنا الذي لم يكتمل

اضافــة إلــى األوضــاع االقتصاديــة واملاليــة التــي زادت مــن تعقيدهــا جائحــة كوفيــد 19 وتداعياتهــا، 
ــر  ــد عش ــل بع ــو االفض ــاع نح ــر األوض ــة تغيي ــات يف امكاني ــباب والجه ــر الش ــاد صب ــك نف وكذل
ســنوات عجــاف، تأتــي ازمــة سياســية خانقــة مــن أســبابها  الصــراع بيــن رأســي الســلطة التنفيذيــة 
والتشــريعية حــول الصاحيــات وعــدم اســتعداد اي منهمــا للتنــازل مــن أجــل تســيير دواليــب الدولة، 

وذلــك دون  مراعــاة الوضــع الدقيــق الــذي تعيشــه البــاد.

إال ان تدهــور الوضــع السياســي يجــد جــذوره يف انتخابــات 2019 التشــريعية والرئاســية، فقــد 
ــض  ــه الرف ــًدا قوام ــا جدي ــكلت منعرًج ــا ش ــيين  ألنه ــن السياس ــب املحللي ــا أغل ــأت نتائجه فاج
لاحــزاب السياســية القائمــة والحديــث عــن اعــادة االعتبــار ملبــادئ الثــورة وشــعاراتها، وهــذا كان 
ــر املنتمــي املفاجــئ، حيــث جعــل مــن شــعار  ربمــا احــد اســرار نجــاح الرئيــس قيــس ســعيد غي
ــع  ــك م ــة وبعدهــا، وكذل ــع االحــزاب، خــال الحمل ــه م ــكل معارك ــا ل ــد« عنواًن ــورة »الشــعب يري الث
الديمقراطيــة التمثيليــة التــي تعطــي االحــزاب السياســية الــدور الرئيســي يف ادارة شــؤون البــاد، 
فهــو يعتبرهــا بيروقراطيــة وفاســدة واحيانــا »متامــرة«ىلع مصالــح البــاد وال تخــدم مصالــح 
ــى  ــق مــن »القاعــدة« إل ــذا وجــب تجاوزهــا وتعويضهــا بديمقراطيــة »مجالســية« تنطل الشــعب، ل
القمــة، أي مــن املحلــي إلــى الجهــوي وصــوال إلــى التمثيــل الوطنــي، ويســتغل قيــس ســعيد غيــاب 
املحكمــة الدســتورية، التــي ُيفتــرض ان تحســم يف النزاعــات الدســتورية، ليكــون صاحــب التأويــل 
الوحيــد للدســتور وصاحــب القــول الفصــل يف فصولــه الغامضــة، واألهــم ان يوســع مــن صاحياتــه 

ــدودة... املح

ــى االن،  ــات 2011 إل ــذ انتخاب ــر من ــر الكثي ــذي خس ــزب ال ــة، الح ــة النهض ــاك حرك ــل، هن يف املقاب
وخســارته ليســت فقــط يف فقدانــه الكثيــر مــن مخزونــه االنتخابــي مــن انتخابــات إلــى اخــرى بــل 

ــة الحكــم وســوء ادارة الشــأن العــام. ــدة فرضتهــا تهرئ ــات جدي يف تحدي

فالصراعــات الداخليــة التــي اججهــا التحضيــر ملــا بعــد راشــد الغنوشــي، الرئيــس التاريخــي، اربكــت  
الحركــة حيــث  اســتقالت قيــادات تاريخيــة التصــق وجودهــا بالحركــة واصبــح اداء الشــيخ، ســواء كان 

داخــل حزبــه أو ىلع رأس مجلــس نــواب الشــعب محــل تســاؤل وتشــكيك، 

كمــا ان اثــارة املاضــي العنيــف للحركــة وعمليــات القتــل عبــر شــهادات مــن داخــل الحركــة وغيــاب 
ــم  ــن فيه ــيين بم ــن التونس ــد م ــة العدي ــار حفيظ ــد اث ــي ق ــاء املاض ــن كل اخط ــي ع ــد الذات النق

اولئــك الذيــن كانــوا مــن اشــد املتعاطفيــن معهــا.

لذلــك فــان الســيد راشــد الغنوشــي، الــذي يــرى يف نفســه األقــدر سياســًيا يف البــاد بعــد وفــاة 
ــل  ــًدا، يمي ــا عني ــي منافًس ــة الحال ــد السبســي، قــد رأى يف رئيــس الجمهوري صديقــه الباجــي قاي
ــي   ــتقبل الغنوش ــة وملس ــتقبل الحرك ــًدا ملس ــون تهدي ــك يك ــو بذل ــة، وه ــدي واملناكف ــى التح إل

ــي. السياس

لذلــك فكاهمــا يدافــع عــن موقعــه الخــاص وكاهمــا يبحــث عــن توســيع مرّبــع نفــوذه، وال أحــد 
منهمــا يفكــر يف تقاســم الســلطة أو يظهــر اكتراًثــا باألزمــة الخانقــة التــي تعيشــها البــاد، فقيــس 
ســعيد يســعى إلــى املحافظــة ىلع شــعبيته التــي اكتســبها خــال حملتــه االنتخابيــة، وان يحقق 
بعــض مــا وعــد بــه ناخبيــه، أمــا الغنوشــي فانــه يحــاول التمســك بقواعــد اللعبــة السياســية بعــد 
ان أحــس بــان زمــام املبــادرة قــد بــدأ ُيفتــك منــه، وبعــد ان بــدأ حزبــه يترنــح تحــت وقــع الضربــات 
املوجعــة التــي يكيلهــا إليــه خصومــه، وخاصــة رئيســة الحــزب الدســتوري الحــر، ممــا يشــي بــان 
االنتخابــات القادمــة ســتكون مصيريــة للحــزب ولرئيســه الــذي فقــد الكثيــر  مــن الكاريزمــا والثقــة 
وحتــى الدهــاء السياســي أمــام كثــرة الهفــوات واالخطــاء، ممــا جعــل امكانيــة ســحب الثقــة مــن 

رئاســته للبرملــان أمــًرا ممكًنــا ...  

ــوم مهــازل وعــراك وحتــى  يف واقــع هــذا الصــراع الشــخصي املدمــر وأمــام برملــان يعيــش كل ي
أعمــال عنــف بيــن الفرقــاء السياســيين، ال يــكاد ُيســمع نــداء الخبــراء واملحلليــن والخائفيــن ىلع 
مصيــر البــاد والحريصيــن ىلع ديمقراطيتهــا الفتيــة، فــا صــوت يعلــو فــوق صــراخ السياســيين... 

 

ثالثة االثايف:
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