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نوبل لتونس :نصر باهر و لكن؟
ُسلّطت األضواء مجدداً على تونس عقب فوز مجتمعها المدنً بجائزة نوبل
للسالم .وكان للجائزة وقع كبٌر لٌس فً تونس فقط بل فً العالم ،لتكرٌمها
جهود أربع منظمات تونسٌة فً تذلٌل األزمة التً عرفتها البالد عقب
اغتٌال السٌاسٌٌن شكري بلعٌد ومحمد البراهمً ،واالحتجاجات الضخمة
التالٌة .وأثار فوز تونس بالجائزة شعوراً عارما ً
بالفخر لدى التونسٌٌن
ِ
والتونسٌات ،واٌضا ً مخاوف عمٌقة حول مآل دٌموقراطٌتهم الواعدة.
وٌعبّر تكرٌم تونس ومنظماتها عن تقدٌر المجتمع الدولً للجهود السعً
إلرساء مبادئ التوافق كدعامة أساسٌة لحكم تونس الجدٌدة ،وإشارة حاسمة
الى الدور المحوري للمجتمع المدنً فً بناء الحاضر والمستقبل ،على
رغم تحوالت سٌاسٌة مربكة ومخٌفة تعصف لٌس بتونس فحسب ،بل
بالمنطقة العربٌة ككل.

مهى ٌحً
تتش ّكل منظمات المجتمع المدنً الفائزة التً عرفت الحقا ً بالرباعً
الراعً للحوار ،من االتحاد العام التونسً للشغل ،واالتحاد التونسً
للصناعة والتجارة والصناعات التقلٌدٌة (األعراف) ،والرابطة التونسٌة
للدفاع عن حقوق االنسان ،والهٌئة الوطنٌة للمحامٌن .وأشارت نوبل الى
مساهمة الرباعً كـ «مساهمة مصٌرٌة فً بناء دٌموقراطٌة تعددٌة»
وانتشال البالد من لجج االنحدار نحو الفوضى والعنف ،عبر وضع أسس
لحوار وطنً شارك فٌه  32حزبا ً من مشارب مختلفة ،والمدماك الرئٌس
إلرساء المبادئ الجوهرٌة للدستور الجدٌد ،ومنها المواطنة المتساوٌة
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والعادلة ،كمكوّ ن أساسً للعالقة بٌن الدولة ومواطنٌها واألطٌاف
المجتمعٌة المختلفة .كما سمح الحوار للمشاركٌن بتنظٌم انتخابات رئاسٌة
وتشرٌعٌة وتمكٌن االنتقال السلمً للسلطة.
بٌد أن هذا التوافق بات عرضة للخطر بسبب الخرٌطة السٌاسٌة التً
فرزتها االنتخابات األخٌرة ،وكرّ ست «نداء تونس» العلمانً العبا ً أكبر
فً البالد .فهو ٌسٌطر على المراكز السٌاسٌة األهم ومنها رئاستا
الجمهورٌة والبرلمان ،فٌما ٌرأس الحكومة شخصٌة مستقلة ولكن قرٌبة
منه .وكان «نداء تونس» اختار ان ٌش ّكل حكومة توافقٌة تضم ائتالفا ً مع
األحزاب األربعة االساسٌة المنبثقة من االنتخابات ومنها «حركة النهضة»
االسالمٌة.
وقد تطٌح االنقسامات داخل «نداء تونس» هذه الحكومة ،خصوصا ً بسبب
الصراع بٌن الجناح الٌساري ممثالً بمحسن المرزوق ،األمٌن العام
للحزب ،ونائب رئٌس الحركة حافظ قائد السبسً ،ابن الرئٌس وممثل
الجناح الدستوري المعارض للٌسارٌٌن .وكانت آخر تجلٌات الصراع
استقالة الوزٌر األزهر العكرمً الموالً للمرزوق من الحكومة بحجة عدم
قدرة حزبه على مجابهة «الفساد المستشري» ،فٌما تتصاعد المطالبة من
ب شٌئا ً
الفرٌق نفسه باستقالة رئٌس الوزراء الحبٌب الصٌد بحجة انه لم ٌل ِ
من توقعات التونسٌٌن وآمالهم.
وعلٌهٌ ،جب اإلتٌان برئٌس حزبً قوي وقادر على اتخاذ وتنفٌذ
القرارات ،وغٌر محكوم بسقف التوافق مع الكتل المشاركة فً الحكومة،
خصوصا ً «النهضة» .وسٌإدي التشظً فً «نداء تونس» الى تكرٌس
«النهضة» العبا ً رئٌساً ،على رغم التذبذبات الداخلٌة التً طاولته أٌضا ً
بٌن جناحٌن عرٌضٌن ،احداهما ٌدافع عن المشاركة فً الحكومة والشراكة
مع «النداء» بوصفها االستراتٌجٌة األفضل لضمان أولوٌاته فً صنع
القرار وحماٌة الحزب من التهمٌش ،واآلخر ذو امتدادات جهوٌة ومحلٌة
تخشى أن ٌخسر الحزب صدقٌته عبر التحاقه بالنظام .لكن تماسك الحزب
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لٌس عرضة للخطر حالٌاً ،نظراً الى مكانة األمٌن العام للحركة راشد
الغنوشً لدى التونسٌٌن كمرجعٌة دٌنٌة ومعنوٌة وسٌاسٌة.
كما أن الخالف بٌن طرفٌن أساسٌٌن فً الرباعً ،هما االتحاد العام للشغل
ومنظمة األعراف ،حول االقتصادٌ ،هدد أٌضا ً بانفراط عقد الرباعً،
خصوصا ً فً ضوء الدعم الذي تحظى به األعراف عبر مشاركة عدد ال
ٌستهان به من أعضائها فً صنع القرار السٌاسً .وٌتمحور الجزء األهم
من الخالفات حول اإلصالحات الهٌكلٌة المطلوبة لتحسٌن االقتصاد
وإرساء أسس العدالة االجتماعٌة ،وهً التً كانت سببا ً أساسٌا ً فً اندالع
الثورة كاإلصالح الجبائً المطلوب وسٌاسات التسعٌر والدعم للمواد
األساسٌة ورفع األجور للقطاع الخاص وغٌرها .وتطغى الٌوم الرإٌة
االقتصادٌة لمنظمة األعراف على االستراتٌجٌة التنموٌة المقدمة من
الحكومة للسنوات الخمس المقبلة ،ومنها أولوٌة الشراكة بٌن القطاعٌن
الخاص والعام ومراجعة مجلة االستثمار وغٌره .وبالتوازي ،رفضت
األعراف حتى مناقشة الزٌادة المتوخاة لرواتب القطاع الخاص.
ومن أكثر المشارٌع المثٌرة للخالف مما طرح مإخراً مشروع المصالحة
الوطنٌة فً المجال االقتصادي والمالً ،والذي ٌهدف الى تسرٌع إغالق
ملفات الفساد المالً وتعزٌز الثقة ببنٌة البالد االستثمارٌة .هذا القانون
أطلق موجة انتقادات عارمة ومنها خرقه الفاضح للدستور ،وتكرٌسه
وسٌلة اإلفالت من العقاب وتجاوزه للقضاء وللسلطة التشرٌعٌة وللجنة
الحقٌقة والكرامة المكلفة رسمٌا ً بملفات العدالة االنتقالٌة .وما تهدٌد االتحاد
العام للشغل بإضراب عام فً القطاعٌن العام والخاص فً سابقة تارٌخٌة،
اال إشارة الى حجم األزمة القائمة.
وٌكتسب التقدٌر الممنوح ،عبر الجائزة ،للمجتمع المدنً كشرٌك أساسً
فً صٌاغة رإٌة سٌاسٌة لتونس ما بعد بن علً والعمل على تنفٌذها،
أهمٌة قصوى على وقع عملٌات المقاٌضة المطروحة بوتٌرة متزاٌدة بٌن
الحرٌات األساسٌة التً ٌصونها الدستور والفزاعة األمنٌة وحماٌة
االستقرار .وما ٌطرح الٌوم ضرورة اٌالء األولوٌة لألمن ولالقتصاد ولو
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على حساب الحرٌات األساسٌة .فبٌن مطالبة األعراف بشخص رئٌستها
وداد بوماشً بالعمل على منع التظاهر ،ال بل تجرٌمه ،ومبادرات القوى
األمنٌة المعنٌة بإقفال مإسسات عدة بحجة عالقة ما مع التنظٌم السلفً
«أنصار الشرٌعة» ،أضحت حقوق التونسٌٌن الفردٌة ،ومنها الحق فً
التظاهر للمطالبة بحقوق اقتصادٌة أو للتعبٌر عن سخط اجتماعً ،عرضة
للخطر.
وتشٌر التطورات المتسارعة الى إمكانٌة اندالع صدام حاد بٌن األطراف
المختلفةٌُ ،فقد النخبة السٌاسٌة قدرتها على صنع القرارات الفاعلة ،وقد
ٌسرّ ع وتٌرة التدهور االقتصادي واالختراقات األمنٌة كالتً حصلت قبل
أشهر فً سوسة ومتحف باردو فً العاصمة .كما تثٌر االنتخابات المتعددة
المرتقبة فً  3122ومنها االنتخابات البلدٌة ،وفً منظمة الشغل،
المخاوف من طغٌان السٌاسات الشعبوٌة على آلٌات صنع القرار .وتش ّكل
االنتخابات البلدٌة ،إذا لم تفرغ من مضمونها ،فرصة إلشراك المجتمعات
المحلٌة فً تحدٌد أولوٌاتها وصٌاغة سٌاقها التنموي.
جائزة نوبل هً تذكٌر للجمٌع ،وخصوصا ً ص ّناع سالم تونس ،بؤهمٌة ...
التوافق فً هذه المرحلة الحرجة من تارٌخ البالد وعدم التفرٌط بالمصلحة
العامة ،خصوصا ً مصلحة الطٌف األكبر من التونسٌٌن والتونسٌات ،خدمة
لمصالح ضٌقة تعٌد انتاج الوضع السٌاسً واالقتصادي لحقبة بن علً.
الحٌاة تم نشر هذا المقال فً جرٌدة.
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