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ملخص

رئيس التحرير

حتمل دور ريادي نحو ترسيخ التوافق السيايس واالجتامعي يف
متيض تونس باستقرار يف ّ
لاً
املنطقة بعد أن رفعت راية الثورات العربية ،وأحيت هبا أم جديدً ا يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا .ولئن كانت البلدان التي عاشت الثورات العربية مثل تونس ومرص وليبيا
واليمن وسوريا تتقاسم نفس املحيط الديني–اإلثني إال أهنا ختتلف عن بعضها من حيث
التجارب واخلربات واخلصوصيات املؤسسية وما شاهبها ،مما جعلها تعيش مغامرات خمتلفة.

وكان الرئيس املخلوع زين العابدين بن عيل قد اضطر ملغادرة البالد يف  14جانفي/يناير
 ،2011بعد أن تأكد من عدم قدرته عىل الوقوف ضد احلراك الشعبي الذي انطلق بثورته
يف  17ديسمرب  ،2010ونقل تونس إىل مرحلة جديدة .وبعد الثورة عاد ممثلو املعارضة
وأسسوا أحزا ًبا
احلقيقية إىل وطنهم بعد قضاء سنوات طويلة يف املهجر ،واحتكوا بالشعب ّ
سياسية .وبعد فرتة قصرية ذهبت تونس إىل انتخابات لتشكيل “املجلس التأسييس” الذي
عكس إرادة الشعب بمختلف أطيافه واجتاهاته .وكان حزب حركة النهضة الفائز األول يف
سياسيا كب ًريا ،حيث أعطى منصب الرئاسة لزعيم احلزب
نضجا
سباق االنتخابات قد أبدى ً
ًّ
الفائز الثاين ،ورسم بذلك خارطة طريق ّ
مكنت البالد من الوصول إىل ما وصلت إليه من
دون وقوع حادثة كبرية .وشهدت تونس يف أثناء هذه الفرتة حماوالت عديدة إلجهاض
الثورة شبيهة بأحداث أخري يف دول الربيع العريب ،مثل إحداث “حركة التمرد” التونسية
ولكنها باءت باإلخفاق.

مفاو�ضات حكيمة
يمك�ن إي�راد أس�باب كثيرة حالت دون

حت�ول تون�س إىل مصر وليبيا وحت�ى اليمن
ّ
وس�وريا ،يأيت عىل رأس�ها حنكة السياسيني،
ووعي الش�عب ،واحرتازه من عواقب إيقاع

البلاد يف الفوىض .وقد ج�رت خالل ثالث

الس�نوات املاضي�ة أح�داث كادت ّ
حتط�م

البالد ،مثل اس�تفزازات التنظيامت الس�لفية،

واالعت�داء عىل الس�فارة األمريكية ،واغتيال
حزبني سياس�يني معارضين .ورغم

رئيَس�يَ
ذل�ك مل ُيس�مح بنه�ب مكتس�بات الث�ورة،
ومل تس�تطع تل�ك األقلي�ة التي كان�ت حتاول

رؤية تركية
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َ
فرضإحداث ضجيج وكأهنا متثل األكثرية
الوصاي�ة عىل السياس�ة ،رغم نيله�ا دعماً من
الق�وى اخلارجي�ة .وحرك�ة النهض�ة التي هلا
مكان�ة مؤثرة يف سياس�ة البلاد مل تتنازل عن
أولوياهت�ا من جهة ،ومل هتم�ل الواقع املعاش
للبالد م�ن جهة أخرى .وزعي�م هذه احلركة
راش�د الغن�ويش ال�ذي ع�اد إىل تون�س بع�د
قضاء سنوات طويلة يف املنفى حاول أن يزيل
اخلالف�ات القائمة بني أعض�اء النهضة الذين
كان معظمه�م يف الس�جون ،منقطعين ع�ن
بعضهم لس�نوات مديدةّ ،
وأكد ً
أيضا رضورة
اخل�روج م�ن األزم�ات بالعم�ل الس�يايس.
والغنويش الذي اس�تحق صفة “حكيم شامل
أفريقي�ا” بفضل املفاوضات التي أجراها عىل
مدار ثالث سنوات مع األطراف كافة داخل
البلاد وخارجه�ا كان أفض�ل مث�ال إلعطاء
درس يف أن التضحية هي ما تقتضيها السياسة
أحيا ًن�ا .وكان الغنويش قد أقنع إخوانه بأمهية
املفاوضات التي كان يقودها بحكمة ،كام أنقذ
حزبه مرات عديدة من الوقوع يف اهلاوية.
وق�د ّ
تفككت مجي�ع األح�زاب املمثلة يف
وص ُغرت،
الربملان بعد االنتخابات يف تونس َ
ثم انضوت هذه األح�زاب الصغرية فيام بعد
حت�ت أكرب ح�زب مع�ارض يف البالد باس�م
“ح�زب نداء تونس” ،كام أن حزب النهضة
أثبت قوت�ه وجدارته يف هذه املعركة .وكانت
ش�خصية راش�د الغنويش تتبوأ مكانة متميزة
بأفكارها وآرائها النيرّ ة من بني قادة احلركات
اإلسلامية يف الفترة احلديث�ة ،حيث متكنت
هذه الش�خصية من تنفيذ آرائه�ا النظرية بعد
الث�ورة يف تون�س بنج�اح .وبذل�ك اس�تطاع
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الغن�ويش حتقي�ق “تدريب وتكوي�ن داخيل”
حلركت�ه البالغ�ة م�ن العم�ر أربعني س�نة من
جه�ة ،وأث�رى الثقاف�ة السياس�ة التونس�ية
بمفاهي�م جديدة مثل “التفاوض الس�يايس”
و“التضحية السياسية” من جهة أخرى.

اجتماعي ًّ
حقا
رجل ديمقراطي
ّ
وكان الس�يد حمم�د منص�ف املرزوق�ي
املع�روف بش�خصيته الثقافي�ة ونش�اطاته يف
جمال حقوق اإلنس�ان ق�د ع�اد إىل البالد من
منفيا خارج البالد سنوات
باريس بعد أن كان ًّ
طويلة مثل راش�د الغنويش .ودخل املرزوقي
احلي�اة السياس�ية وق�اد حتال ًف�ا ض�م أطرا ًف�ا
علامنية–ليربالية–اشتراكية .وت�م اختي�ار
املرزوق�ي ملنصب رئي�س اجلمهورية من قبل
املجلس التأس�ييس بصفت�ه رئيس ثاين حزب

الد�ستور يتوّج ثورة تون�س

ف�از يف االنتخاب�ات ،إىل جان�ب نيل�ه تأيي�دً ا
فع�ال
م�ن الغن�ويش .وكان للمرزوق�ي دور ّ
يف إيص�ال تون�س إىل املرحلة احلالي�ة .وكان
مؤمنً�ا بأن السياس�ة واملفاوضات السياس�ية
هي الس�بيل الوحيدة للخروج من األزمات،
ولذلك مل يسمح بانسداد باب السياسة ،وهو
ما نراه يف قراراته وتعييناته ملناصب حساس�ة
يف البالد ،وعىل رأس�ها قي�ادة اجليش ،حيث
جعل ه�ذا األخري خ�ارج املعادلة السياس�ية
باختي�اره الدقي�ق مل�ن يت�وىل قي�ادة األركان
العام�ة ،وكان املرزوق�ي ق�د تص�دى بذل�ك
الحتامل ظهور نظام وصاية للرشطة واجليش
كام كان يف السابق.

هذا ،وأرشف الرئيس املرزوقي عىل فريق
عم�ل قام بإع�داد تقرير حتت اس�م ِ
“الكتَاب
َ
األس�ود” وأحب�ط بذل�ك حماول�ة قي�ام نظام

وصاي�ة جدي�د متأل�ف م�ن رؤوس األموال
ووس�ائل اإلعلام والبريوقراطي�ة القديمة.
وهذا الكتاب الصادر عن رئاس�ة اجلمهورية
يف ع�ام  2013حت�ت عن�وان “منظوم�ة
الدعاية حت�ت حكم ابن علي” تضمن وثائق
ومعلوم�ات فاجأت الكثريي�ن ،حيث تناول
الكتاب حتت فصول وعناوين خمتلفة أساليب
اب�ن علي يف الدعاي�ة والضغط عىل الش�عب
وإقص�اء املعارض�ة ،م�ع االستش�هاد بوثائق
ومق�االت وكت�ب وبروش�ورات وبرام�ج
إعالمية دعائية ووثائق تثبت دفع مبالغ مالية
لبعض الكتاب واملنتجين .وهبذا الكتاب تم
كش�ف القناع عن رج�ال األعمال والك ّتاب
والصحفيين واألكاديميين والفنانني الذين
كانوا من املحتمل أن يبادروا باسرتجاع نظام
وصاي�ة جدي�د يف البلاد .وتص�دّ ى الرئيس
املرزوقي من خالل نرش هذا الكتاب الحتامل
ح�دوث انقلاب مض�اد يف البلاد متحمًل�اً
يف ذل�ك كاف�ة األخط�ار .وكان املرزوق�ي
يؤك�د رضورة االحت�كام إىل املجلس يف فرتة
حريصا عىل
األزمات السياس�ية ،حي�ث كان
ً
السياس�ة وس�معتها .ومل يس�مح باس�تغالل
النزاع�ات السياس�ية ملآرب ش�خصية س�واء
لنفس�ه أم لغيره عندم�ا ت�م تعلي�ق أعمال
الدس�تور والس�عي إىل حل املجل�س وإجبار
حكوم�ة النهضة عىل االس�تقالة ،وغريها من
الفترات الصعبة .وعندم�ا اتفقت األطراف
السياسية عىل رضورة االستمرار مع حكومة
التكنوقراط حت�ى موعد االنتخابات يف هناية
عام  ،2014واختلفت حول رئيس احلكومة
ّ
أكد املرزوقي أنه لن يسمح أن يكون رئيساحلكومة من خ�ارج املجلس ،وحافظ بذلك
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على كرامة الربملان م�ن جهة ،وأثب�ت هويته
الثوري�ة والديمقراطي�ة االجتامعي�ة من جهة
أخرى.

تم�������ت الموافق�������ة عل�������ى الد�ست�������ور التون�س�������ي
الجديد من قبل المجل�س الت�أ�سي�سي في 26
جانفي/يناير  2014بع�������د مناق�شات طويلة
كان�������ت ح�صيلتها موافق�������ة  200ورف�ض 12
واحتفاظ  4من �أع�ضاء المجل�س
الد�ستور الجديد في تون�س
مت�ت املوافق�ة على الدس�تور التونسي
اجلدي�د من قب�ل املجل�س التأس�ييس يف 26
جانفي/يناي�ر  2014بع�د مناقش�ات طويلة
كان�ت حصيلته�ا موافق�ة  200ورفض 12
واحتفاظ  4من أعضاء املجلس .ومع املوافقة
عىل الدس�تور اجلديد املتك�ون من  149مادة
جت�اوزت تونس أزمة سياس�ية كبرية ،وباتت
تسير اليوم م�ع حكومة التكنوقراط برئاس�ة
مه�دي اجلمعة نح�و االنتخاب�ات الترشيعية
التي ستجرى يف هناية العام اجلاري .ويف ظل
مناقش�ات دس�تورية حادة حول العالقة بني
الدين والدولة ،والرشيعة والعلامنية ،وشكل
النظ�ام اجلدي�د ،وما ش�ابه ذلك من مس�ائل
عدي�دة ت�م التوص�ل إىل صيغ�ة دس�تورية،
وكان حلركة النهض�ة فيها دور كبري ،حتى إن
سياس�ة النهض�ة وتضحياهتا يف ه�ذه املرحلة
أثارت تس�اؤلاً لدى الكثريين حول اعتبارها
“انتصارا” أو “هزيمة”؟
ً
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واملادت�ان األوىل والثاني�ة م�ن الدس�تور
متثلان روح الدس�تور وأصل�ه ،إذ ال جي�وز
مناقش�تهام واالقرتاح بتعديلهام .وتنص املادة
األوىل عىل الوصف األسايس للدولة ،فتقول:
“تون�س دولة حرة ،مس�تقلة ،ذات س�يادة،
اإلسلام دينها ،والعربية لغته�ا واجلمهورية
نظامه�ا” .وأم�ا مفاهي�م “احلري�ة والكرام�ة
والعدالة” التي كانت ش�عار الثورات العربية
ش�عارا
وعدَّ ْت
فق�د وردت يف املادة الرابعةُ ،
ً
للجمهوري�ة التونس�ية .وبحس�ب الدس�تور
اجلديد الذي تبنى لتونس النظام الربملاين فإن
رئي�س اجلمهوري�ة هو “رئي�س الدولة ورمز
وحدهت�ا ،يضمن اس�تقالهلا واس�تمراريتها،
ويس�هر على احترام الدس�تور” .ويشترط
ّ
ملرش�ح منصب رئي�س اجلمهوري�ة أن يكون
مس�لماً ً ،
بالغ�ا من العمر  35س�نة عىل األقل،
تونس�يا من�ذ الوالدة .وتن�ص املادة
ومواطنًا
ًّ
 74عىل أن املرش�ح “إذا كان حاملاً للجنسية
غري اجلنس�ية التونس�ية فإنه يقدّ م ضمن ملف
ترش�حه تعهدً ا بالتخيل عن اجلنسية األخرى
رئيس�ا للجمهورية”.
عند الترصيح بانتخابه ً
وكان هلذه العبارة وضع فعيل يف تونس حيث
ريا من الالعبني السياسيني يف بناء
إن عد ًدا كب ً
تونس اجلديدة قد اضطروا يف السابق ملغادرة
بالدهم ،والعيش يف اخلارج لسنوات طويلة،
واحلصول بالطبع عىل جنسيات أخرى.
ولعل�ه من الصعب التنب�ؤ بالدور الذي
سيقوم به الدس�تور اجلديد املوافق عليه من
قبل املجلس التأس�ييس باألغلبية الس�احقة
يف ح�ل املش�كالت الت�ي يعانيه�ا املجتمع.
املهم أن يكون الدستور -أي هذا
ولكن من ّ
النص التأس�ييس لتونس اجلديدة وللمرحة
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اجلدي�دة الت�ي س�ميت بـ“اجلمهوري�ة
الثاني�ة” -منتقًل�اً إىل حي�ز التنفي�ذ بموافقة
األط�راف السياس�ية ك ّله�ا ،إذ إن فح�وى
الدس�تور هي�دف إىل وض�ع نظام ق�ادر عىل
قي�ادة املرحل�ة اجلدي�دة ،وحيت�وي الرشائح
االجتامعي�ة كاف�ة م�ن دون متيي�ز .وأصب�ح
الالعب�ون السياس�يون يدرك�ون جي�دً ا أن
ره�ن مس�تقبل البلاد بمناقش�ات لفظي�ة–

نظري�ة م�ن ش�أنه أن ُيعي�د إىل البلاد تل�ك
األنظم�ة االس�تبدادية الس�ابقة .م�ا ي�زال
ُ
وبالد الياس�مني
منطل�ق الث�ورات العربي�ة
ُ
مص�در أم�ل كبير بع�د أن أكملت
تون�س
َ
عامه�ا الثال�ث من ثورهت�ا املجي�دة .ولعل
بروزه�ا كأوىل دولة عربي�ة تتطلع إىل جتربة
ديمقراطي�ة بمش�اركة واس�عة يؤك�د ه�ذا
األم�ل.
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