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افتتاحية
املغرب العريب
أي أثر للمشاركة السياسية لإلسالميني؟
د .املختار بنعبدالوي

اإلسالميون ليسوا فقط وافدا سياسيا جديدا يف منطقة املغرب العريب ،إنهم
باإلضافة إىل ذلك حاملون ملرشوع مختلف ،وإن كان أصحابه يعتربونه أصيال،
بالنظر إىل الهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة .من هنا فإن السؤال عن أثر
املشاركة السياسية لإلسالميني ،هو كذلك سؤال عن مدى قدرة رشكائهم السياسيني،
يف السلطة ،ويف املعارضة ،عىل قبول االختالف ،وعىل التنافس السيايس املفتوح،
املحتكم إىل اإلرادة الشعبية التي تعرب عنها صناديق االقرتاع.
ميكن وصف املرشوع اإلسالموي بأنه جديد نسبيا فقط باملقارنة مع
التيارات األخرى ،فحضوره يف املغرب العريب يربو اليوم عىل نصف القرن ،وإن
جاء متأخرا عن توأمه يف املرشق العريب (رغم أن اإلسالمويني املغاربيني ال يحبذون
تصنيفهم تحت قبعة اإلخوان املسلمني) .وضع اإلسالمويني املغاربيني داخل فئة
واحدة فيه كذلك الكثري من التجاوز ،فالفوارق األيديولوجية بني اإلسالمويني
السلفويني وأولئك املنحدرين من التيارات اإلخوانية هي أكرب أحيانا من تلك التي
متيز إسالمويي املدرسة اإلخوانية ،وبعض املدارس الليربالية املحافظة (كحزب
االستقالل يف املغرب) .إسالمويو املدرسة اإلخوانية بدورهم منقسمون بني من
ال زالوا يحملون مرشوع الخالفة (املتعارض مع الدميقراطية) ومن انحازوا إىل
مرشوع الدولة املدنية ،الذي ليس يف الحقيقة إال وصفا خجوال للدولة العلامنية.
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إذا كانت الظاهرة اإلخوانية ظاهرة مرصية ،انتقلت بالعدوى ،يف جميع
اتجاهات الوطن العريب ،فإن «الحراك العريب» ،ظاهرة مغاربية بامتياز ،انتقلت
بالعدوى كذلك إىل مختلف املناطق املغاربية .وفق تحليل منطقي كانت الجزائر
سباقة إىل الحراك ،وعىل عتبة تحول عميق ،عندما انشقت املؤسسة العسكرية
عىل نفسها ،وقرر الرئيس املرحوم الشاذيل بنجديد أن ينصاع إلرادة الشعب.
أبرزت صناديق االقرتاع حينها ميال ساحقا لصالح جبهة اإلنقاذ ،وهو ما حدا
بالجيش الجزائري إىل إجهاض اإلرادة الشعبية ،وإىل جر البالد إىل ما أصبح يصطلح
عليه يف الرطانة املعارصة ب« :العرشية السوداء» ،وكام هو الحال يف مرص اليوم،
مل تكن «العسكرتاريا» الحاكمة ،وال جزء من املجتمع ،عىل استعداد للرضوخ
إلرادة الشعب ،وبالتايل قبول فكرة أنه حتى عندما يخطئ الشعب يف اختياراته،
فإن الدميقراطية تسمح له بتصحيح هذه األخطاء.
باملقابل ،فإن تونس نجحت ،بعد عقدين من تجربة الجزائر ،يف أن تعطي
للشعب فرصته يف التعبري عن إرادته ،وأن تضع بني يديه وسائل تصحيح هذه
اإلرادة ،مبا أهلها ألن تتبوأ موقع أول دميقراطية عربية بامتياز .عندما نقارن اليوم
بني تجارب الجزائر ومرص وتونس ،يتبني لنا أنه إذا كان صعود الطبقة الوسطى،
وتحسن مستوى التعليم ،والتأهيل ،هو ما كان من وراء انبثاق الحراك ،فإن
قوة املؤسسات ،وانفتاحها عىل املجتمع ،هو ما كرس «االستثناء التونيس» وما
مكن هذا املجتمع الصغري ،الدينامي ،واملندمج من االنفتاح عىل آفاق دميقراطية
واعدة ،ومن تقديم الدليل عىل أن ثقافة الحوار (وليس القمع والسجون) هي ما
ميكن أن يوفر األمن والحامية للوطن.
إذا كان وجود املؤسسات هو ما حمى الدميقراطية التونسية الناشئة ،فإن
غيابها هو ما دفع بالحراك الليبي إىل الهاوية (إىل جانب األيدي الخارجية) ،وما
أدار دواليب طاحونة تتغذى مبياه اإلرهاب القادمة من جميع االتجاهات ،متاما
كام أن ضعف املؤسسات ،واالنبعاث الجديد للقبيلة ،واخرتاقها لبنيات وهياكل
الدولة أسهم يف تعطيل الدينامية الدميقراطية ،ويف عودة الجيش ليك ميسك
بالتوازنات القبلية والعرقية ،دون أن يكون قادرا عىل أن يجرتح مسار جديدا،
يحقق االندماج االجتامعي املطلوب.
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أخريا ،وفيام يخص التجربة املغربية ،فيمكننا أن نضعها يف مكان وسط بني
هؤالء وأولئك ،الدولة املغربية أو املخزن ضاربة يف القدم ،وهي ليست حارضة
كنظام سيايس فقط ،ولكن كبنية ثقافية تحكم وتؤطر الثقافة واملخيلة السياسية
لكثري الفاعلني املغاربة ،إنها بنية سياسة تتسم بالصالبة يف زمنها االعتيادي ،ولكن
خربتها التاريخية تجعلها تتحىل بأقىص درجات املرونة يف حاالت االستثناء ،هذه
املراوحة بني الصالبة واملرونة ،يف ظل التحوالت االجتامعية والسياسية املحتومة
هي ما سوف يصنع قدر املغرب الدميقراطي عىل املدى املتوسط.
يف املشهد املغاريب ،تبدو اإلسالموية كحجرألقي به يف بركة ،فحرك املياه
العميقة والرتسبات الراكدة .لقد استنفذ ،أو يكاد ،هذا الوافد الجديد طاقته
العنفية ،وأصبح يبحث عن موقع له ،عىل الرقعة السياسية ،كبقية املكونات
األخرى،ومتاما كام أن التسلطيات الحاكمة ،رمبا تكون قد أخذت ما يكفي من
العربة ،من نقع الحراك العريب ،واستنتجت أن القمع واإلقصاء ال يحفظ أمن
الوطن بل قد يفيض أحيانا إىل ضياعه ،فإن اإلسالموية املغاربية ،قطعت أشواطا
هامة يف هذا االتجاه ،مبا يجعل أفق الدميقراطية ،والدولة املدنية ،السفينة التي
ميكنها أن تقود مجتمعات املغرب العريب إىل براري االستقرار ،واالندماج والتنمية.
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التجربة التونسية  :النموذج والظالل
محرز الدرييس

نتذكر جيدا إجابة رينان يف جداله مع جامل الدين األفغاين حول دور اإلسالم،
واصفا الشعوب اإلسالمية بأنها (شعب البدايات الجميلة) ،وهو ما ينطبق جزئيا عىل
الحراك التونيس خالل السنوات األخرية .فحني نتناول التجربة التونسية تشقان رغبتان،
رغبة يف تحويل التجربة إىل أمثولة أو أيقونة بال نقائص أو خدوش أو مقاربتها يف
خانة الخيارات الفاشلة والخيبات الجديدة ،لكن سنحرص عىل أن نتجنب القراءتان
التمجيدية أو العدمية .سنقدم الصورة كام نراها نحن يف الداخل/الخارج ،بحثا عن
الفهم الدقيق والتقييم املوضوعي للتجربة التونسية دعام للثورة من رؤية صادقة
ومتحفزة .هل تونس منوذج قابل للتعميم و«الدرس» و«التصدير»؟ ما املكاسب
الحقيقية خلف املدح املفرط؟ وما الثغرات وراء املنجز الفعيل؟ يسكننا اعتزاز بالتجربة
لكنها ليست -املثال-النمط -بعبارة ماكس فيرب ،وال يعني ذلك تبخيسها ،وإمنا الحرص
عىل تحصينها عرب كشف مجهري للصعوبات التي تخرتقها والعوائق القامئة واملحتملة
والكوابح الظاهرة والضامرة.
منذ  14جانفي (يناير)  ، 2011تلخصت الثورة يف أنها قرار جامعي للبحث عن
ذاتية سياسية جديدة ،وانبثقت كقرار تاريخي عفوي بترسيع نسق التاريخ ونبضه
ووالدة مرحلة تاريخية جديدة بإنشاء فضاءات عمومية تنبض بالحيوية ،وأفق مغاير
لبناء مواطنة جديدة ،يتم القطع فيها مع االستبداد كمنظومة وكانفعاالت ،وفسحت
املجال السيايس لتصاعد ذاتيات قيادية جديدة وبروز جيل من الفاعلني الشبان .دون
شك احدث الحراك تحوال عميقا يف نظرة كل التونسيني لذواتهم ودورهم ومواقفهم،
واتسعت رقعة التطلعات وانفتحت مساحات الحلم وهوامش املستقبل .طالت
األحداث كل املجاالت والوقائع التي المست األمني والسيايس واالجتامعي ،أقحمت
التجربة يف دائرة جديدة من األزمة يف الفهم واإلدراك ،وعاد التخوف يسكن العديد
من الناشطني وحتى املواطنني من عودة االستبداد ،وأن تعود عقلية القطيع مع صعود
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زعامات فاسدة أو بعثها من تحت ال ّرماد.
إن الفرضية التي ننطلق منها يف قراءة التجربة التونسية تتمثل يف الكشف عن
ما بعد الحد األدىن الرضوري املتحقق أوالقابل للتحقق يف تونس ،هل تختزن الثورة
إمكانات بالق ّوة أو بالفعل لالرتقاء بالوجود التاريخي للتونسيني واملجتمعات املغاربية
والعربية؟هل باإلمكان أن تبني الروح الثورية تنمية وتطورا وتحديثا؟ هل مازال الحلم
قامئا؟ أم سيفسح املجال إىل خيبات متجددة؟
كانت اإلطاحة برؤوس األنظمة أمرا مستحيال حولته تونس إىل أمر ممكن ،وشكل
فرصة وحافزا إلنجاز عمل تاريخي وانبعاث حضاري وثقافة قيمية جديدة مبنية
عىل التحديث والعرصنة ،تحرك الشارع التونيس ث ّم انتفضت بقية الشعوب العربية،
والتفت حول شعارات رئيسية تخص «كرامتها» و«حريتها» ،واعتقدت يف إمكانية انبناء
حضاري وتنموي لبلداننا ،وأنّها مقدمات ومدخال اصالحيا وعالجيا ألمراضها االجتامعية
والثقافية املزمنة .لعب الفضاء العام ممثال يف الشوارع الكربى والساحات العمومية،
والشباب بخلفياته املختلفة واملتقاطعة دورا ق ّويا ،وناجعا يف اإلطاحة بالدكتاتور األول،
فالثاين ،فالثالث ...كانت تونس يف قلب الغليان الثوري منوذجا يف تبسيط املستحيل
وجعله متناوال وممكنا ومتاحا ،وكان دم الشهداء نصا ثوريا ومصدر دافعية ،اتسع
النموذج واستنسخ بأشكال متفاوتة الرضيبة وحجم التضحيات الشعبية يف النوع
والدرجة.
أفىض الحراك الثوري إىل تحرير الساحات مبعناها العام من احتالل الدولة،
واقتحمت الثورة كل السياقات بكافة عنارصها األساسية :الشارع ،النقاش العمومي،
وفرضت نفسها عىل املجتمع ككل ،وأدى إىل والدة فضاء عمومي جديد بتونس من
سامته القيمية األساسية:
 إزالة حاجز الخوف؛ نزع القداسة عن قضايا الشأن العام واملشاغل السياسية والقضايا العامةتناقش بحرية،
 تصاعد نزعة مقاومة الفساد وتنمية الوعي الحقوقي املواطني لدى فئاتعريضة؛
 مشاركة رشائح كثرية يف آليات تواصلية وتكنولوجية  -اتصالية جديدة يفكل النقاشات؛ وتوظيف الوسائل التكنولوجية الجديدة يف نقل الوقائع واألحداث،
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 تكريس قيم التنوع واملغايرة يف الشارع حيث اختلط الذكور بالنساء،املثقفني بالعامة ،أصحاب العمل بالعامل ،ويلتقي يف الشارع طيف إيديولوجي
وسيايس متنوع :اليساريون ،اإلسالميون ،الليرباليون ،السلفيون...؛
 تنامي نزعة التسيس يف صفوف الشباب التي عاد إليها األمل واتجهت إىلالفعل السيايس بنفس مغاير؛
 محاوالت اتخاذ الشباب لقرارات سياسية خارج األحزاب السياسية بشأنالقضايا الكربى،
 ظهور رموز ميدانية ال تاريخ لهم دون الحاجة إىل األدوات الكالسيكية أوأية مرشوعية سياسية أو تاريخية أو إيديولوجية؛
 الربط بني الفعل السيايس والفعل االجتامعي بنفس آخر ،وإدراكاالحتجاجات االجتامعية ألهمية النضال السيايس،
الحراك الثوري تضمن مفاعيله وسياقاته وخصوصياته ،وكل بلد أنتج منوذجه ،ما
نود تحليله ما بعد الحراك الثوري ،رصد مآالت الثورة ومخرجات الفعل يف الشارع،
حققت املسارات التونسية املختلفة نتائج واضحة ومنجزات مرئية ومكاسب ملموسة،
وانطلقت يف مرحلة انتقالية أحدثت فوران يف كل األماكن من أجل بناء منظومة
دميقراطية.
كان امللمح األول من النموذج مغريا وجذابا وشحنته النضالية مرتفعة يف سلسلة
من األحداث ،ويظل أحد النامذج املمكنة ،أما امللمح الثاين من التجربة والذي
يخص مرحلة بناء الدميقراطية واستتباعاتها وآثارها ،يدفعنا للتساؤل عن كنه الدولة
الدميقراطية وامتداداتها ورشوط تأسيسها وحدودها ،وماهي رشوط إمكان استنساخها
أو إنتاج سيناريوهات مامثلة أومغايرة؟
مكنت الثورة الشباب ومناضيل املناطق املهمشة والجهات الداخلية ،واملتدخلون
يف الشأن السيايس من متلك الفضاء العمومي ،وبرزت وجوه قيادية جديدة ،تحولت
إىل شخصيات عامة و«مشهورة» ،تقود التحركات وتسري االجتامعات وتناقش يف املنابر
اإلعالمية ،وتحلل األحداث وتقرتح الحلول وتساهم يف صناعة الرأي العام ،وأصبحت
مؤثرة أو عىل األقل تبدو أنها مؤثرة يف الوعي العام .شهدنا انبعاث طبقة سياسية
دفعت الرموز املعارضة ومناضيل مختلف املحطات السياسية واألحداث لتتبوء
الصدارة يف مجال صناعة الرأي.
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كيف ميكن بناء مجتمع دميقراطي تحرتم فيه حقوق اإلنسان باعتبارها قيام
إنسانية؟ وما الدور الذي ميكن أن يلعبه الفضاء العمومي باملعنى النقدي يف تشكيل
إرادة ودمقرطة املجتمع؟ وأي دور للحركات االجتامعية يف الفضاء العمومي؟ وما
طبيعة العالقة بني املجتمع املدين والفضاء العمومي وما مساهمتها يف االنتقال
الدميقراطي أو التحول السيايس؟ وما القيمة املضافة للفضاء العمومي يف بلورة وعي
جديد بأهمية املشاركة واملواطنة الفعالة؟
• مفهوم الفضاء العمومي :تضخم السيايس وطمس القضايا التاريخية :
تتم اإلشارة إىل الساحات العامة للتدليل عىل الدميقراطية األثينية ووالدة فكر
الحوار ،وأن سقراط مفكر الحوارات والنقاشات وصاحب أسلوب االستفزاز وتوليد
األفكار ،كان يطرح القضايا يف الشوارع وليس بني الجدران املغلقة ،ولعل الشارع
كان املؤسسة األكرث شفافية واألعمق تعبريا .ومع أهمية ذلك ،ليس املقصود بالفضاء
العمومي الساحة أو الشارع فقط ،وإمنا مجمل التجمعات العمومية التي تقع يف
الزمان واملكان ألشخاص يجتمعون يف حركات اجتامعية وسياسية ومهنية ونقابية...
إىل جانب مجمل النقاشات العمومية التي تثريها وتفرضها تلك الحركات عىل اإلعالم
العمومي ويف كل الفضاءات املتاحة.
الفضاء العمومي «قيمة -استعاملية» ،ويختزن القدرة عىل كشف مدى موضوعية
التجربة الجامعية ،1ولذا يحتل موقعا محوريا يف الفكر السيايس املعارص ،باعتباره
مجاال للمناقشة وسياقا للقرارات الفكرية ومجال النقاش والربهنة واإلقناع وليس مجاال
للعنف واإلقصاء والنفي أو الهيمنة .وهو فكرة تنفي التمييز الوسيطي بني العامة
والخاصة ،فهو يتعاطى مع الفرد-املواطن الذي يفكر ،وله ذاتيته ،وله استقالليته ،أي
له القدرة عىل استعامل الفكر والعقل ،وتعني ارتقاء الكل إىل مرتبة املواطن-العاقل
واملفكر ،وإىل مرتبة األحرار املتساوون أمام القانون ويشاركون يف عملية الترشيع .ومتيز
منذ القرن  18بوجود الحرية والدفاع عنها ضد هيمنة الدولة ،ويعترب «هابرماس» أن
اآلداب والفكر والثقافة مسؤولة عن نشأة املجال العمومي بفضل الصحف 2ونضيف
القنوات الفضائية.
1. Benrahhal,Serghini,Z ;Matuszak,C(2009), « Lire ou relire Habermas : lectures croisées
du modèle de l’espace publichabermassien », Etudes de communication, N°32,PP .33-49.
2. HABERMAS,J (1978), L’Espace Public, Paris, Payot.
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فالفضاء العمومي «ذات -كربى ومركز للتفكري الذايت يسمح للمجتمع بتنمية
معرفة وفهم الذات وإنجاز حركة ذاتية» ،3وتتوفر املجتمعات الحديثة عىل هيكل
مركزي ونسقي للتفكري الذايت والتعديل ،من خالل النشاط اليومي واالستعامل
العمومي .وهي يف أساس بناء السيادة الشعبية ،وأن يكون فضاء تواصيل وحواري أكرث
منه منصة عرض ،أو فضاء عمومي لإلبراز« ،وتكوين فضاءات عمومية سياسية وثقافية
ومحلية...تساهم يف دمقرطة املجتمع ،ويف مأسسة الدميقراطية ذاتها.4»،
كام يعني الفضاء العمومي ما هو مريئ ( )visibleوما هو مشرتك (،)commun
ويحيل إىل حيز مجرد يدور فيه النقاش والجدل ويساهم يف تكوين الرأي العام
واإلرادات السياسية ،ويحيل العام إىل علنية املوقف وتعميم اآلراء والتفكري
وإعالنها وتقاسمها ،مام يجعل األفكار واملواقف مشرتكة أو بلغة «حنا آرنت» نوعا
من «أنطولوجيا اإلعالن» ،5وحسب مدرسة شيكاغو يشمل الفضاء املادي والفضاء
الالمادي (امليديا) .ويشكل الوسط العام الذي تكتمل فيه وتتشكل الصورة واملعنى
واإلخراج االجتامعي .وهو مساحة تصنع فيها الهوية الذاتية وتتكون فيها الوطنية
وذاتية الدميقراطية ،ويطور املجتمع معرفته بذاته ،وميكن إضافة معنى إضايف وهو
امليديا واإلعالمي ينفي «إنشاء املعنى االجتامعي» ،حيث الوصل بني الفعل االجتامعي
والنشاط اللغوي ،مبعنى مقاربة اللغة ال كمرآة الواقع االجتامعي وإمنا كبناء اجتامعي
للمعنى .وهو فضاء مكون لآلراء ولإلرادات السياسية ،فالفضاء العمومي مفهوم أفقي
ميكننا أن نحلل كل ما حدث دون االنغامس يف التفاصيل والبقاء يف الكليات ،ويف
درجته األوىل تحرر من االستبداد ،وقد لعبت األحداث واألشخاص واملعاين والرسديات
السياسية والحزبية واالنتخابية ورسديات االستشهاد دورها يف تأثيث الفضاء العام
التونيس .إن الثورة الدامئة بعبارة تروتسيك الشهرية أي أن الثورة فعل دائم ومستمر
ومتواصل لالندماج يف الصريورة التاريخية ،إن الفضاء العمومي ميكنه أن يعرب عن
االستمرارية بنحت شخصية مواطنية مستيقظة ومنتبهة.
سنعتمد مفهوم الفضاء العمومي إجرائيا لتحليل ما بعد الزخم الثوري وأن نقرأ
فيام وراء سمك األحداث والوقائع زمان الثورة التي اثثت الفضاء العمومي ،وقبل أن
3. Philippe(1992), « Espace publics, sciences sociales et démocratie ». Nm Quaderni.
N.18, Automne 1992. PP/63-73.
4. Ibid
5. Arendt,H, (1972), Le système totalitaire, Paris, Seuil.
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نتطرق إىل مناذج تطبيقية ،نعتقد أن الفضاء العام كمفهوم جامع للوقائع والخطابات
واألحداث .استقبل الديناميك السياسية واالجتامعية والثقافية واإلعالمية وغريها،
فالفضاء العمومي هو الوسيط الحقيقي بني النظام السيايس من جهة ،والقطاعات
الخاصة للعامل املعيش ومنظومات الحركة املتخصصة وظيفيا ،من جهة أخرى .وأن
الضامنات املؤسساتية ،أيا كانت أهميتها ،عاجزة عن حامية الثورة من كل تشويه،
لذا يجب حامية البنيات التواصلية يف املجتمع ،بواسطة فضاء عمومي حيوي  .يشكل
إعادة بناء الفضاء العمومي رشطا لقيام تجربة دميقراطية قابلة للحياة املعارصة
والفضاء العمومي ( )espace publicمن املفاهيم املالزمة للعقالنية التواصلية حسب
«هابرماس» .واملجتمع املدين تحرر مبعنى أنه ليس وليد «الدولة» بل نتاج املجتمع
وهو بذلك يحافظ عىل الرشط األسايس وهو التحقق الذايت للفضاء العمومي أي يتوفر
عىل ثالثة رشوط أساسية ليك يكون هناك فضاء عمومي حقيقي:
 الرشط األول :أن يوجد فيه األفراد وممثليهم السياسيني وهيئات املجتمعاملدين متحررين من السلطة،
 الرشط الثاين :أن توجد الحرية والحق يف التعبري والرأي وأن تؤخذ هذهاآلراء والقضايا بعني االعتبار من لدن الدولة
 الرشط الثالث :ال تكون رشعية إال إذا كان منبع رشعيتها الفضاء العمومي.سرنكز أساسا عىل تجربة الثورة كنموذج من الحركات الجديدة يف املنطقة العربية
إلدراك عمق التحوالت الحاصلة يف الفضاءات العمومية املحلية وهي متثل حالة
فريدة من حاالت املقاومة املتنامية .هذا الحراك الثوريذو طبيعة سياسية من جهة،
وذوطبيعة اجتامعية من جهة أخرى .فهي من بني الحركات االحتجاجية التاريخية
الجديدة الشعبية العامة يف تونس ،أي استطاعت أن تنزل إىل الشارع مبطالب سياسية
واضحة ال نزاع يف أن تحقيقها سيمثل ثورة سياسية مبا يف الكلمة من معنى ،ويف اآلن
ذاته حركة اجتامعية تبنت مطالب مختلف الحركات الفاعلة ،مع العلم أن أغلب
الحركات االجتامعية منخرطة يف الحركة بدرجات متفاوتة.
ننطلق من موقف نقدي يؤمن بإيجابية ما تحقق لكن منتبهني إىل تطلع أغلب
القوى الح ّية لألفضل ،تثمن املكتسبات وترنو إىل تجويدها وتجذيرها وتثبيتها ،فالثورة
حررت الفضاء العمومي وأزالت كوابحه وعراقله ،وهي كفرضية نظرية ومنهجية
ومفهومية تساعد عىل قراء النموذج التونيس قراءة نقدية ،تبحث يف ما وراء الحدث
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أو املا يحدث وما وراء الواقعة السياسية املغرية والعامرة السياسية الجذابة  ،مقارنة
مبا يجري لدى الجار أو بقية األشقاء العرب من تناحر وتدمري وخراب.الفضاء العمومي
التونيس ظل فضاء مغلقا ،محكوما بسيطرة النظام الكلياين والشمويل ،وتوجيهه مبا
يخدم مصالحه واالرتقاء باملايحدث إىل التفكري يف الوقائع السياسية.
نلحظ أن الفضاء العمومي امتالء بالتفاصيل والجزئيات والتجاذبات واملناكفات
وضمور عملية النظر وعقلنة الفعل السيايس أو التفلسف ببساطة وأن نفسح املجال
للفيلسوف ليك ال يتوارى ويفسح االهتامم باآلين واللحظي أي السيايس وما فيه من
استهالك ،ويبقى النفاذ إىل ماهية ما حدث-املا يحدث والوقائع السياسية مسألة يف
غاية األهمية.ال ننىس أن الثورة محاولة لبلوغ األحالم ،وتحقيق التطلعات التاريخية
وتحقيق التنمية ،لقد انغمس الحراك ومتحور حول االستحقاقات السياسية املبارشة،
وتضخم التنافس الحزيب والبحث عن التموقع .يبدو أن األسئلة التاريخية توارت،
وهو ما يدفع للتفكري ،هل نسينا املرشوع النهضوي لتحل محله املطالب الدميقراطية
واإلصالح السيايس؟ أمل يطرح اإلصالح السيايس كمدخل رضوري للنهوض والتنمية
والتقدم؟ هل إنزاح السؤال الحضاري نحو القطري وانكمش يف املطلبية السياسية
واالجتامعية؟
تقلص الزخم الثوري وصار بنبض ضعيف وبدقات بطيئة ،وهو ما منح القوى
املضادة للثورة «الثقة» يف أن تعيد ترتيب أوراقها ،وتقتنص كل لحظة الستعادة
نفوذها ،ومتتص دينامية الفضاء العمومي ،وتعيق الفاعلني الجدد قبل ترحيلهم أو
تحييدهم أو سجنهم إن لزم األمر .تم تغييب البعد الثقايف ،وقضايا التأخر واالنحطاط،
ومل تطرح القضايا التاريخية املعتادة مثل الوحدة واالتحاد املغاريب ما عدا محاولة
معزولة للسيد محمد املنصف املرزوقي ،وبالتايل الزالت يف دائرة الحلم ومل تصل بعد
إىل منطقة الربمجة واإلجراءات امليدانية (االيجابيات والسلبيات) .إذا مل تندرج الثورة
يف منطق التحديث ،تتحول إىل مجرد انتفاضة ،تكثفت يف البحث عن السلطة -الجهاز
(الدولة) ،بني لحظة االنبثاق الثوري واالنبعاث الحضاري مسافة كبرية ،ومسافة بني
الفعل السيايس الحزيب والفعل السيايس الجامهريي (األحداث :الهيأة العليا لتحقيق
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي) :الجدل السيايس واملجتمعي-
التجاذبات والتوترات .نعترب أن الثورة تفتقد إىل مرتكزات نظرية وفكرية مام يجعل
االنفعاالت الثورية والنزوع الثوري يذوي ،وال تكون له امتدادات متس العمق وتؤثر يف
البنيات سواء تعلقت بالدولة العميقة أو باملجتمعات العميقة.
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سنستثمر مفهوم الفضاء العمومي يف تحليل التجربة التونسية يف خمس
مستويات:
املستوى األول :الفضاء العمومي ومسارات الدميقراطية
يف ظل منسوب ثوري متصاعد انبنى االنتقال الدميقراطي عىل تدرج القرارات
واألحداث والوقائع وخاض جدل شعبي ومؤسيس يف كل التفاصيل من تنقية املنظومة
القانونية إىل قانون مصادرة أمالك بن عىل وشبكته األرسية وصداقاته .انكبت الهيأة
العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي عىل دراسة
النصوص الترشيعية ذات العالقة بالتنظيم السيايس واقرتاح اإلصالحات الكفيلة
بتجسيم البعض من التطلعات واألحالم تحت قصف التجاذبات الشديدة وضغط
الرصاعات الحزبية والحسابات الفئوية ،وأفرزت اللجنة العليا املستقلة لالنتخابات،
واعتربت املنحى األكرث موضوعية وجدية ،لبلورة املسار الدميقراطي يف مؤسسات
سيادية ودستورية .هذه العامرة للنظام السيايس اشتغلت مبا هو معروف بالرضورة
من الدميقراطية ،مل يواكبها حوض يغذيها بالثقافة الدميقراطية من قبول لالختالف
وتسامح واحرتام مطلق للقانون واشتغال ذايت للمؤسسات بعيدا عن التدخالت وأن
يكون محصنا ومسنودا بفضاء عام عميق.
هذا املسار الدميقراطي أنتجته ثورة شعبية وهو استمرار للثورة بأدوات سلمية
وقانونية قبلها الجميع وتبناها الكل السيايس واالجتامعي وتقنني لعملية التغيري
االجتامعي عرب األداة االنتخابية والدميقراطية .وشكل مسارات متنوعة ،لنئ تحقق
الجانب االنتخايب وصيغ الدستور الجديد ،يستوجب حاضنة اجتامعية وثقافية وإعالمية
وقيمية ترثي باستمرار من الفضاء العمومي الذي يعتربه «هابرماس» مدخال جوهريا
إىل النظرية الدميقراطية 6ويرتقي إىل مستوى أن نفكر يف املراحل واآلليات واألهداف
وأن نرتصد النقائص .ينبني حول الحوار املؤسيس والتواصل املجتمعي ،دينامية قيمية
تقطع متاما مع احتامل العودة لالستبداد وتحمي الحرية وتطبيقاتها من «ذئاب»
املايض أو «ثعابني» الدولة العميقة.
وحني نعاين مسألة الدميقراطية ،نلحظ أنّها تنحرص يف الجوانب الشكلية (انتخابات
رئاسية  -انتخابات ترشيعية  )... -التي نثمنها لكنها تبقى دون املأمول يف مقياس
املحكات الثورية التي تطمح ملا بعد الدميقراطية التمثيلية ،كمنتج ليربايل خالص ،تقوم
6. Habermas,J .Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987.
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عىل مبدأ االنتخاب وشكالنية العملية الدميقراطية ومقاييسها املضبوطة .كنا عىل وعي
مبجموع االنتقادات واملؤاخذات نحو هذا النموذج ،حيث يحرض وعي شبايب ومواطني
حاد ،يرنو إىل دميقراطية تشاركية مع قبول ظريف بهذا النمط الدميقراطي ،وباحثا عن
الدميقراطية البديلة والدميقراطية التشاركية التي أفرزتها بلدان أمريكا الالتينية...تم
«التغافل» عمدا عن طرح الدميقراطية االجتامعية وقضايا الفقر والتهميش والتفاوت،
يف تناغم مع املمكن أو املربع املتاح ،ألن الكرامة ليست مشاركة انتخابية بل بحثا عن
حلول للقضايا االجتامعية ،فضال عن التعاطي مع ضاغطات الهياكل الدولية (بنك النقد
الدويل ،وغريها من املؤسسات املالية النافذة) ،وإثارة النقاش والتعاطي مع املؤسسات
املالية العاملية واحتامل وقف تسديد الديون ،ودار جدل جزيئ داخل الفضاء العمومي
حول «فك االرتباط» مع الهيمنة املالية العاملية االنخراط فيه أو مشاكسته ،وحوار حول
طبيعة اإلصالحات الفالحية العميقة ،وماهي السياسات االجتامعية الفعلية ،مسألة
القطاع العمومي ،تدقيق وضعية األرايض املنهوبة وغريها من القضايا االجتامعية
الجوهرية.
يعد املسار الدميقراطي عملية جراحية مؤملة للمواطن يف معاشه وحياته اليومية
و«قفته» ،فاألوضاع االجتامعية ازدادت سوءا من تراجع أبرز القطاعات املنتجة
كالفوسفاط الذي تعطل إنتاجه لسنوات بسبب االضطرابات االجتامعية وارتفاع
املطلبية وتناقص إنتاج املحروقات بعد عدم التجديد لبعض الرشكات وعدم رغبة
املستثمرين يف الوجهة التونسية ،وارتفاع نسبة الدين الخارجي بـ  ،59,1%مع انخفاض
تدهور املقدرة الرشائية.
الرشعية االنتخابية قارصة مامل تتضمن رشعية تنموية وإعادة التوزيع للرثوات
والجهات املحرومة والتشغيل ،فالرشعية االنتخابية تحدث حركية داخل البنيات
املجتمعية والذهنية والوجدانية ،مبا يتيح املجال لربوز حالة أفضل واستجابة مطمئنة
للساكنة .ومع كل الصعوبات التي تلقي بظاللها ،نعتقد أن النموذج التونيس يظل
قابال للتطوير والتحسني ،رغم العوائق املذكورة يظل منوذجا معياريا من حيث آلية
االنتقال والتدرج واالتوماتيزم الدميقراطي الشكالين والصوري ،وهو منوذج انتقايل بني
الربملانية الصورية والربملانية الواقعية وهي نصف دميقراطية أفضل من غيابها وطابعها
الصوري أجدى من هيمنة االستبداد وروافده ،ومازال التخوف من االنتكاسة والنكوص
واالنكفاء ،يسكن عقل وعاطفة العديد من الفاعلني والناشطني .إن النظام الدميقراطي-
حسب األحداث -يبنى ويتطور عرب الوعي العام وأنها ليست مسالة سياسية فقط
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أو أنها قانونية بامتياز ،وإال أفرزت ما الحظناه يف االنتخابات األوىل (أكتوبر )2011
والثانية (أكتوبر  )2014والدة دميقراطية هجينة وإقطاعيات سياسية جديدة ،تنامت
عىل مالعبة الوعي الشعبي ومغازلته.
صارت لدى العديد ممن شاركوا يف الثورة قناعة مؤكدة أن الفقر يطمس
الدميقراطية ألنها تحتاج إىل بنية تحتية للتحقيق وإىل ثورة ثقافية ،فكرة االنتقال
الدميقراطي بعد ثورة شعبية فيها العديد من النامذج (االسبانية والبولونية )...ووعي
النخبة السياسية ومتثل العامة للعملية السياسية وللفكر السيايس املنتج لها والتي
ينمذجها وينفذها وميارسها ،نحن يف مرحلة عرس الدميقراطية «،»dysdémocratie
مبعنى صعوبة هضمها وتتطلب مساحة زمنية وتدريبية وتأطريية حتى يتم استدخالها
يف الوعي الجمعي.
من عوائق التجربة ،أزمة رشعية الصندوق ،ويف التجاويف هناك سيولة تزييف
املوقف باإلعالم واملال وردود الفعل والتزود من املصادر الجهوية للمجتمع العميق
ديناميتها السياسية.
وأن الدميقراطية ليست القوانني والنصوص وإمنا التغيري املادي الفعيل ملفهوم
السياسة كشأن عام وهذا يقتيض تحوال جوهريا يف الثقافة السياسية للمجتمع ،ويف
عالقات االجتامع املدين ،فالدميقراطية أكرث من االنتخابات وليست السياسة وإدارة
الشأن العام إال وجه من الوجوه العديدة لها .تكشف يف صلب الخيار الدميقراطي
السياسة من جديد ،رشط أن ال يعاد إنتاج نفس النسق أال وهو البحث عن
السلطة السياسية واحتكار الفضاء العمومي ،وتنامي عقلية االقتسام ،وانحصار
القوى الثورية،وإفراغ الدميقراطية من جوهرها ،واالنزالق يف وارد «التخابث» عىل
الدميقراطية ،الثورة ال تعني الوصول إىل السلطة بل تحقيق التنمية ،السياحة ترتاجع
والفالحة تتقلص ،وظهرت أعطاب كثرية ،منها ،اختزال الدميقراطية يف السيايس املبارش،
أي تقاسم املناصب وتوزيع املسؤوليات عىل أساس الوالء ال الكفاءة ،وتجاهل كامل
للمضمون االجتامعي وتنايس للجهات املحرومة والفئات املهمشة ،وهي خاوية من كل
مكون اجتامعي وثقايف وتنموي ،نحن يف نصف الحقيقة ونصف الدفء حسب عبارة
مظفر نواب ،عىل كل لدى الجميع قناعة بأن ما ال يدرك كله ال يرتك بعضه.
يربز ثراء التجربة يف جدل الواقع والفكر ،فالتفكري يف طبيعة النظام السيايس
طرح أسئلة عديدة منها منزلة الدولة يف النظام الدميقراطي ،وأنها ليست جسام وافرا
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يف التكوين االجتامعي أو كائنا سياسيا قهريا مفروضا عىل السياق االجتامعي ،بل هي
متثيلية أي تعرب عن مستوى توازن القوى املتحقق يف الحقلني االجتامعي والسيايس،
إنها «انعكاس لتناقضات البنية االجتامعية ومتثيل لها» بعبارات نيكوالس بولنتزاس.
كام تتربج الرشعية الحزبية عىل حساب الرشعية التوافقية الوطنية أحيانا ،التي
مل تلتئم ومل تنصهر يف بوتقة الوطنية الصلبة ،وإمنا هي رشعية متصدعة وممزقة
إىل شبه نصفني (أبرزها اإلسالمي-العلامين) .ومازال البحث متواصال يف ما وراء
ميثولوجيا الدميقراطية ،لتأسيس الدولة املحايدة تدبر وال تحكم ،وأنها تتكون من
السلطة السياسية وال تخضع لها ،ال بد أن تخضع لضوابط أخالقية (الصدق-املعقولية-
الحقيقة-الدقة) تعوض القانون الطبيعي سلطة قوانني الحق «حجة السلطة ال سلطة
الحجة» .أن تكون «فضاء دميقراطي مفتوح للجميع ،منتدى خطاب نيايب قائم حيث
تنجز بحرية العقل النقدي لألفراد املتنورين» ،الدميقراطية ليست قبول قواعد اللعب
وإمنا اللعب بالقواعد ،ليست احرتام القانونية بل محاولة بناء رشعية ال يحتج عليها
ويحتج عليها باستمرار ،وفكرة الفضاء العمومي مدخل مفهومي لفكرة الدميقراطية
وتربز الرشوط املجتمعية التي تتيح حوارا عقالنيا نقديا حول إشكاالت الشأن العام،
وهي مسألة تهم الثورة كل ثورة مبا فيها الثورة التونسية.
لن نقف هنا عىل كل الحيثيات املرتبطة بهذا النموذج وكل االنتقادات املوجهة له
(وخاصة الوجه الليربايل الذي تعمل القوى الليربالية الجديدة عىل إظهاره) ،وسنكتفي
بالقول أن النمو املتسارع للحركات االجتامعية الجديدة ،وصعود املقاومات يف وجه
«الدميقراطية الليربالية» ،يفرض علينا اليوم -أكرث مام مىض-التعاطي معه ،ألن معظم
األحزاب السياسية مبا فيها اليسارية ال تزال رهينة النموذج الليربايل ،أي «الدميقراطية
التمثيلية» .صحيح أن بعض التجارب يف دول أمريكا الالتينية راكمت (يف العقد األخري)
مساهامت عدة يف النقاش العمومي حول مسألة الدميقراطية وطرحت بدائل أخرى
للتداول العمومي أهمها :التعاون االقتصادي :جنوب-جنوب ،االقتصاد التضامني،
إصالحات فالحية جذرية ،سياسات اجتامعية حقيقية ،تأميم املصانع الكربى ،نزع
األرايض املنهوبة من طرف الربجوازية ،وقف تسديد الديون ،التدقيق يف الديون
الكريهة وغري املرشوعة ...،إننا بعيدون عن هذا النقاش وعن دراسة تلك التجارب ،مام
يستوجب بذل الجهد لفهمها ومناقشتها.
إذا كانت هبات التغيري التي حملها ربيع الشعوب نابعة من التحوالت االجتامعية
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واالقتصادية والسياسية التي وقفنا عليها أعاله ،فإن سؤال الدميقراطية سيظل عصب
هذا الربيع بدون شك ،وما يستدعيه من فهم العالقة القامئة بني الفضاء العمومي
والدميقراطية ،وسنكتفي هنا بالتساؤل :إىل أي حد يساهم الفضاء العمومي يف سريورة
التغيري الجارية ويف تعزيز دميقراطية بديلة؟ هل يتجه الفضاء العمومي املحيل كمجال
للفعل التواصيل ،العقالين ،النقدي صوب رؤية جديدة للعامل؟ هل ميكن الرهان عىل
الفضاء العمومي كقوة اقرتاحية ومضادة للسلطة لتشكيل قوى مضادة ألية سيطرة
كليانية – استبدادية؟ أفقها األكرب هو الوصول إىل سرب كنه التوسع االجتامعي للعقالنية
يف العرص الحديث ،وهمها النهايئ ليس شيئا آخر يف العمق سوى تأسيس فضاء
الدميوقراطية عىل أسس عقالنية ،وتثبيت الدميقراطية يف بلد ال ميتلك تقليدا دميقراطيا
حقيقيا .مثلام أن جهود وضع الدميوقراطية يف مربع تصور عقالين للحداثة ،أي تأسيس
الدميقراطية عىل مبدأ الحوار ،ومتييز املبدأ الدميقراطي عن املبدأ األخالقي« ،ال يتم
التعبري بالرضورة عن مبادئ األخالق الكونية مع مبادئ الرشعية الدميقراطية ما دامت
االفرتاضات التواصلية املسبقة والرشوط اإلجرائية ،التي تؤسس التشكيل الدميقراطي
للرأي ولإلرادة ،هي مصادر الرشعية» .7وتصبح الدميقراطية بالتايل فضاء عموميا دائم
االنفتاح ،تتغذى بنيته التحتية التواصلية باستمرار بقوى اجتامعية متاميزة ومتنافسة
باستمرار ،ومل يعد موضوع الدميقراطية هو الفرد يف التقليد الليربايل ،وإمنا مختلف
املجموعات االجتامعية التي تقوم متايزاتها يف املنافع وعالقات القوى برسم حدود
التدخل العمومي .ويشري «هابرماس» إىل أن الفضاء العمومي يف املجتمع الحديث
يعترب نظام إنذار ،مجهزا بهوائيات تحس جيدا مبشاكل املجتمع.
عندئذ تصبح الدميقراطية بشكل حتمي تراضيا معرفيا وثقافيا قبل كل يشء ،ويتم
داخل هذا الرتايض ترحيل جملة من مظاهر الهيمنة االجتامعية أو عىل األقل إخامدها،
وبالفعل فإن معقولية مثال التفاهم املتبادل ال يفرتض اإلطاحة بالعالقات االجتامعية
بعبارة «بارسنز» املتساوية بقدر ما يفرتض القدوم الفعيل لعامل مساواة رمزية بني
املتحاورين ،ويقام عىل االحرتام املتبادل بني الحقوق والواجبات ،يخضع املجال
العمومي إىل صنافة قانونية محددة ،وهي فكرة الحق الذي ميليه العقد االجتامعي
والحق القائم عىل القوانني املوروثة واإلرث السلطوي ،كام يبني «كانط» أن «الحقيقة
ال تصنع القانون» بل «السلطة تصنع القانون» ،ينشأ الرأي العام يف مجتمعات تنشد
العقلنة ويتط ّور يف فضاءات اجتامعية تغلّب االستدالل والربهنة عىل الظنون واألفكار
7. Habermas,J(1997), Droit et démocratie :entre faits et normes, Paris, Gallimard.

21

املسبقة .هذا طموح قديم كام هو معلوم بدأ مع عرص األنوار عندما عزم فالسفته أن
كل إنسان قادرا عىل اتخاذ العقل دليال ومرشدا وعىل االستناد إىل ق ّوة الربهان
يجعلوا ّ
بدل االطمئنان إىل السائد.
املستوى الثاين :الفضاء العمومي والدستور
االنتقال من مرحلة االستبداد إىل مرحلة تدشني بناء الدميقراطية نصوصا
ومؤسسات ،وهو ما ميكن اإلقرار به من خالل املصادقة عىل دستور جانفي ،2014
ونحن نحتفل بتجاوز أكرث من سنة عىل ذلك ،نستحرض املخاض والنقاشات العسرية
داخل قبة التأسييس وخارجها ،والضغوطات التي مورست للتخيل عن النسخة األوىل
وإدماج التعديالت ،والكل يتذكر ما تبع الحوارات يف العديد من البنود املحورية
(تضمني الرشيعة  -حرية الضمري  -التمييز اإليجايب  -الطاقة  -منزلة املرأة  ،)...هذه
التحويرات التي مست صياغة املنت واملضمون ،إال أنه مل يتحول إىل بنية شعورية أو
ثقافة مجتمعية سائدة.
إن ق ّوة الدستور وأثره ليس يف نبل البنود ويف الصياغة الورقية والترشيعية،
وإمنا يف اإليعازات السلوكية التي يجذرها ويرسخها لدى املواطن ،وبروز الفرد الذي
يحرتم الدستور ويدافع عنه ،مبا يجعل السلطة أي كانت فواعلها ال تقدر وال تتجرأ
عىل «تجاوز» الدستور أو «اخرتاقه» تحت أي مسمى .اليقظة الشعبية مضاف إليها
الدستور عني ساهرة تدعم النظام السيايس الحديث يف تقييد السلطة ووضع قواعد
عامة للتداول حول السلطة ،رغم الزخم الحواري والتواصلية الجيدة ،فإن الفضاء
العمومي ليس جزئيا أو ظرفيا مبعنى االمتداد إىل األفراد ،ومل يتم تحويل الدستور إىل
ثقافة عرب القنوات التدريبية املجتمعية من إعالم ومؤسسات ومنظومات مجتمعية،
أي يفتقد إىل السياقات املعززة واملزودة.
مبارشة بعد االنتهاء من الصياغة واملشاهد العاطفية العميقة والدموع والعناق
بني الفرقاء ،مل تنشأ حركة مجتمعية شاملة داخل املجتمع املدين أو يف الطبقة السياسية
التي اتسعت أو املؤسسات الرتبوية ،وبرز أن صياغة الدستور ال تكفي لتكريس سيادة
الشعب وضامن الحقوق وتقييد الحكام وتطبيق القانون وإبعاد الترصفات التي تحيل
إىل مواصفات املنظومة القدمية من تعذيب وانتهاكات وتجاوزات .وكشف الدستور
أن النص ال ميكن أن يحدث عقالنية يف املجال االجتامعي والسيايس ،قد يؤطره ولكن
يحتاج إىل ثورة يف بنية صياغته وإنشائه ،وأن ينتقل من السجل املكتوب إىل تجاويف
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الوجدان ،وأن يالمس البنية الشعورية القادرة عىل تحويل النص إىل وقائع قيمية
وضوابط حقيقية تعاش.
والحيثيات التي صاحبت مناقشة الدستور فكرة ومرشوعا تحيلنا إىل األهمية
الرمزية لهذا املنجز ،لقد ارتبطت الحركة الوطنية التونسية بفكرة الدستور واستمد
الحزب الحر الدستوري تسميته من دستور  26أفريل  ،1861ألن الدستور يرمز للحرية
والحكم املقيد بالقانون ،وأصبح الدستور مع الحزب الدستوري الجديد يوحي مبعاين
السيادة واالستقالل ،وميكن اإلشارة إىل أحداث  9أفريل  1938التي استشهد فيها
العرشات من التونسيني وهم يطالبون بربملان تونيس منتخب ،وبرزت فكرة بعث
مجلس تأسييس يف مذكرة  7نقاط التي قدمت يف  14أفريل  1950مطالبا بدستور
دميقراطي يصدر عن جمعية قومية منتخبة عن طريق االقرتاع العام ،وكان الباي
معارضا للفكرة ويرغب أن يكون يف شكل منحة من الباي إىل الشعب.
كام شكل الدستور مسالة محورية يف الفكر العريب اإلسالمي وارتبطت نشأة األحزاب
باملطالبة بالدستور ،وحتى الحركات الوطنية التصقت بأولوية الدستور ،والتحرر من
االستعامر بكتابة الدساتري الوطنية .وان التخلف يعود إىل طبيعة املؤسسات السياسية
والفكر اإلصالحي اإلسالمي الحديث وهو ينحرص يف املستوى السيايس الصوري ،مبعنى
إصالح الحكم مبا هو محور الفكر اإلصالحي السيايس ويرجع التأخر إىل االستبداد،
ونعرف جيدا النقد الشديد الذي وجهه «مونتسكيو» عىل االستبداد الرشقي .ودعا
«األفغاين» إىل فرضية  -املستبد العادل  -وأن يؤطر استبداده – «ال تحي مرص وال
يحي الرشق .....إال إذا أتاح الله رجال عادال قويا يحكمه بأهله عىل غري التفرد بالقوة
والسلطان» .والشيخ «محمد عبده» اعترب أن «مستبد يكره املتناحرين عىل التعارف....
يحمل الناس عىل رأيه يف منافعهم بالرهبة إن مل يحملوا أنفسهم عىل ما فيه سعادتهم
بالرغبة ،عادال ال يخطو خطوة إال ونظرته األوىل إىل شعبه الذي يحكمه» .ويقرتح فرتة
اإلعداد والرتشيد بخمس عرشة سنة-وهي سن مولود مل يبلغ الحلم ،يولد فيها الفكر
الصالح ،وينمو تحت رعاية الويل الصالح ...،يثني فيها أعناق الكبار إىل ما هو خري
لهم ...وأن األهايل قارصون سياسيا مل يبلغوا رشدهم املدين.
ونرش «رشيد رضا» سنة  1901مقاال بعنوان «اإلصالح واألسعار عىل قدر االستعداد»
ليبني أن الرتقي -ال يتم إال إذا استعد له الناس بالتدريج .ما يدفعنا إىل إعادة التفكري
يف الدستور حالة اإلخفاق وما دون املأمول يف تعرث العديد من املؤسسات الدستورية
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(هيئة الحقيقة والكرامة -املحكمة الدستورية  ،)...الدستور بال شك مثرة الرتاكم الثوري
والفكري والنظري واملدين ،الدستور املجسد يف الواقع ويف إدارة السلطة وسلوكات
املواطنة ،مام يكرس الدستور يف العقل ويف الواقع ،ويجذر وعي سيايس جديد باملجال
الدستوري والحقل السيايس والسلطة والدولة واملجتمع املدين ،ال نتحدث عن إخفاق
أوتهميش ملرشوع الثورة وتحولها إىل دولة مثلام تحول االستقالل إىل دولة ،وإمنا جعل
الدستور يعاش يف الذهن والعاطفة والواقع .وأن ال يتعامل مع الدستور كمنتج جديد
بعقلية قدمية ،وننتظر انبثاق أدوات جديدة وأساليب مستحدثة تؤسس الفضاء العام،
ويفرتض أن يحرر املواطن وميكنه من وسائل مواجهة االغرتاب والعطالة ،ويدمجه يف
دوائر األنوار املختلفة.
املستوى الثالث :الفضاء العمومي واملسارات االنتخابية
ال ميلك التشكيل الدميقراطي لإلرادة إال وظيفة إصباغ املرشوعية عىل مامرسة
السلطة السياسية للدولة ،ولذلك ترتبط مرشوعية الدولة باحرتام السيادة الشعبية
وتعمد الحكومة تربير استعاملها للسلطة ،وتدافع عىل برامجها أمام الجمهور وممثليه
يف الربملان ،عىل هذا النحو متثل االنتخابات فعال تأسيسيا للمجتمع من حيث هو
جامعة سياسية منظمة بطريقة قانونية وتترصف بشكل عقالين وإجرايئ.
انبثق مفهوم السيادة عىل أنقاض السيادة الفردية املطلقة أو تزييف االنتخابات
ورسقة األصوات ،نتج عنه إعادة الدور الحقيقي للمواطنني يف تسيري املجتمع وحكم
أنفسهم بأنفسهم واحرتام دولة الحق ،والنظر إىل الحكومة عىل أنها املخولة الحتكار
عنف األفراد واستعامله بشكل مرشوع وإعادة توزيعه بشكل متساو عىل قوى املجتمع.
ويعد االنتخاب من أهم مقومات السيادة ،ويعترب الحق السيايس يف اختيار من
يسري السلطة ومؤسسات الدولة ،وهي من أهم مكتسبات حق املواطنة ومواصفاتها.
فالعملية االنتخابية هي التعبري املؤسيس عن الدميقراطية ،وهي التمثيل ،أما التحقيق
اإلجرايئ لها فهو االقرتاع من حيث هو اختيار حر وطوعي ،وقد حققت املسارات
االنتخابية املختلفة الترشيعية والرئاسية أهدافها،وانتخب املجلس الوطني التأسييس
واملجلس النيايب ورئاسة الجمهورية ،وحتى املؤسسات الدستورية (هيئة الحقيقة
والكرامة مثاال) مع اختالفات جوهرية أعاقت االشتغال الطبيعي لهذا الهيكل .أفرزت
االنتخابات بعض القوى املناضلة ،وخاصة حضور اإلسالميني يف اعتالء س ّدة الحكم
وحضورها يف املجالس النيابية ،ولكن أدت إىل عودة العديد من رموز الحرس القديم
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وانتعاش ثقافة الزبونية والشللية ،وتكون أذرع مالية وإعالمية ،ومل يكن حضور
الفاعلني الجدد من أصحاب التاريخ النضايل والتضحيات إال محدودا ،خصوصا يف
مرحلة االنتخابات الثانية (أكتوبر  .)2014فاملسار االنتخايب بالصيغة التي برمج لها مل
يكن ليفرز النخب الثورية التي كان ميكن أن متنح التجربة عنفوانها وزخمها ،ويحي
مضامينها االجتامعية واستعادة سؤال التقدم والتطور والنمو.
مل تؤدي االنتخابات إىل نرش االستعامل العمومي للعقل ،وأن تأثيث الفضاء العام
رشط إمكان الرأي ( )opinionبدورها رشط إمكان الدميقراطية .8ومل تخلق االنتخابات
فضاء التواصل حيث الرأي العام ينبثق من خالل الحوارات بني الفرقاء واستعامل كل
الحجج العقلية انه منوذج عقالين ،9يفرتض الفضاء العام وجود أفراد مستقلني نسبيا قاد
رين عىل ابتكار رأيهم غري مستسلمني للخطاب السائد ومؤمنون باألفكار والحجة.10
وكشفت مسارات االنتخابات وسياقاتها أنها تعربعن مصالح برغامتية وزبائنية
وفردية وفئوية باملعنى الضيق للكلمة مع غياب للتواصل الربامجي ،استنسخت تونس
منوذج «الدميقراطية التمثيلية» التي عممتها اإليديولوجية الربجوازية (الليربالية)،
والتي تقوم عىل مبدأ االنتخاب والتمثيل النيايب الهرمي الخاضع للدستور املمنوح .إال
أن هذا النموذج التمثييل الذي يعتمد عىل تقنية االنتخابات وآلية الصندوق ،مل يعد
صالحا نظرا لألزمة الحقيقية التي يعيشها مع والدة «النظام العاملي الجديد» ،وهو
األمر الذي التفت إليه بعض الفالسفة النقديني املعارصين وأخضعوه للسؤال ،تجلت
مآزق العملية االنتخابية مام ساهم يف ظهور العديد من النقاشات واألطروحات حول
«الدميقراطية البديلة» ،لعل أهمها «الدميقراطية التشاركية» التي قدمتها تجارب دول
أمريكا الالتينية.
وإذا أردنا فحص السلوك االنتخايب ،تبني أن:
 املراحل االنتخابية تفتقد إىل الربامج الدقيقة مع إمكانية الرشاء والتأثريعىل الناخبني(املال الفاسد).
8. Habermas,j cite par maigret, Sociologie de la communication et des medias, Paris,
Armand Colin, 2004.
9. Breton,p et prolix,s, l’explosion de la communication. a l’aube du xx siècle, Paris, la
decoyêtre ,2002.
10. http://www.wolton.cnrs.fr/glossaries/-espace public-htm
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 ما نزال يف مرحلة ما قبل املواطنة أو الرد الغريزي العقايب يف السلوكاالنتخايب ما نزال يف معجم الخاص والعام،
 نود أن نقول أن كل العمليات الشكلية والفنية من انتخابات وهو ماساهم يف اختيار السلوك االنتخايب بشكل عام وهي مامرسة إيجابية أن تصبح
االنتخابات وفكرة التداول عىل السلطة (النهضة فالنداء.)...
أثار لدينا ع ّد استنتاجات ومالحظات حول غياب العقل العمومي ورشخ يف
الفضاء العام ،تتمثل يف:
 إعادة تعريف الرشعية وعودة أساسية لرأي وموقف املواطن ووقوفه يفالطابور ولكن أيضا مقاطعته للعملية االنتخابية.
 الرشعية السياسية وان الشعب مينحها رضاه وقبوله واختياره وأنها ليستامتيازا جهويا أو اجتامعيا أو إيديولوجيا أو عقائدي.
 اإلعالن عن النتائج قبل اإلعالن الرسمي أثار أعامل عنف وشغب يف بعضاملناطق،
 االنتخابات الرئاسية ورشخ جغرايف خطري بني الشامل والجنوب. استثامر العداوة وغياب الربامج وعودة حثيثة لألبوية وكاريزما والشخصنة، استثامر التاريخ البورقيبي ،يف الدعاية االنتخابية قد نتفق كل أن الوسائلمتاحة ورمبا مرشوعة ولكن ما تحت شبه الربامج املتشابهة واملتامثلة ،فإن السلوك
االنتخايب مل يرتقي إىل العقالنية،
 الرتكيز عىل النعرات الجهوية والعروشيات (العشائرية)،الفضاء العمومي فيه أكرث من مليوين ناخب مل يشاركوا يف االنتخاب مع نسب
ضعيفة يف مشاركة الشباب ،و«التحايل» يف االنتخاب عرب الخضوع لتأثري وسائل اإلعالم
وتكييف املواقف وتغري املواقف ،وصوال إىل رشاء بعض األصوات ودخول االعتبارات
الجهوية والفئوية والقبلية والعروشية (املجتمع العميق) يف عملية التصويت ،وإال
كيف نفرس حصول حزب الوطني الحر عىل نسبة محرتمة من األصوات ،وهو الحزب
الفتي وغري املعروف.
أدت االنتخابات الترشيعية ( 26أكتوبر  )2014إىل استنتاجني محوريني يف فهم
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العملية االنتخابية وتحليلها ،ما ميكن قوله:
 انحسار تأثري أحزاب سياسية تصنف ضمن «قوى الثورة» ويف املقابل رجوعواضح لرموز املنظومة القدمية يف هياكل حزبية جديدة،
 غياب للقوى االجتامعية والثقافية والفكرية واألكادميية عن املشهداالنتخايب مع تراجع يف مساهمة الشباب ،مام يهدد الثورة بافتقاد مكونها الرئييس،
وهذا يقودنا إىل أربعة أسئلة:
أوال :هل أن النتائج االنتخابية مؤرش عىل االندثار التنظيمي لبعض األحزاب
السياسية أم ميكنها من خالل إحداث دينامية داخلية بتموقعها مجددا صلب
الساحة السياسية؟
ثانيا :هناك من يرفض العملية السياسية كآلية ثورة لتحقيق أهداف الثورة
ومضامينها ،تعرب عن مجرد عملية إرادية بعيدا عن السياقات والظروف الذاتية
واملوضوعية والدولية واملحلية؟
ثالثا :هل ما زالت هناك «ثقة يف العملية السياسية» بعد عودة مالمح
املنظومة السابقة؟ هل يفهم ذلك عىل أن قراءة غري دقيقة من قبل قوى الثورة
وكيفية بناء تحالفاتها وعدم وعيها بطبيعة املرحلة؟
رابعا :هل نعيش يف مرحلة «الثورة املغدورة» (تروتسيك) أم «ثورة تكتمل
تدريجيا»؟
ال مناص من اعتامد آلية االنتخابات كحد أدىن رضوري أو الدرجة األوىل من
الدميقراطية يف انتظار نضج التجربة وارتقائها وانتشارها األفقي والعامودي.
يتسم الفضاء العمومي بالحركية ،ينبع القانون من كونه نتاجا للمداوالت التي
يشارك فيها الجميع ،ولكن....يف تكوين اإلرادة العامة ،وفساد الفضاء العام ممكن ،وأن
ال يكون االنتخاب آلية للهيمنة أو للتحكم االجتامعي ،التي تقوم عىل إدامة خارطة
املنافع واملصالح ،والربملان فقط ال يشكل ضامنة مؤسساتية بل «يجب حامية البنيات
التواصلية يف الفضاء العمومي ،بواسطة مجتمع مدين حيوي».
يتضح بجالء أنه ال مجال لتجاهل االختالف الحاصل بني التصورات الكالسيكية التي
تحكم بنية الفضاءات العمومية ونقصد أساسا تصور «هابرماس» و«حنا ارنت» الذي
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يؤكد عىل الحوار والدميقراطية ،وبني التصورات الجديدة الصاعدة التي تضفي عىل
الفضاء العمومي معنى جديدا ،نجده يف أطروحات «نانيس فرايزر» ،و«أالن تورين»،
و«نعوم تشومسيك» الذي يؤكد عىل الطابع االحتجاجي ،وأن نتائج االنتخابات ال تلغي
تصاعد االحتجاجات والحركات االجتامعية ،مع جرعة نقدية كبرية لنسق الدميقراطية
الليربايل .ويف االنتخابات التي جرت يف تونس ،رغم طابعها الشفاف يف املعنى اإلجرايئ
والفني ،فإن الطاغي هو تكرار الرأي السائد وتحريك العواطف وتجييش االنفعاالت،
وإثارة حامس الجمهور ،مبتابعة الربامج والتحليالت ،ويدعم لديهم الوهم أن لديهم
معطيات موثوق بها ،ويعطل طيف كبري عن التفكري والنقد ،ويغيب التعقل ،وتحرض
العواطف ،التي تساهم يف بناء الدميقراطية ،كنا نفكر أن دميقراطية االنتخاب درس
بيداغوجي ،فإذا بها تتحول إىل تقاسم السلطة واملغانم.
املستوى الرابع :الفضاء العمومي وأزمة الفعل السيايس
نشط الفعل السيايس وحركية كبرية بعد الثورة مع انفجار التنظيامت السياسية
التي تجاوزت  160حزبا لشعب ال يتجاوز تعداد سكانه  10ماليني ،وترشح لالنتخابات
الرئاسية أكرث من  70شخصية بشكل مثري للدهشة ،قد نتفهم ذلك بانفتاق الفضاء
العمومي والبحث عن التعبري عن الذات واالعرتاف االجتامعي ،وتبقى نوعا من ردود
الفعل عىل كبت سيايس سابق .وقاد التحالفات والتجاذبات منطق ال يخضع ألي
معيار من معايري الفكر السيايس ،فالحياة السياسية مكون أسايس يف الفضاء العمومي
بنقاشاتها وخالفاتها وصالتها وتنسيقها ،وهو حراك ودينامية تجاه العمل الحزيب وتجاه
الدولة ،انه كنه الفعل املدين ،إنها حبيسة الفكر السيايس املنظومي ،دون بناء معرفة
مشرتكة ،هي أقرب إىل سياسة الرباثن واألظافر واالقتالع ،واملناورة ،وتربج العداوة
التاريخية.
تصاعد نسق العمل السيايس بأشكاله املختلفة ،وانترش يف كل املجاالت والجهات
والفئات ،وحول الفضاء العمومي إىل حيز ينبض حيوية ،وحث جميع القوى إىل الفعل
والتفكري يف الفعل من خالل:
 إعادة تعريف السياسة ووظيفتها املجتمعية والتاريخية بعيدا عن صيغالحزبية ،وتنقيتها من املخالب واألظافر والتحارب ومأسسة الثقة ،الصفقات
الرسية والصفقات العلنية املدربة واملؤطرة للوعي العام،
 مازال املجال السيايس يتزود من املخزون التقليدي أي من الزعامتية28

والشخصنة وصور املايض القريب ويصنه «املهدي املنتظر» يف صورته الحديثة أو
(الزعيم من جديد)،
 القوى الثورية تقرأ الواقع مبفردات إيديولوجية ويقودها منسوب عداوةمل تفرت ومل تلن لعقود عديدة.
 دخل الخطاب السيايس مرحلة العجز من التربير إىل التفعيل ،فطور قدراتهعىل االقرتاح وصياغة الربامج واملشاريع والرصاع عىل عقل الناخب من خالل
خطط استعراضية وال واقعية،
 الفاعل السيايس املهيكل يف صيغ تقليدية أرسية آو أحزاب رشكات،وشاهدنا املناضل املوظف،
 الفعل السيايس والشباب املغيب ،لعبة السياسة والسلطة ،وظهور أشكالمتنوعة من التعبئة السياسية،
مل تنتج كثافة الحراك السيايس وتراكمه وزخمه ثقافة سياسية جديدة ،ومل تتبلور
بنى تحتية تشتغل عىل التنمية السياسية لدى الحاكم واملحكوم ،ولدى أصحاب القرار
واملواطن ،السائد عقلية الرصاع ال عقلية التنافس .وامتد رصاع «الديكة» يف طرق
تشكيل الحكومة الذي استمر م ّدة طويلة وخضع إىل نقاشات ماراطونية ال حول
الجوهر واملضمون ،بل تصور نفعي ومصلحي ،وترتب عن ذلك أن الحوارات متحورت
حول:
 تشكيل الحكومة تبنى عىل نوع من املحاصصة الخفية الجدل اإليديولوجي يف إقحام النهضة يف تركيبة الحكومة والحديث عنالفشل والحشد الشعبي والتوازنات ومربرات «النمط املجتمعي»،
 تضخم النزعة االستئصالية املغلفة مبقاومة الفكر الديني ،ودور املجتمع يفالحراك من اجل اإلصالح السيايس،
 جدل يخص املشاركة اإلسالمية وموقع اإلسالميني يف النظام السيايس، اختزلت العملية السياسية يف الجوانب الفنية والحكومية ،وهي تفتقر إىلالفعل السيايس املعقلن وإىل طاقة الفعل الشبايب،
 صعوبة فهم طبيعة النخبة/النخب وتغريها وانقالباتها وهجراتها الحزبية،29

وميكن أن نستنتج بعض املالحظات:
أوال  :وصم العملية السياسية بعودة رسيعة للركود والرتاخي ،ساهمت فيه
عوامل ع ّدة أهمها تنامي نزعة الالتسييس وفقدان الثقة يف الفعل السيايس عامة.
ثانيا :أدى الحراك الثوري إىل تدهور األوضاع االقتصادية واالجتامعية التي
ساهمت يف:
 والدة فعل اجتامعي من نوع جديد يتمظهر يف الحركات االحتجاجيةاملؤطرة ولكن أيضا االحتجاجات املنفلتة والفوضوية،
 عدم بروز مشاريع اجتامعية حقيقية تعيد الثقة يف اإلصالحات وتؤديإىل تحسني األوضاع االجتامعية وتقلص التفاوت بجل أمناطه،
 ارتفاع سقف املطلبية تضخم دور االتحاد وان دوره ال ينحرص يف املطلبية بل إن له موقفاسياسيا ووطنيا فرضه السياق واللحظة التاريخية،
 تشعب التناقضات داخل كافة القيادات الحزبية بشكل فج أو محتشم،والرصاع عىل تحقيق املكاسب اآلنية ،وانتشار ساللة جديدة من القيادات
االنتهازية والربغامتية والنفعية،
 اشتد عود حركة املعطلني عن العمل وتطور أشكالها التنظيمية والتعبوية، حركة االحتجاجات املناطقية ضد التفاوت الجهوي ،الحقرة ،تدهورالقدرة الرشائية ،غياب الخدمات االجتامعية واملرافق األساسية،
 تنامي النضاالت الطالبية والتلمذية من أجل تعليم عمومي ومجاين جيدوضد أوضاع التمدرس،
أصبحنا أمام مفارقة حقيقية ،ضمور الفعل السيايس الكالسييك خاصة لدى
الشباب ،وتنامي الفعل االجتامعي الجديد ،مام سيؤدي حتام إىل والدة فعل سيايس
جديد (أشكال  -صيغ  -أمناط) مل تتبلور مالمحه بعد ،وأمامه تحد كبري :هل يستطيع
الفعل السيايس الجديد أن يفهم الدينامية االجتامعية الجديدة وأن يفكر يف آليات
جديدة ملواكبتها وتطويرها؟ أم أنه سيظل رهني اآلليات الكالسيكية والتطابق القديم
بني الفعل السيايس والفعل االجتامعي؟ إن رهان الفعل السيايس الجديد يقتيض فهم
الفعل االجتامعي الذي تبلور يف حركات النضال اليوم لبلورة بدائل سياسية ممكنة.
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 خفوت النضال التطوعي وانحصاره بصفة تلفت االنتباه ،ومؤرش عىلترسب «املال»،
 صعود التشدد الديني وتعزيز انغراسه يف الفعل االجتامعي ومنو عقليةاإلنغالق والتصلب،
بل إن الشارع العام هو الذي يستوعب االحتجاجات التي مل توظفها األحزاب
وتؤطرها وتعرب عن تضخم السيايس باملعنى الحزيب ،وبرودة الشارع أو النضال امليداين
وغياب البوصلة التي توجه النضال االجتامعي نحو التغيري االجتامعي الحقيقي.
فالحركات االجتامعية الجديدة تتجه أكرث فأكرث نحو التدويل ،أي نحو االهتامم بالقضايا
الدولية أكرث من اهتاممها بالقضايا املحلية الجزئية ألنها تدرك أن أي حل ملشاكل
الشعوب اليوم ليس بيد الدول – األمم (الدول الوطنية) ،وإمنا هو بيد مؤسسات
«الدولة العاملية» أو «الحكومة العاملية» أو ما يصطلح عليه يف الفلسفة السياسية ب
«ما بعد الدولة – األمة».
إذا عدنا إىل الفضاء العام يف تونس وجدناه يتم ّيز عن الوضع الذي حلّله
«هابرماس» مبيزتني:
 - 1أ ّن الفارق ليس واضحا بني املؤسسات القدمية واملؤسسات الجديدة،
فكأ ّن القدمية هي التي تتط ّور تقنيا ال لتامرس عىل األفراد نوعا جديدا من
السيطرة ولكن لتواصل سيطرتها القدمية بوسائل جديدة.
 - 2الحراك الفكري مل ينجح يف توفري قاعدة تنويرية صلبة ميكن أن تتخذ
مستندا الستمرارية الفعل النقدي والعقالين يف املجتمع ومتك ّن املثقف من أن
يواجه بها أيديولوجيات االستالب مبختلف أنواعها.
يف السياقات الجديدة ،مل يعد من اليسري تعريف املعارضة ودورها وخصائصها
وأدواتها ومنارصيها ،فقد تشوه الفضاء العمومي يف تونس ،وهو ما يجعل من املمكن
للشباب والحركات االجتامعية وجمعيات املجتمع املدين أن تغيب عنها االسرتاتيجية
السياسية ،فعىل هذه الجمعيات أن توسع من دائرة النقاش حول اإلشكاالت السياسية
والحقوقية التي تعيق بناء دولة الحق الدميقراطية ،والعقالنية ،عوض الدولة الوجدانية
وهي دولة املصالح الخاصة وأصحاب النفوذ ،يف هذا السياق أضحى من املمكن فضح
مامرسات السلطة وتجاوزاتها ،مام يحتم عليها القيام بإصالحات للحد من تجاوزتها
وهي اإلصالحات التي كانت عرب تاريخ العامل العريب تنتج مسوخا من التسلط تؤدي
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يف نهاية املطاف إىل إعادة استعامر الفضاء العمومي بدفع العديد من االحزاب
والجمعيات املوالية للسلطة.
فالتنمية ال يجب اختزالها فقط يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وإمنا يف
التنمية السياسية أيضا والتي تعكس الوجه الدميقراطي واالجتامعي للدولة ،إن
دور املجتمع كق ّوة مضادة للدولة مستندا يف ذلك إىل مقاربات الحركات االجتامعية
الجديدة وأهميتها يف املجتمع املدين .ان نظرية النقاش العمومي عند «هابرماس»
تضيف حمولة معيارية أهم من النموذج الليربايل ،ولكنها تزرع عنارص تكوينية متكن
املسار السيايس الدميقراطي من تكثيف الفعل التواصيل يف الفضاء العمومي وتشييد
النموذج التداويل واالعتامد عىل مؤسسات مستقلة ومعقلنة.
عىل الفضاء العمومي أن يكون خارج التسييج أو نوايا التقييد ونزعات الغلق
والخنق كأدوات للهيمنة أو ملامرسة «العنف الرمزي» ،وسريسم الواقع نظريات جديدة
يف السياسة ويف االحتجاج تنبذ التعسف ،وتبنى عىل االختالف ال عىل التامثل ،وأن
الدميقراطية املعارصة تحتاج إىل حد أدىن من االختالف وليس منطق اإلجامع فقط.
نحتاج إىل عقالنية تواصلية وحوارية ،ولذا مييز «هابرماس» بني العمل والتفاعل ،وينقد
التصور التقنوي أو األدايت للسياسة ،ويؤكد عىل املداوالت وحاجات الوفاق التواصلية
للناس يف املجتمع ،ليس وفاق النخب وإمنا الوفاق يف الشارع حول تصور مجتمعي،
احد ركائز التطور االجتامعي ،وينشئ التضامنات وأن عىل مبدأ الحوار أن يأخذ الشكل
القانوين للقاعدة الدميقراطية .
ويرى «هابرماس» أن عداء طرفني ميكن تجاوزه بفضل الحوار املتحرر من كل
اإلكراهات ،وأنه باإلمكان إعادة بناء املواقف املتعارضة بشكل أويل ،داخل موقف
ثالث يأخذ يف االعتبار املوقفني (أ) و(ب) ويتجاوزهام ،لذا ال ينظر إىل العنف كأحد
متظهرات اإلخفاق االنتقايل ،إنه وعي جمعي ال يرتجم تحت غطاء الدولة.
إن أساس السياسات ليس استعامل السلطة اإلدارية بشكل بريوقراطي من طرف
الق ّوة املهيمنة عىل مواقع السلطة يف مفاصل الدولة وإمنا تجعل من النقاش السيايس
هو مصدر التأطري السيايس وق ّوة الضغط عىل التوجهات العامة للدولة وتتعامل مع
تنافس القوى الفاعلة واألحزاب السياسية بوصفه أصل الرشعية التي تضع القوانني
املتحكمة يف املسار الدميقراطي واإلطار العام الذي تتحرك ضمنه الخارطة السياسية.
32

املستوى الخامس :الفضاء العمومي و«الثورة املواطنية»
إن الحراك الثوري ودينامية الدميقراطية ال يلغي رضورة دعم األشكال الجديدة
من االحتجاج وما يطلق عليها «املقاومة املواطنة» ،هي القادرة عىل توفري رشط إمكان
والدة دينامية اجتامعية وسياسية تاريخية ،مطلوب منها أن تتجاوز القوى السياسية
والفعل السيايس التقليدي ،يسمح عمليا بانبثاق فعل اجتامعي سيايس بنفس جذري
محيل وإنساين .فالفضاء العمومي يشكل صدى للمشاكل املطروحة يف صلب املجتمع،
والتي ال ميكن متثلها من زاوية وظيفية محضة ،فالنسيج املنترش يف الفضاء العمومي
واملجسد يف املجتمع املدين  ،هو املكان الذي ميكن للمجتمعات أن تطور فيها وعيها
بذاتها .إن عالقة التفكري بالفضاء العمومي ميكن تناولها من خالل عالقة املثقفبهذا
الفضاء ودوره يف العرص الراهن ،خاصة يف ظل مجتمع يحيل املثقف عىل الهامش،بينام
يؤدي دورا مهام حسب «هابرماس» يف املجتمعات الحديثة.ومع تنامي الفعل اإليجايب
للفاعلني يف املجتمع املدين ،باعتباره الدعامة األساسية للفضاء العمومي ،وبوصفه فضاء
مفتوحا للجميع ،تطرح اليوم مسألة الحقوق اإليجابية للمواطن وأهمية تحصينها
ومأسستها ،كام تقتيض خلق املزيد من املؤسسات التي بإمكانها أن تساهم يف توسيع
دائرة املشاركة الجامعية يف اتخاذ القرارات املصريية التي ترهن أجيال اليوم والغد.
ما نبحث عنه أن نفكر وأن نعود إىل السؤال وأن نقتفي أثر العقل الثقايف يف
تعاطيه مع املواطنة ،ولعل طبيعة الفكر السيايس املتمحور حول منط السلطان أعاق
نشأة فكرة املواطنة ،واملواطن هو كل شخص راشد يعيش تحت حامية القانون ولديه
حقوق مدنية وجنسية ويشارك يف االنتخاب .بهذا املعنى الكل مواطنون ،وهي نتاج
الثورات التاريخية املتتالية  1688ممثلة يف الثورة األنقليزية و 1776الثورة األمريكية
و 1789الثورة الفرنسية ،لهذا اعتقد أن الثورة التونسية منوذج بناء املواطنة الحقيقية
والقطع مع القطيع والرعاع والسواد وغريها من املفردات .ولعل الجهد الفلسفي
«إلميانويل كانط» الذي يراهن عىل اإلنسان مباهو ذات ح ّرة ومواطنا مستقال وإنسانا
سعيدا أو جدير بأن يكون سعيدا ،و يظهر مفهوم املواطن يف كتابات ما بعد النقدي
ويف نصه «يف املعنى الشائع القائل بأن شئ ما بوسعه أن يكون صادقا نظريا لكنه غري
ذي جدوى عمليا» ( )1793ويربز فيه مبادئ الحالة املدنية:
 حرية كل عضو يف املجتمع بوصفه إنسانا، تساوى اإلنسان مع كل اآلخرين بوصفه ذاتا،33

 استقاللية كل عضو ينتمي إىل جامعة ما بوصفه مواطنا،إن مفهوم املواطن مرشوط بالحرية وباملساواة ،إن جوهر املواطنة استقاللية
الفرد عن كل أشكال الوصاية ،ويوجد متييز ال يهمنا ولكن ذكره يف كتابه «ميتافزيقا
األخالق» املواطن النشيط هو الذي اختار أن يساهم يف تدبري شؤون الوطن عرب
االنتخاب أما املواطن السلبي هو الذي اختار أن ال يشارك باالنتخاب يف الشأن العام.
املواطن يساهم يف اخذ القرار والقدرة عىل التصنيف والفرز ،انها الكفايات االساسية يف
العمومية ،وتجاوزا لعقلية القطيع ،واالنخراط يف التاريخانية وتجاوز الوعي الحيس ورد
الفعل .يتعلق باملواطن اليقظ واالستشعار عن قرب لكل مؤرشات االلتفاف وسيطرة
رأس املال وطليعة التغيري املجتمعي أو الثورة املواطنية ،فالفضاء العمومي بحركية
الثورة وبأثر املنجز الدميقراطي ينزع نحو تأسيس مواطنة حقيقية وقيمية وأخالقية
عىل املدى املتوسط واملدى البعيد ،أما املدى القريب فيثمن املرتاكمة والنجاحات
واإلخفاقات ،الن البناء ليس خطا مستقيام وخطا جغرافيا وإمنا خط دائري وابتكاره،
قد تكون فيه انكسارات وحتى هزائم ولكن يخضع إىل منطق املراكمة.
أن تشكل مواطنة نقدية والنواة املؤسسية مكونة خارج الدولة واالقتصاد ،املواطنة
هي الهوية السياسية التي يكتسبها الفرد االجتامعي بعد أن ينشأ نظام سيايس مفتوح
يعرتف له بحقوقه كاملة أمام الكائن السيايس الجامعي أي الدولة .واعترب كانط أن
االستناد إىل العقل العميل -األخالقي ضامنة كافية لتحرير األفراد من الوصاية املمالة
عليهم ،وكام عرب عن ذلك «السلطة تصنع القانون ال الحقيقة» .وال يتحقق الفضاء
العمومي يف مجموع املثقفني فقط ،بل يتحقق خالل االستعامل العمومي للعقل ،وأن
يتحول كل فرد من الشعب إىل مواطن ويدخل عامل األنوار ،وتعوض القانون الطبيعي
للسلطة بسلطة قوانني الحق ،والتحاق املثقفني واملفكرين مع العامة من الناس إىل
منزلة املواطنني األحرار.
وصعود املقاومة املواطنة يف كل األماكن ،ولرصد دورها املحوري يف انتعاشة الفضاء
العمومي املحيل مبا هو جزء من «الفضاء العابر لألوطان» بتعبري «نانيس فرايزر» .ال
تقدر نظرية النقاش العمومي عىل بلورة سياسة تداولية إال يف حالة متكن املواطنني
من الفعل التواصيل العقالين بشكل جامعي ومشرتك وصارت اإلجراءات والتدبريات
الحقوقية مؤسسة ،وبالتايل ال ينبغي أن يلقي املجتمع بثقله عىل الدولة ويتنصل من
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مسؤولياته ودوره وإال تحولت الدولة إىل غول يضم كل يشء ويوجد فوق الجميع
ومتركزت السلطة بشكل هرمي ومتعال من جديد .كام يجدر باملواطنني أن يجعلوا من
القوانني املمنوحة لهم مطية ليك ميارسوا حرياتهم بشكل خاطئ ويتحولوا إىل ذوات
متذررة متنع من قيام اللحمة بني الجامعة السياسية الواحدة والتعامل معهم ككتلة
فاعلة وموحدة.
إن مامرسة املواطنني للتحديد الذايت هو إقرار بوجود قاعدة اجتامعية مستقلة
عن اإلدارة العمومية وعن التبادالت االقتصادية ،حيث ال يقدر جهاز الدولة عىل
ابتالعها وال تتفق هي نفسها من حيث دورها مع بنية السوق .ويعطي النموذج
الجمهوري مفاهيم الفضاء العمومي السيايس وبنيته التحتية واملجتمع املدين معان
اسرتاتيجية ويجعلهام يضمنان االلتقاء بني املواطنني ويقوي لديهم تجارب االندماج.
هكذا تقوم السلطة التي تتأسس عىل التواصل بتفعيل دور األفراد يف بناء الفضاء
املواطني وتحرص عىل تشكيل الرأي العام وتدفع اإلرادة السياسية إىل االرتباط
العضوي بالسلطة اإلدارية.
مع التأكيد عىل الحق السيايس للمواطنني أن يكونوا إرادة سياسية وق ّوة ضغط،
لذا فإن اإلميان بقيم املواطنة هو السبيل إىل مقاومة كل انغالق للعامل السيايس يف
الدولة الشمولية ،وأن التوجه نحو السلم والتسامح وقبول االختالف والتعايش املشرتك،
هو الطريق الرشعي حو الدميقراطية .وال تتحدد املواطنة بالحقوق بل باملشاركة
واملامرسة العمومية وتحمل املسؤوليات ،وأن النشاط السيايس العام ال يقترص عىل
مراقبة أنشطة الحكومة وقراراتها ،بل ميتد نحو ايجاد أرضية دميقراطية للتجاذب بني
الدولة واملجتمع ،لذلك ال تستمد الدولة مرشوعيتها من حامية الحقوق الذاتية ومن
متكني املواطن من الدفاع عىل مصلحته الخاصة ،وإمنا من ضامن مسار تكوين الرأي
واإلرادة من طرف املواطنني األحرار واملتساويني.
إننا يف مرحلة تأسيس املواطنة الوطنية ،كامهية لدميقراطية حقيقية ،ومن
الرضوري االستفادة من أدوات اإلعالم الجديد أسهمت يف بعث ميكانيزمات جديدة
للتواصل والتنسيق والتشبيك ،لتبقى مساحة للنقاش حول التقليد والتحديث والهيمنة
والهامشية وبني املحيل والكوين.
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• الخامتة :
متثل التجربة التونسية منوذج الحد االدىن الرضوري دون السعي إىل تعميم
النموذج نبحث عن أيقونة أمل ونواة ونقطة ضوء يف رساديب الخراب ،إال أن الفضاء
العام ليس معطى بصفة كلية ومبارشة وإمنا يتكون تدريجيا وعرب حقب متتالية
تساهم فيها النضج االجتامعي والوعي الشخيص والحركات االحتجاجية االجتامعية يف
فعل اإلصالح وطرح القضايا التاريخية من وحدة وتقدم .ومكامن االستبداد ومظاهره
وآلياته -االستبداد ليس رأسا يقطع بل ثقافة يف الرأس – البد أن تقطع.
هذا الفضاء الرمزي املفتوح  -الذي ق ّدم كهدية تاريخية -سيتكون عرب الزمن
عن طريق منظومات القيم والتواصل واالعرتاض والتفاهم بحيث يعكس حقيقة
الدميقراطية .وأن يقع التحرر من قيم االستبداد وظواهر الكبت ممثلة يف األبوة
الزعامتية والدولة البطريركية والصندوق الكسيح ،إنها رهانات تاريخية ومجتمعية،
لطرح األسئلة الفعلية حول املستقبل وحول مصري بلداننا للبقاء يف التاريخ ،أو
االستعداد لالندثار.

36

املجتمع املدين يف تونس
ومنزلقات التوظيف والتوظيف املضاد
خالل الفرتة االنتقال ّية
قسومي
املولدي ّ
جامعة تونس

يندرج موضوع هذه املساهمة ضمن سياقات ثالث:
 - 1سياق ترشيعي مت ّيز بغياب األسس القانون ّية التي تح ّدد شكل ال ّدولة وطبيعة
السيايس باعتبار أنّنا نعيش يف حالة فراغ دستوري ال يزال رهني ال ّدور الذي
ال ّنظام ّ
أي من املهام املوكولة إليه،
يؤسس بعد إىل ّ
يقوم به املجلس الوطني التّأسييس الذي مل ّ
يف حني أنّنا نجده تجاوز املهام األصليّة التي انتخب ألجلها وتح ّول إىل برملان يضطلع
بكل املهام التّرشيع ّية التي ينبغي أن ميارسها يف إطار وجود القانون األسمى املنظّم
ّ
كل مجاالتها ونعني به ال ّدستور.
لعالقة ال ّدولة باملجتمع يف ّ
 - 2سياق اجتامعي متيز بالجيشان تبعا ملا ميكن أن نعتربه وفقا للتداول اللفظي
«ثورة» ،دون أن نقف عىل ال ّنتائج التي ينبغي أن تنبثق عن ديناميك ّية ثوريّة .يف حني
أ ّن هذا الجيشان مل يتجاوز حالة العطالة الوظيف ّية التي مت ّيز عديد البنيات التّكوين ّية
للمجتمع وال ّدولة ومل يتح ّول إىل ديناميك ّية فعل ّية قادرة عىل تجاوز البنيات القدمية
رغم وهنها كام مل يرق إىل مستوى تفعيل البنيات املنسجمة مع واقع «ثوري».
 - 3سياق انتقايل :نخرج يف نطاقه من نظام استبدادي إىل نظام مل تتضح معامله
كل
السابق كان نظاما استبداديّا يف ّ
إىل اليوم فبقدر ما ميكن أن نتفق عىل أ ّن النظام ّ
السياسيّة واألطر التي توجد تحت إدارتها فإنّه يعرس علينا
السلطة ّ
مجاالت اشتغال ّ
السيايس الذي هو يف طور التّشكّل .لذلك
أن نقف عىل مالمح واضحة ونهائيّة لل ّنظام ّ
علينا أن نشري إىل أ ّن االنتقال الدميقراطي ليس االنتقال من أجل الدميقراطية .فمن
الجائز أن تضفي هذه املرحلة االنتقال ّية إىل إعادة إنتاج املنظومة االستبداديّة.
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السياقات الثالث تنسجم مع إشكال ّية املواءمة بني املواطنة والثقافة
هذه ّ
الدميقراطية .وعليه ينبغي أن منيّز بني منطني من ال ّدميقراطيّة ،أل ّن إحداهام قد ال
تنسجم مع رشوط املواطنة:
• الدميقراطية األداة -الوسيلة وقد تنتهي إىل إعادة إنتاج التسلط مثلام
حصل يف روسيا (هيمنة حزب روسيا املو ّحدة املدعوم باألوليغارش ّية واملافيا
السلطة) وإيران
املال ّيتني رغم وجود انتخابات دوريّة دون ضامن للتّداول عىل ّ
املؤسسة الدين ّية من خالل حكم
(التي ك ّبلت عمل ّية التّداول وأخضعتها إىل حكم ّ
املاليل واملرشد األعىل للجمهوريّة اإلسالم ّية ،الذي يح ّدد مسبقا مآالت العمل ّية
االنتخابية) .وحتّى ال ّدميقراطيّة اللّيرباليّة يف صيغتها األمريكيّة التي تفتقد للبعد
السلطة بني الجمهوريّني وال ّدميقراط ّيني الذين
االجتامعي وتحرص التّداول عىل ّ
ال يختلفون جذريّا يف عالقتهم مع الطّبقات الشّ عب ّية (أكرث من أربعني مليون
أمرييك يفتقدون إىل التّغطية االجتامع ّية) .فال ّدميقراطية األداة هي دميقراط ّية
العملية السياسية-االنتخابية املتّصلة أساسا مبهمة األحزاب ،وقد تكون يف شكلها
وترسخها
املشار إليه من خالل األمثلة املذكورة عمليّة وظيفيّة رصف رغم دوريّتها ّ
السياس ّية .أ ّما يف شكلها اآلخر الذي ميكن أن يعبرّ عنه واقع الحال
يف التّقاليد ّ
يف تونس فهو الذي ينحرص يف عمل ّية انتخاب ّية يختلس مبقتضاها حزب سيايس
الشرّ ع ّية املطلقة باعتبار الوكالة ال ّنياب ّية املنبثقة عن سيادة الشّ عب ،بقطع ال ّنظر
للسلطة (واملرشوع ّية هنا تتعلّق مبدى مطابقة األداء
عن مدى مرشوع ّية مامرسته ّ
السيايس للشرّ وط التي مبقتضاها نال األكرثيّة يف عمليّة التّصويت ومدى إيفائه
ّ
بتع ّهداته تجاه ناخبيه) ويرفض إعادتها إىل مصدرها األصيل .هنا يتجلىّ انحصار
ال ّدميقراط ّية يف األداء (حني تنحرص يف عمل ّية انتخاب ّية قد تكون أنجزت يف إطار
السياس ّية
يفتقد فيه املجتمع إىل مق ّومات املواطن وتفتقد فيه األحزاب األهل ّية ّ
الستيعاب رشوط ال ّدميقراط ّية) كام يظهر انحصارها يف اإلطار (حني يكون إطارها
األوحد هو الحصول عىل األكرثيّة االنتخابية يف مناسبة واحدة ،وبعد ذلك ينقيض
دورها ألنّها مج ّرد أداة تُستعمل من أجل الوصول إىل الحكم).
• الدميقراطية الغاية ،أي بوصفها نظاما اجتامعيا أو كام يراها ألكسيس
توكفيل الدميقراطية كحالة اجتامعية أو ما ميكن أن نس ّميه مبجتمع ّية ال ّدميقراط ّية
كل رشوط
( )Socialité de la démocratieحيث تكون نظاما اجتامع ّيا يستويف ّ
وضامنات املواطنة بدءا باالستجابة ملنظومة حقوق اإلنسان يف بعدها الكوين
وصوال إىل رشوط للتّكافؤ الفئوي واملجايل .يف هذا املستوى تكون ال ّدميقراط ّية
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تقل يف دورها
واقعا مستداما ،وتكون فضاء وظيف ّيا ملك ّونات املجتمع املدين ال ّ
السيايس.
وأدائها عن مك ّونات املجتمع ّ
يحف بهذه املرحلة االنتقال ّية
باعتبار ّ
السياقات املشار إليها آنفا وباعتبار ما ّ
كل ّ
فإ ّن املجتمع املدين يف تونس يخضع إىل واقع التوظيف والتوظيف املضاد.
 - 1يف إعادة تشكّل املجتمع املدين :
مع حلول  14يناير برزت ظاهرة السيولة التي طبعت املجتمع السيايس ،هذه
السيولة شملت كذلك املجتمع املدين ،وقد جمعته باملجتمع املدين طيلة األيّام األوىل
السيولة مع ما أمكن
السابق ،وقد تع ّززت هذه ّ
السيايس ّ
التي عقبت انهيار ال ّنظام ّ
تسميته آنذاك بربملان شباب الثورة يف القصبتني ،ثم برز مع الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي التي جمعت مك ّوناتها بني
السياس ّية.
منظّامت املجتمع املدين واألحزاب ّ
السيايس كالهام عن كليهام إالّ مع نتائج
ومل يبدأ انفصال املجتمع املدين واملجتمع ّ
انتخابات  23أكتوبر  .2011أ ّما قبل ذلك فقد تداخلت األدوار إىل الح ّد الذي مل يكن
السياس ّية من جهة
بإمكاننا التّمييز بني أدوار الجمع ّيات وال ّنقابات من جهة واألحزاب ّ
أخرى.
السياق ميكن اإلقرار بأ ّن إعادة تشكل املجتمع املدين بدأ يف إطار ردة فعل
يف هذا ّ
عىل واقع املجتمع املدين خالل فرتة نظام بن عيل ،وانفعال مبا حدث عىل املستوى
السياس ّية املتاحة للمنظّامت والجمع ّيات ،عىل ال ّرغم
السيايس وتفاعال مع املساحات ّ
من أنّها ليست مجال اهتاممها أصال .وما ميكن تسجيله أ ّن املجتمع املدين استعاد
أحقّيته يف الفضاء الذي تشتغل فيه منظومة حقوق اإلنسان وتتج ّدد بقدر ما ميثّل
اإلطار الجامعي الذي يسعى إىل تفعيلها وتجسيدها وتطويرها .وأمكننا بذلك تجاوز
السيايس
املنظور الذي يعترب املجتمع املدين وحدة عاجزة عن مجابهة هيمنة املجتمع ّ
إىل املنظور الذي يعطيه نفس القدر من الفاعل ّية يف مواجهته.
وبالعودة إىل األسس الفكرية  /التأصيل النظري نجد أ ّن املجتمع املدين يف تونس
بدأ يشتغل عىل مق ّومات تجمع بني ألكسيس توكفيل وأنطونيو غراميش رغم صعوبة
االلتقاء الفكري بينهام عىل مستوى املنوال التفسريي .ولكن يف الواقع قيد التناول جمع
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بينهام عىل أساس ان املجتمع املدين يف سياق هذه الكلية ي ّعرب عن السلطة االجتامعية
املضادة.
السيايس الغريب
املؤسس ملفهوم املجتمع املدين قد ظهر يف إطار الفكر ّ
إ ّن الفكر ّ
السلطة
كمساهمة يف تفعيل إرادة ال ّدفاع الجامعي يف مواجهة العنف الذي يصدر عن ّ
السلطة املضا ّدة
السياسة فإ ّن املجتمع املدين يلعب دور ّ
السياسيّة .1بال ّنسبة إىل علامء ّ
ّ
السياس ّيني واالقتصاديّني
لكل وحدات الجسم االجتامعي
التي تؤ ّمن ّ
ّ
وخاصة الفاعلني ّ
ات ّجاهات إسهام ّية وتشارك ّية فاعلة وآل ّيات ناجعة للتّحديث واالندماج االجتامعي
وخاصة فضاء من االستقالل ّية ال ّنسب ّية للمواطنني مبا يضمن تفعيل الوساطة
والسيايس
ّ
ّ
2
بني جهاز ال ّدولة واملجتمع .
لذلك فإ ّن املجتمع املدين مدعو إىل توزيع أدوار مك ّوناته حسب العائالت الخمس
كل طائفة من هذه املك ّونات عن عائلة من تلك
ملنظومة حقوق اإلنسان لتدافع ّ
السياسيّة ،الحقوق الثقافيّة ،الحقوق االجتامعيّة،
العائالت :الحقوق املدنيّة ،الحقوق ّ
الصلة باملسألة االقتصاديّة
الحقوق االقتصادية .كام هو مطالب من خالل مك ّوناته ذات ّ
السلطة
السياسة االقتصاديّة والتّو ّجه العام لل ّدولة بالضّ غط عىل ّ
والتي ميكن أن تناقش ّ
من أجل إرساء تنمية عادلة عىل أساس الشرّ وط التي تحمي مبادئ حقوق اإلنسان
الحق يف التّنمية.
وعىل أساس الشرّ وط التي تط ّورها كمنظومة شاملة تتض ّمن أساسا ّ
املجتمع املدين يف املوضوع قيد ال ّدراسة بدأ يتشكّل وظيف ّيا من خالل ال ّدفع يف
وخاصة عىل قياس املخاطر التي
ات ّجاه تجديد املنظومة وتطويرها بحسب املتغيرّ ات
ّ
ته ّددها .هذا ما حصل أيضا يف فرنسا بعد الثّورة .واقع الحال بال ّنسبة إىل تونس يف
املرحلة االنتقاليّة قد يأخذ نفس املنحى كام قد يأخذ منحى عكسيّا من حيث ما قد
ينج ّر عن ظهور بعض القوى ال ّداعية إىل الترّ اجع عن جزء من املنظومة الكون ّية لحقوق
اإلنسان :حينام يكون الترّ اجع عن املكاسب يف مجال حقوق اإلنسان مطلبا اجتامع ّيا
وحينام يكون مبدأ التّضييق عىل الح ّريات مطلبا اجتامع ّيا من خالل ما تطلبه بعض
الجمع ّيات وبعض القوى املنتمية إىل املجتمع املدين.
1 - Abdelkader Zghal; «Le concept de société civile et la transition vers le multipartisme»,
in, Changements politiques au Maghreb, Ed. CNRS, Paris 1989, p . 217.
2 - Michel Camau; «Changement politique et problématique du changement» in
Annuaire de l’Afrique du Nord, 1989, p . 11.
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السيايس يف وجوده
نفهم من الفكر الغريب عموما أ ّن املجتمع املدين يسبق املجتمع ّ
لكل ما هو خاص إىل نطاق العام
ويف متثيله للمجتمع بشكل عام وبالتّايل يف ترجمته ّ
الخاصة لفائدة
الخاصيات الفرديّة والعائل ّية والشّ خص ّية واملصالح
حيث يت ّم تجاوز
ّ
ّ
املصلحة العا ّمة واملوضوع ّية ،3ويف هذا ال ّنطاق توجد الجمع ّيات وال ّنقابات والتّنظيامت
السياس ّية ،ويتم
السلطة ّ
املهن ّية والهياكل االجتامع ّية ال ّناشطة يف استقالل ّية تا ّمة عن ّ
الخاص والفضاء العمومي رغم
تفعيل دورها دون تجاوز مبدأ الترّ ابط بني الفضاء
ّ
الخاص والعام أمر
أنّهام ليسا متطابقني .4كام نفهم من الفكر الغريب أ ّن التّمييز بني
ّ
السيايس ،أل ّن
مه ّيأ اجتامع ّيا ،ولكن مع مداومة االشتغال عليه وتدعيمه داخل املجال ّ
الجمع بني املجالني تعزيز ملنظومة الوساطة وتأكيد لفاعل ّية ال ّدور التّعدييل الذي
يؤ ّديه املجتمع املدين.
ويف تاريخ هذا الفكر يوجد محور داليل يجمع بني املجتمع املدين وال ّدولة
السيايس هو عبارة عن مجال لرتجمة مصالح املجتمع املدين
عندما نفهم أ ّن املجتمع ّ
بعبارات ومعان سياس ّية ،ويف مرحلة موالية تعود إىل هيغـل أصبح املجتمع املدين
عبارة عن نسق الحاجيّات واألنشطة االقتصاديّة يف مواجهة دولة تعترب لحظة أخالقيّة
عليا ،والحقا أصبح هذا الفكر (مع املاركسيّة وامتداداتها) يعارض بينهام ،حيث أصبح
املجتمع املدين عبارة عن فضاء مقاومة املجتمع لل ّدولة املطلقة.
كان ال ّنسيج الجمعيّايت يف تونس قبل  14جانفي  2011يتك ّون من  59365جمعيّة
تلتزم مببادئ عا ّمة مثل التّج ّمع الطّوعي والتّع ّدديّة والعلن ّية والشرّ ع ّية وخل ّوها من
األهداف املاديّة ...عمال باألحكام الواردة يف قانون الجمع ّيات .6ولك ّننا إذا وضعنا هذه
مؤسسات ح ّرة تنشط خارج دائرة
الشّ بكة أمام املجتمع املدين الذي يستوجب وجود ّ
السيايس الذي تهيمن عليه ال ّدولة (وأحيانا يندمج فيها أصال) ،وخارج مراقبتها
املجتمع ّ
والسياسيّة ،وتنخرط يف دائرة الصرّ اع من أجل الهيمنة
وتطالب بالحقوق العا ّمة ّ
3 - André Corten ; «La société civile en question : pentecôtisme et démocratie», in Revue
Tiers Monde , N°181, janvier – mars, 2005, p . 168.
4 - Hannah Arendt; La condition de l’homme moderne, Calmann – Levy, 1983, p. 89.
الصنف01 ،
 - 5مركز اإلعالم وال ّتكوين والدّ راسات وال ّتوثيق حول الجمع ّيات ،توزيع الجمع ّيات حسب ّ
مارس .2010
 - 6تتوزّع هذه الجمع ّيات حسب الخصائص ال ّتالية  :جمع ّيات رياض ّية ( )1181والجمع ّيات الثقاف ّية والف ّن ّية
الصنف األكرث عددا مبا يعادل  5930جمع ّية) ،والجمع ّيات العلم ّية ( 456جمع ّية) وجمع ّيات الوداديّة
(متثّل ّ
( 562جمع ّية) وجمع ّيات تنمويّة ( 582جمع ّية) والجمع ّيات الخرييّة واالجتامع ّية واإلسعاف ّية ( 427جمع ّية)
الصبغة العا ّمة ( 122جمع ّية) والجمع ّيات ال ّنسائ ّية ( 25جمع ّية)
والجمع ّيات ذات ّ
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اإليديولوج ّية ...فإنّه علينا أن نستثني أغلب الجمع ّيات من االنتامء إىل هذا الفضاء.
فال ّنظام الذي ّأسس له قانون الجمعيّات ( 7نوفمرب  ،)1959املنايف لروح ال ّدستور
وغري املطابق ملق ّومات املجتمع املدين ،كان نظام الترّ خيص املسبق الذي يع ّد رشطا
الزما لرشع ّية الجمع ّيات وقانون ّيتها .ومل ّا كان هذا الشرّ ط ينحدر من صلب فلسفة
السياس ّية التي تتحكّم يف آليات التّرشيع ،فحينئذ
السلطة ّ
قانون ّية مرتبطة بتطلّعات ّ
الصفة القانون ّية من فضاء املجتمع املدين
ميكن أن نقيص الجمع ّيات املتمتّعة بتلك ّ
األقل وفقا للشرّ ط
السيايس ألنّها يف األصل تنحدر منه عىل ّ
ونلحقها بفضاء املجتمع ّ
املشار إليه ،إضافة إىل كونه وفق رشط الترّ خيص ومبدأ االعرتاف تنتفي صفة االنتساب
املؤسسات املستقلّة التي متثّل أساس املجتمع املدين .وقد تع ّزز هذا ال ّنظام بفعل
إىل ّ
التّنقيح األ ّول لقانون الجمع ّيات ( 2أوت  )1988الذي م ّيز بني الجمع ّية والحزب
السياس ّية.
السيايس لينفي عنها أيّة صفة سياس ّية ويخرجها نهائ ّيا من دائرة املشاركة ّ
ّ
السلطة أنّها
وبناء عىل هذا املبدأ ميكن عدم املوافقة عىل تأسيس الجمعيّة التي تق ّدر ّ
السيايس يف مستوى األهداف أو املبادئ ،والتّقدير
تستبطن تقاربا أو تشابها مع الحزب ّ
واملجسد يف الجهاز
السلطة التي متنح الترّ خيص
ّ
هنا أحادي الجانب وال يعود سوى إىل ّ
للسيطرة واستعامل الق ّوة املاديّة باسم ال ّدولة .أ ّما التّنقيح الثّاين ( 2أبريل
األسايس ّ
أي هامش لح ّريّة الجمع ّيات من خالل ما
 )1992فقد أقفل دائرة تضييق الخناق عىل ّ
يفرضه هذا القانون يف صيغته الجديدة من تصنيف مح ّدد للجمعيّات قبل الترّ خيص
لها بالعمل.
من هنا بدأ املجتمع املدين يف تونس يتشكّل بصفته األساس األخالقي لل ّدولة
السيايس .ومن هنا أيضا بدأت ال ّدولة
وبصفته وحدة عاجزة عىل معارضة املجتمع ّ
كل
كل يشء وتراقب ّ
تأخذ طابعا مهنيا بانوبت ّيكيا  Panoptiqueيجعلها تتحكّم يف ّ
أي يشء .وهي حالة قابلة للعودة يف واقع سيايس انتقايل ال يزال
يشء وال يفلت منها ّ
فيه املسار التّأسييس يف بعده القانوين والتّنظيمي غري مكتمل املالمح وغري واضح املآل.
ومن هنا كذلك بدأ املجتمع املدين يتشكّل مج ّددا ويف سياق جديد يفرتض أنّه يعبرّ
عن حالة من التّغري يف نسق ثوري (وربمّ ا نسق ثوري مضاد /نسق مضاد للثّورة) رغم
أنّه ال يستويف رشوط ال ّناموس الثّوري.
إ ّن املجتمع املدين الذي انتعش أكرث داخل مجتمع متح ّرر من هيمنة ال ّدولة يفتح
كل
بكل التّطلّعات ،ويجد فيها ّ
إمكان ّيات ال متوقّعة من التّع ّدديّة يعرتف من خاللها ّ
روسو
السياس ّية التي أدرجها ّ
املؤسسة ّ
فرد أو جامعة تجلّيات املشاركة املح ّددة لنمط ّ
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نظري دون التّأكّد من وجود آل ّيات تفعيله
ضمن اإلرادة العا ّمة .لك ّن هذا يبقى تص ّور
ّ
خاصة يف إطار األنظمة االستبداديّة« ،فال يوجد بلد يكون فيه املجتمع املدين
يف الواقع ّ
السلطة واعتباط ّية األمري أكرث من رضورة أن يكون املجتمع
ملزم ليحول دون استبداد ّ
السلطة ...يف
لتعسف ّ
دميقراط ّيا ...حيث تشكّل الهياكل الثّانويّة حالة مدن ّية تتص ّدى ّ
ألي نوع من
أي عائق ّ
البلدان التي ال توجد فيها مثل هذه الهياكل ال ميكن أن نجد ّ
التّسلّط ،وميكن لشعب كبري أن يقمع بقبضة إنسان واحد ودون عقاب ...ولكن ال ميكن
السيايس ال ميكن أن تكون آخر
أن نخفي أ ّن الح ّريّة الالّمحدودة للجمعيّات يف املستوى ّ
الح ّريّات التي يستطيع الشّ عب أن يتح ّملها ،فإنّها إذا مل تسقطه يف الفوىض فإنّها تقرتب
كل لحظة .هذه الح ّريّة الخطرية تحتّم عىل البلدان التي توجد فيها جمع ّيات
منها يف ّ
املؤسسايت «للمجتمع املدين
ح ّرة إيجاد ح ّد أدىن من الضّ امن» .7هكذا يبدو أ ّن الجوهر ّ
طوعي يجمع البنيات التّواصل ّية
يتك ّون من جمع ّيات غري حكوم ّية قامئة عىل أساس
ّ
للفضاء العمومي بالضرّ ورات االجتامعيّة .وبناء عىل ذلك يقوم برتجمة ما يدور يف
السيايس العمومي ،أل ّن املجتمع املدين مك ّون من نسيج
الفضاء الخاص داخل الفضاء ّ
يحل املشاكل الطّارئة عىل املصلحة العا ّمة يف
جمع ّيايت يتب ّنى الخطاب الذي ميكن أن ّ
نطاق الفضاء العمومي».8
محل اختالف بني املجتمعات ،ففي
لكن مسألة الفضاء العمومي يف ح ّد ذاتها ّ
تتوسط
البلدان املتق ّدمة يك ّون الفضاء العمومي بنية وسط ّية ويندرج ضمن األطر التي ّ
السيايس ونسق الفعل الخاص ،أ ّما يف البلدان املتخلّفة (باملعنى
وظيف ّيا بني ال ّنسق ّ
السيايس والفضاء الذي يعبرّ عن
السيايس) فهو دائرة التّحكّم ّ
الذي نجده يف االقتصاد ّ
السيادة املطلقة لجهاز ال ّدولة ،وهو أمر كفيل بأن ينحرف بالجمعيّات ويلحقها وظيفيّا
ّ
مؤسسة ال ّدولة وتهيمن ،دون أن تبعدها هيكل ّيا من
السيايس حيث تسود ّ
باملجتمع ّ
السلطة بآالف الجمع ّيات طيلة العقود
فضاء املجتمع املدين (حالة تـــــونس يف عالقة ّ
الفارطة).
والسيايس :
 - 2مطارحات نظر ّية حول جدل ّية املدين ّ
مل يعد من املمكن تناول مثل هذا املوضوع قيد التّحليل دون ال ّرجوع إىل بعض
7 - Alexis De Tocqueville ; De la démocratie en Amérique, Gallimard, Coll. Falio
Histoire , Paris 1986 (réédition),vol. I, p.291-292 .
8 - Jurgen Habermas; Droit et démocratie entre faits et normes, Gallimard – Coll. NRFEssais, Paris 1997, p. 394-395.
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الفصول من الفكر اإلنساين الذي يعترب مرجعا تأسيس ّيا -عىل املستوى ال ّنظري -لهذه
والسيايس) .غري أ ّن هذه الضرّ ورة ميكن أن تكون غري كافية
الثّنائيّة الجدليّة (املدين ّ
إذا مل نت ّممها بقراءة وقائع ّية مليدان دراستنا باعتباره هو امليدان التّطبيقي الذي
سنقوم فيه بالتّنزيل ال ّنظري عىل أرض الواقع لنخترب مدى مطابقة تلك املطارحات
الفكريّة لهذا الواقع؛ لذلك فقد آثرنا االنطالق من بعض املرجع ّيات الفكريّة لهذه
وخصصنا الفصل األخري من املساهمة ملسألة التنزيل هاته.
املسألة يف هذا الفصل ّ
إنّها رضورة نابعة من هاجس ال ّدقة يف تحديد مناقب العلوم االجتامعية املتمثّلة يف
الجمع بني القراءة ال ّنظريّة والقراءة امليدان ّية وكذلك يف االستفادة ال ّنظريّة واملفاهيم ّية
من مختلف العنارص الفكريّة التي تك ّون حقل العلوم اإلنسان ّية .فتع ّدد األطروحات
حول األطر االجتامع ّية التي متثّل ركيزة الفعل املدين وفضاءها ال ميكنه أن يلغي
السيايس واالجتامعي واالقتصادي.
بعض املواطن املشرتكة بني مختلف ت ّيارات الفكر ّ
إ ّن هذا االلتقاء هو بال ّ
السياق واملحيط عىل اكتامل املالمح البنيويّة
شك حول آثار ّ
(املؤسسات املستقلّة التي
والوظيف ّية للمجتمع املدين يف بنياته الجزئ ّية والقطاع ّية
ّ
السلطة
متثّل بنيات تكوين ّية للمجتمع املدين يف كلّيته املغارب ّية واملستقلّة عن هيمنة ّ
املجسدة يف الفعل املدين الح ّر عىل مستوى املجال
السياس ّية) وكذلك يف كلّيته العا ّمة ّ
ّ
املدروس يف نطاقه الشّ امل .وهو التقاء عىل مستوى مبدأ الطّرح العام وليس عىل
السياقي
مستوى التّجانس يف هذا الطّرح ،وبالتّايل فإنّنا يف مواجهة مشكل التّحليل ّ
للبناء املفاهيمي الخاضع ملبدأ التّعميم بدءا باملفاهيم األكرث إجرائ ّية وصوال إىل تلك
األكرث تجريدا .9ويف نطاق هذا البناء نستخلص التّمييز بني املحيط (مفهوم إجرا ّيئ
والسامت
والسياق (مفهوم مج ّرد يحيلنا عىل الخصائص ّ
يحيلنا عىل فضاء جغرايف) ّ
العا ّمة التي م ّيزت املحيط وطبعته خالل مرحلة مع ّينة) كبعدين ضاغطني وملزمني
بنيويّا بال ّنسبة إىل الفرد ،ويف نفس الوقت منفصلني وخارجني عنه وال يتّحدان عنده
إالّ يف إطار جديد هو عبارة عن شبكة يساهم يف بنائها ،وتكون أشمل منه ألنّها نتيجة
خيارات مؤلّفة من مواضيع متع ّددة .وتك ّون الشبكة نظاما من العالقات التّكراريّة
املشحونة بالخصوص ّيات املنفعلة بال ّنفع ّية (البحث عن املصلحة أيّا كان نوعها) من
السياق االجتامعي (األرسة ومكان العمل واملدرسة ودائرة العالقات
ناحية وضغوطات ّ
10
الذّاتيّة )...من ناحية أخرى  .إ ّن هذا التّمييز يستخلص باألولويّة انطالقا من هاجس
9 - Lenoir , R ; «Politique familiale et construction sociale de la famille» , in Revue
française de science politique , vol46, N°6 décembre 1991 , p. 782.
10 - Percheron ,A ; «La socialisation politique , défense et illusion» , in Grawitz, M. et
Leca, J. (dir) ; Traité de science politique , PUF, Paris 1985 , tome 3, p. 219.
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تحلييل يسعى إىل فهم املنطق العميل الذي يتحكّم يف تشكّل الشبكات االجتامع ّية
مؤسسات املجتمع املدين.
التي نجد ضمنها ّ
املجتمع املدين هو يف البداية وعىل املستوى املفاهيمي صيغة جاءت عرب سلسلة
وكل من جاء بعده ليشتغل عىل نفس ال ّنسق
السياسيّةّ 11
من الترّ جامت لفلسفة أرسطو ّ
الفلسفي ،وألنّها صيغة تقبل معان مختلفة حسب املعاين التي تناقضها ،فإ ّن املجال
كل الفصول الفكريّة من هذه الذّخرية وهو ما يدفعنا إىل التّعامل
ال يتّسع الستعراض ّ
مع رضورة أخرى تتمثّل يف رضورة الفرز ال ّنظري .ومن ث ّم ميكن أن من ّيز بني ثالث
أطروحات تأسيس ّية تض ّمنتها املد ّونات الفكريّة الغرب ّية حول املجتمع املدين :أطروحة
املجتمع املدين البورجوازي التي نشأت مع الفيلسوف األملاين هيغل ،وأطروحة
االندماج والتّنشئة االجتامعيّة املرتبطة بفكر دوركهـايم ،ث ّم أطروحة املراقبة والتّعديل
السيايس أللكسيس دي تـوكـفيل.
التي ارتبطت بالفكر ّ
األطـروحة األولـى :
تل ّخص هذه األطروحة أه ّم مبادئ الطّاعة والوالء التي ينبغي عىل املجتمع
السياس ّية ،وهي من خالل ذلك تختزل الفعل
ّ
للسلطة ّ
بكل تكويناته أن يضمنها ّ
السيايس أو االشتغال يف مداره ،وهو سياق يجعل من
املدين يف االنتساب إىل الفعل ّ
السائد .هذا هو م ّربرنا يف ال ّرجوع إىل أطروحة
السيايس ّ
املجتمع املدين ملحقا لل ّنظام ّ
هيــــغل حول املجتمع املدين التي يتد ّرج ضمنها إىل تحديد أسباب ورشوط ووظائف
الجمعيّات املهنيّة بصفتها أه ّم تعبريات الفضاء املدين املتجاوز لألرسة ،ولك ّنه غري
املتجاوز لل ّدولة .فاملجتمع املدين حينئذ فضاء للحياة األخالق ّية بوصفها نتاجا تاريخ ّيا
السوق وتض ّم
مؤسستي العائلة وال ّدولة .12ال ّدولة التي تحتوي اقتصاد ّ
يتموضع بني ّ
الطّبقات االجتامع ّية والجمع ّيات املهن ّية ،فاملجتمع املدين إذن فسيفساء تتشكّل من
ومؤسسات تنتظم كلّها داخل القانون املدين ولذلك هو
أفراد وطبقات وجامعات
ّ
ومحصلتها أ ّن املجتمع املدين
نتاج لصريورة من التّح ّوالت التّاريخيّة الطّويلة واملعقّدة.
ّ
يتل ّخص يف اللّحظات الثّالثة التّالية:
11 - Colas, Dominique ; Dictionnaire de la pensée politique, Larousse - Bordas, Paris
1997, p. 240.
12 - Hegel, G.W.F. Principes de la philosophie du droit, Texte présenté, traduit et annoté
par Robert Derathé , librairie J. Vrin , Paris 1993 , p. 215 - 217.
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 منط الحاج ّيات وتلبية ال ّرغبات الفرديّة عن طريق العمل واالندماج يفنسق الحاجيات التي تلزمه أيضا بتلبية حاجيات اآلخرين.
 واقع ّية عنرص الح ّرية املوجود ضمن هذا ال ّنسق بفعل التّرشيع الذي يعنيحامية امللكيّة عن طريق إدارة القانون ملبدأ العدالة.

الصدف يف هذا ال ّنسق وفق مقاييس
 مجال االحتياط والوقاية من أمناط ّالخاصة التي تك ّون يف مجملها مصلحة جامعيّة ،وذلك
مخصصة للعناية باملصالح
ّ
ّ
13
عن طريق اإلدارة والجمع ّيات الحرف ّية .
إ ّن حقيقة الفرد ال تكتمل إالّ إذا دخل يف الوجود امليداين أي حينام يتح ّدد بشكل
حرصي يف إحدى الفضاءات الخصوصيّة للحاجيّات ،وتبعا لذلك فإ ّن عضويّته يف إحدى
لحظات املجتمع املدين تت ّم من خالل العمل والكفاءة ،ولك ّن الحفاظ عليها مرتبط
الخاصة
بفاعل ّية العقل األخالقي والفضيلة والشرّ ف املهني .14وبفعل هذه الكفاءة
ّ
فعضو املجتمع املدين هو أيضا عضو يف تنظيم مهني حيث الهدف األناين املتّجه إىل
الخاصة يتع ّمق ويتأكّد يف ذاته كهدف كليّ وملموس من خالل محيط
إشباع املصلحة
ّ
15
السياق
العمل واملصالح التي متثّل هدف الجمعيّة املهنيّة  .ويذهب هيغل يف نفس ّ
الخاصة داخل محيطها ،ولكن
إىل أ ّن الجمع ّيات املهن ّية متارس حقّها يف تسيري مصالحها
ّ
السلطة العا ّمة ،تلك التي تح ّدد عضويّة األفراد موضوع ّيا من خالل تقييم
تحت رقابة ّ
كفاءتهم ونزاهتهم وتتحكّم يف العدد حسب الظّروف العا ّمة ،وهذا ما يؤكّد أ ّن هيـــغل
يعترب املجتمع املدين وحدة عاجزة ويف حاجة مستم ّرة إىل املراقبة ال ّدامئة من طرف
ال ّدولة .فهو ميثّل  -إىل جانب العائلة  -ثاين الجذور األخالقيّة لل ّدولة ،تلك التي متارس
وظيفة اإلرشاف عليه .و حتّى إن انفصل عنها فإنّه ال يتمظهر إالّ من خاللها ،وهو أيضا
ال يخرج عن الفضاء الذي يوجد بني الخصوص ّية والكلّ ّية القانون ّية املج ّردة 16الخاضعة
إىل آليات التّسيري التي نعتربها وفق املنطق الهيغيل مبثابة الوجود امليداين لل ّدولة.
فاملجتمع املدين عند هيــغل مثل العائلة هو منظومة متناقضة مماّ يعني أنّه ال توجد
ضمنه حريّة يف شكلها املتط ّور أو الفعيل لذلك يجب أن يخضع إىل شكله األقىص وهو
ال ّدولة ،ولذلك أيضا فإ ّن مبدأ الخصوص ّية يف املجتمع املدين يندرج ضمن مبدأ الكلّ ّية يف
13 - Hegel, G.W.F. Principes de la philosophie de droit, p. 219.
14 - Ibid; p. 229 .
15 - Ibid; p. 254 .
16 - Hegel, G. W. F. Principes de la philosophie de droit p.256.
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إطار عالقة اقتصاديّة محض .والكلّ ّية هنا تعني اعتبار املجتمع كالّ يلعب دور الوساطة
بني األفراد الذين يخضعون إىل عالقات عمل وتبادل فيتح ّولون إىل أعضاء ضمن جامعة
الخاصة .17ولكن هذا الجمع بني
ومن خالل هذا االنتامء يبحثون عن تلبية رغباتهم
ّ
املصالح الفرديّة يك ّون مجتمعا أنان ّيا وال متثّل الكلية يف نطاقه سوى وسيلة لتحقيق
كل يشء إىل ال ّدولة «ألنّها الحقيقة
الخاصة لألفراد .لذلك فإ ّن هيغل أخضع ّ
األهداف
ّ
الفاعلة للفكر األخالقي وألنّها تجعل من الكلّ ّية غاية وحينها ال يكون الفرد سوى العون
التّنفيذي والوظيفي لنسقه الكليّ  .إ ّن الكلّيّة مبدأ ال يكون املجتمع املدين من دونه
حتّى مج ّرد مجتمع بل تج ّمع ظريف لشتات من املصالح املتف ّرقة».18
السابقة هي التي تح ّدد وظيفة الجمعيّة املهنيّة ،هي التي تحافظ
إ ّن االعتبارات ّ
يختص به داخل ال ّنسق العام يف املجتمع املدين ،وتو ّحد بينهم
عىل الفرد يف املكان الذي ّ
وفق منطق الكسب والثرّ وة وينتج عن ذلك تشييد شكل من التّضامن الجمع ّيايت بني
أعضائه عىل قاعدة العمل ،وعىل قاعدة التّقسيم العام الذي ينخرط فيه هذا العمل.
هذا التّضامن ليس مج ّرد حدث مثل الذي ينتج عن التّنظيم املهني اإلقطاعي ولك ّنه
تضامن متط ّور ومنظّم بالشّ كل الذي يؤ ّدي فيه دور الوساطة بني الوحدة اآلنيّة للعائلة
والكلّيّة الفعليّة لل ّدولة 19لذلك فإ ّن الجمعيّة املهنيّة عند هيــغل هي عائلة ثانية.
ترسخه الجمع ّيات املهن ّية هو تأصيل ال ّنشاط الفردي يف نطاق
إ ّن أه ّم ما ميكن أن ّ
الذّهنيّة الكلّيّة والعقالنيّة الجامعيّة ،أل ّن التّنظيم املهني يعطي الفرد امتياز الوعي
بكيانه من خالل منحه القدرة عىل التّص ّدي للعقل الثّوري مبهاجمته يف أسبابه العميقة
والجذريّة ،20ث ّم توطينه يف صلب العقل الجامعي الذي يعترب أ ّن الجمع ّيات املهن ّية
أكرث تطابقا مع االجتامع ّية  Socialitéاألرقى التي يكون فيها الفرد موضوعا اقتصاديّا.
ّ
الشك أ ّن هيـــــغل يشري إىل ال ّدولة من خالل هذا التّعبري األخري(االجتامع ّية األرقى)،
فال ّدولة عنده تتوطّن يف الجامعات املهنيّة التي تتوافق مع لحظة تجاوز املجتمع
املدين ،وانطالقا من خاص ّية التنظيم املهني هذه تنتج ال ّدولة ألنّه ميثّل رشطها األ ّويل
ورشط وجودها أصال .21فال ّدولة تخرج من املجتمع املدين عرب وساطة الجامعة املهن ّية
17 - Lefebvre, Jean – Pierre ; et Macherey, Pierre ; Hegel et la société, PUF, Paris, 1984,
p. 25.
18 - Lefebvre, J. P. et Macherey, P. Op. cit. p. 26 .
19 - Hegel , G .W .F . Ibid. P. 255.
20 - Hegel, G .W .F . Ibid. p. 256 .
21 - Weil, Eric ; Hegel et l’Etat : Cinq conférences, Librairie philosophique, J. Vrin; Paris
1966, p. 49.
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لتتجسد يف أرقى أشكالها
ألنّها عبارة عن تطوير للحياة األخالق ّية اآلن ّية للمجتمع
ّ
(الـــ ّدولة) التي مت ّر عرب انقسام املجتمع املدين البورجوازي ،أل ّن ال ّدولة عند هيــــغل
هي أرقى تجسيد لحقيقة الفكر األخالقي .22وهذا التّص ّور هو الذي جعل من املجتمع
وتضمحل فيه رغبات الفرد
ّ
املدين فضاء تتب ّدد فيه الح ّريّات باسم الفكرة األخالق ّية
باسم املصلحة الكلّ ّية.
األطـروحة الثّــانية :
تنحدر هذه األطروحة من صلب علم االجتامع وبشكل دقيق من داخل أحد
املؤسسة لفكرة االندماج االجتامعي الذي ميثّل مجاال الختبار
نصوصه
الكالسيك ّية ّ
ّ
أهم ّية التّنشئة االجتامع ّية انطالقا من الفرد إىل اللّحظة االجتامع ّية ،ومن اللّحظة
السياسيّة ،إنّنا نعني هنا العودة إىل تفكري دوركـهــايم حول
االجتامعيّة إىل اللّحظة ّ
التّنظيم املهني وال ّنقابات والجمع ّيات ،وهو كام يبدو ض ّيق ج ّدا رغم أه ّم ّية ال ّنصوص
التي تك ّون قاعدته.23
ال ينفك دوركــهـايم يؤكّد عىل أ ّن االنتامء إىل جامعة اجتامعيّة أو سياسيّة
ال يتح ّدد مبنطق ساليل أو عائيل (مرتكزات التّضامن اآليل) أو منطق اإللزام خارج
اإلرادة الفرديّة ضمن الواقع االجتامعي – الثّقايف .إ ّن تعميم معنى التّضامن العضوي
يفرض تعريفا آخر ملبادئ االنتامء و تراتبا آخر بني العوامل التي تح ّددها ،وبالتّايل
السوسيولوج ّية لحداثة
فإ ّن تقسيم العمل االجتامعي له نتيجة مضاعفة وفق القراءة ّ
املجتمعات :هذا التّقسيم غيرّ ال ّروابط الكالسيكيّة لعوامل اندماج األفراد ث ّم أعطى
للعمل وبالتّحديد املهنة مكانة جديدة .ومن هنا سعى إىل تحديد مظاهر التّمفصل
بني التضامن اآليل والتّضامن العضوي ليستخلص أ ّن التنظيم املهني أصبح منواال آهال
السيايس حول ال ّروابط
بالسؤال ّ
لذلك ،كام أصبح من املمكن معالجته وفهمه يف عالقة ّ
24
التي تجمع املجتمع املدين بال ّدولة يف نظام من ال ّنمط ال ّدميقراطي  .إ ّن األه ّم ّية
املعطاة للفعل املدين من طرف دوركـهــايم ت ّربر مبسألتني :األوىل كالسيكيّة وكثرية
الصناعي ،والثّانية تنخرط
اإلدراج تتعلّق مبسألة التّو ّجهات الالّمعياريّة للمجتمع ّ
22 - Weil, Eric; Op. cit; p. 53.
23 - Notamment les textes suivants : Les leçons de sociologie (1890 – 1900), La préface
de 1901(qui reprend en partie le contenu de la leçon 2) , en fin le texte extrait de son
«Cours de morale» ( morale professionnelle et corporation 1909) .
24 - Gautier, Claude ; «Corporation, Société et démocratie chez Durkheim», in Revue
française de science politique, vol 44, N° 5, octobre 1994, p. 836.
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يف القطيعة مع القراءات اللّيربال ّية للعالقة بني ال ّدولة واملجتمع املدين .تبعا لذلك،
مؤسسة تلعب دور
وألغراض سياسيّة واجتامعيّة ،يرى دوركـهــايم برضورة وجود ّ
الوساطة الضرّ وريّة لتعديل التّبادل االجتامعي .هذه الوساطة تهدف إىل خلق التّوازن
كل من ال ّدولة والفرد لنفس
الضرّ وري لصيانة ال ّدميقراط ّية التي يخضع يف إطارها ّ
الضّ وابط والضّ غوطات بشكل متطابق.25
خصص
انطالقا من مد ّونة «دروس يف علم االجتامع» ،26يبدو أ ّن دوركـــهـايم ّ
ال ّدروس الثّالثة األوىل ملسألة األخالق املهن ّية ،وكان هدفها تأسيس نوع من الضّ غط
وخصص
الصناعيّ ،
االجتامعي الذي يربز ضمن القواعد املهن ّية املنتسبة مبارشة للفضاء ّ
السياسيّة للتّنظيامت
ال ّدروس الخمسة املوالية لألخالق املدنيّة ،أي دراسة الوظيفة ّ
املهنيّة كأداة لتعزيز ال ّدميقراطيّة من خالل مضاعفة ومداومة التّبادل املمكن بني
ال ّدولة واملجتمع املدين .ومن هذه ال ّدروس ميكن أن نستخلص التّمفصل بني تلكام
السياس ّية للتّنظيامت املهن ّية ،لذلك
اللّحظتني من أجل بناء الضرّ ورة االجتامع ّية ث ّم ّ
ميكن أن نربط مسألة التّضامن مبسألة التّنظيم مؤكّدين عىل ذلك البعد املركزي
السوسيولوجي بعبارات جديدة
ملرشوع إعادة البناء املعريف من داخل خاصيّات الحقل ّ
ومستحدثة لبعض مناول اندماج الفرد يف املجتمع ،وأخريا ميكن أن نفهم وفق نفس
املسار إشكال ّية العالقة بني الجمع ّيات وال ّنظام ال ّدميقراطي .27ويف نطاق الجمع بني
هذه العالقة و إشكال ّية االندماج نجد أ ّن املسألة مت ّر عرب ما توفّره التنشئة االجتامع ّية
املؤسسات من خالل قدرتها عىل اختزال أهدافها يف ال ّدفاع
من استعداد لتكوين تلك ّ
28
الخاصة حسب رهانات ما نس ّميه اليوم جامعات الضّ غط .
عن املصالح
ّ
املحصلة ميكن أن من ّيز بني مستويني للقراءة يف تربير إلزام ّية التّنظيم املهني
يف
ّ
بال ّنسبة إىل إشكال ّية االندماج االجتامعي :املستوى األ ّول يتعلّق بإثبات وجود رابط
نظري بني التّضامن العضوي والتّنظيم الجمعيّايت ،أ ّما املستوى الثّاين فيتعلّق بال ّربط
ّ
بني املهنة وال ّنواميس (القواعد التّنظيم ّية) التي متكّن من التّعديل القا ّر والضرّ وري بني
تطلّعات األفراد واإلمكان ّيات املوضوع ّية التي مينحها لهم املجتمع ،وهذا كفيل بإثبات
ال ّدور املجتمعي للتّنظيامت.
25 - Gautier, Claude ; op. Cit ; p. 838.
26 - Durkheim, Emile ; Leçons de sociologie, PUF, Paris ,1950 .
27 - Durkheim, Emile ; Leçons de sociologie, op. cit ; p. 217.
28 - Gautier, Claude ; «Corporation, société et démocratie chez durkheim», op. Cit; p.
839.
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ففي ال ّنظام االجتامعي الحديث يرتبط االندماج بتقسيم العمل إذ يقود إىل
االعرتاف باأله ّميّة الوظيفيّة لآلخر بصفته مختلفا ،فمقياس االندماج ال ميكن أن يبنى
عىل مبدأ التّطابق الذي كان سائدا يف األطر االجتامع ّية التّقليديّة ،لذلك عندما قارن
توصل إىل تغيرّ مقاييس انخراط األفراد يف
دوركـهـايم الجمع ّية املهن ّية بالبنية العائل ّية ّ
املجال والفضاء .أل ّن تقسيم العمل والتّضامن العضوي شكّال قطيعة تجاوزت ال ّرسم
الكالسييك للجامعات ،فهام يف تعارض مع منطق التّطابق الذي ميثّل خاص ّية التضامن
اآليل.
مؤسسايت قادر عىل ترميم خلل اندماجي
«إذا كانت الجمع ّيات املهن ّية هي واقع ّ
مرتبط بتعميم التّضامن العضوي ،فمن املمكن فهمها عىل أنّها وسيلة إعادة توطني
حقيقي لألفراد مع مراعاة الحقيقة الجديدة املفروضة بفعل التّقسيم ،أي أنّها وسيط
وتوسع املصلحة الفرديّة وتحويلها إىل مصلحة جامع ّية
مه ّمته تسهيل مضاعفة
ّ
(اللّحظة االجتامع ّية لالندماج) ،ومن مصلحة الجامعة إىل مصلحة ال ّنظام االجتامعي
السياس ّية لالندماج) ،وهذا ما يؤكّد أ ّن الجمع ّيات متثّل بال ّنسبة إىل
يف كلّ ّيته (اللّحظة ّ
29
املجتمعات الحديثة ذات التّقسيم القوي للعمل لحظة مه ّمة للتّنشئة االجتامعيّة» .
إ ّن هذا التّد ّرج الذي مي ّيز دور الجمع ّيات يف سلّم التّنشئة (من الفردي إىل
السيايس) يثري تساؤلني مه ّمني يطرحان تناقضا يف صلب ال ّنظريّة
االجتامعي إىل ّ
لكل منها حقيقة
ال ّدوركــهـامييّة :كيف ميكن للجامعات أن تك ّون مجتمعا إذا كان ّ
كل نشاطات األفراد؟ وكيف ميكن لتفكري قائم ضمن الفعال ّيات املهن ّية
متتص ّ
مستقلّة ّ
سيايس؟
أن يؤ ّدي إىل تفكري
ّ
يبدو أ ّن اإلشكاليّة املطروحة ترتبط بالعالقة التي تجمع بني لحظتني من التّنشئة
السياس ّية) ،واحدة تنتهي بإرساء فكرة الفرد
االجتامع ّية (اللّحظة االجتامع ّية واللّحظة ّ
وأخرى تنتهي بإرساء فكرة املواطن ،كام ترتبط مبقاييس املرور من الواحد إىل اآلخر.
إ ّن حدود التّحليل تكمن يف أنّه ال ميكن اختزال ال ّنظام االجتامعي يف بعد وحيد
للجمع ّيات كام أراد أن يثبت ذلك دوركــهـايم ،فمن غري املمكن اختزال األحزاب
وال ّنقابات والجمع ّيات يف بنيات متطابقة مع بنيات الجمع ّيات املهن ّية أو بعض
اشتقاقاتها .ولكن عامل االجتامع الفرنيس اتّجه إىل هذا ال ّنحو من وضع الجمع ّيات
29 - Ibid ; p. 843.
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للسلطة املتزايدة لل ّدولة معتربا إيّاها أداة وظيف ّية
موضع القصور حتّى يعطي رشع ّية ّ
يخصها بوظيفة التّفكري
متميّزة عن شتّى القوى التي يتألّف منها املجتمع املدين وهو ّ
يخص العا ّمة من فكر طائش .30كام أ ّن الفردان ّية املرادفة
والتّم ّيز بالعقالن ّية خالفا ملا ّ
السياس ّية ،فإنّها ليست فقط مرتبطة
للتّمتّع بالحقوق ،إذ يعتربها يف صلب املسألة ّ
بتط ّور ال ّدولة ولك ّنها نتيجة أساس ّية لذلك .31فالحقيقة أ ّن ال ّدولة يف نظر دوركــايم
هي التي كانت منذ البداية محررا للفرد ،فمنذ احتكرت الق ّوة أدخلته يف املجموعات
الخاصة واملحلّيّة التي كانت تسعى إىل احتوائه مثل العائلة واملدينة والجمعيّة .ويصل
ّ
إىل أقىص ما يحتمله هذا املنطق فيتّجه إىل معارضة تكوين ال ّنقابات التي تتب ّنى ال ّدفاع
عن مطالب العا ّمة ،وهذا من شأنه أن يعطّل وظيفة ال ّدولة يف مامرسة دورها يف
التّفكري ال ّنيرّ وات ّخاذ القرارات العقالن ّية.
األطـروحة الثّـالثة :
سنخوض هنا يف بعض ما كتبه توكــفيـــل املدافع عماّ ميكن أن نس ّميه فن
إنشاء الجمع ّيات الذي يجب أن يتط ّور بشكل مواز لتط ّور فرص املساواة بني البرش،
حتّى يحافظوا عىل تط ّور مدن ّيتهم .ويف هذا املستوى فإ ّن توكفيل يشري إىل أه ّم ّية
دور الجمعيّات يف مراقبة وتعديل دور ال ّدولة .فتق ّدم الحضارة ميكن أن تصاحبه
السلب ّية مثل طغيان الفردان ّية والولع بال ّرخاء وهاجس الكسب املادي
بعض ال ّنتائج ّ
السيايس  ...وهذه كلّها مخاطر ته ّدد
وتزايد ال ّرغبة يف تحقيق اإلشباع وعدم االكرتاث ّ
ال ّدميقراط ّية التي تص ّورها توكـــفيــل منذ  1835من خالل كتابه «حول ال ّدميقراط ّية
يف أمريكا» .فعىل خالف سابقيه أو معارصيه مل يعترب ال ّدميقراط ّية نظاما سياس ّيا فقط
السلطات ومراقبتها )...بل إنّه يق ّدمها عىل أنّها حالة
(دولة قانون ،انتخابات ،الفصل بني ّ
اجتامع ّية ،فهي ليست فقط شكال من الحكم املناهض للملك ّية أو الحكم املطلق ،بل
هي أيضا شكل جديد من املجتمع الذي يبذل ما يف وسعه لضامن رشوط املساواة
السياس ّية والقانون ّية بال ّتأكيد ،ولكن أيضا املساواة االجتامع ّية واالقتصاديّة والثّقاف ّية.
ّ
من خالل املنهج املقارن درس تـــوكــفيــل خصائص املجتمع األرستقراطي ليك
تخص ال ّدميقراط ّية االجتامع ّية ضمنه ،فوجد أ ّن
يعطي القيمة الحقيق ّية للجوانب التي ّ
إمكان ّيات الحراك االجتامعي قليلة ج ّدا حيث أ ّن توارث الحظوة وتوارث البؤس مبثابة
30 - Durkheim, Emile ; Leçons de sociologie, op. Cit. p. 58.
31 - Durkheim, Emile ; Textes, Editions de Minuit, Paris 1975, vol 3, p. 170.
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الخطوط املتوازية التي ال تلتقي وال تفرتق أبدا ،وهذا عىل خالف املجتمع الدميقراطي
الذي يتميّز مبرونة بنيته االجتامعيّة ،فعندما تكون الحظوظ متساوية ميكن لل ّناس
تغيري مواقعهم ،وحتى يف وجود س ّيد وخادم فاملواقع قابلة للتّبادل.32
لقد شكّلت رحلة توكــفيــل إىل الواليات املتّحدة األمريكيّة (أبريل  – 1831يناير
 )1832مصدرا أساسيّا لبناء فكره حول ما ميكن أن نس ّميه ال ّدميقراطيّة األرستقراطيّة.33
فحيث أقام هناك وجد أ ّن املواطن «يتعلّم منذ والدته أنّه يجب الضّ غط عىل نفسه
السلطة االجتامع ّية سوى نظرة
ألجل مواجهة آالم ومتاعب الحياة ،إنّه ال يلقي عىل ّ
تح ّد وكآبة وال يدعو إىل سلطته إالّ إذا عجز عن تجاوزها .هذا أمر يت ّم استيعابه منذ
املدرسة حيث األطفال ميتثلون ،حتّى يف ألعابهم ،إىل القواعد التي ّأسسوها بأنفسهم
كل فعاليّات
كل منحرف من بينهم .هذه الذّهنيّة توجد يف ّ
ويعاقبون بأنفسهم ّ
الحياة» .34فقد وجد هناك أ ّن ال ّناس يتكافلون ألهداف تتعلّق باألمن العمومي والتّجارة
والصناعة واألخالق وال ّدين ،فليس مث ّة سوى اإلرادة البرشيّة تحول دون الوصول إىل
ّ
الحق يف التّكافل الجامعي هو
الق ّوة الجامع ّية لألفراد عن طريق الفعل الح ّر ...وأ ّن ّ
الحق إىل
طرح انجليزي وقد وجد ّ
بكل تفاصيله يف أمريكا ،وقد انتقل استعامل هذا ّ
مستوى العادات والتّقاليد .35فح ّريّة تأسيس الجمعيّات يف الواليات املتّحدة ضامن
السياس ّية
الساحة ّ
أسايس ملقاومة استبداد األغلب ّية ،ألنّه عندما يهيمن حزب ما عىل ّ
كل
كل املناصب ويوظّفون ّ
فإ ّن ال ّنفوذ العمومي يصبح بني يديه وحلفاؤه يحتكرون ّ
القوى املنظّمة لصالحهم يف حني أ ّن ال ّناس يف الحزب املعارض ال ميكنهم تخطّي الحاجز
السلطة
السلطة ،لذلك كان الب ّد من أن تتبلور ق ّوة أخرى خارج ّ
الذي يفصلهم عن ّ
السيايس ،فتتاح لألقليّة إمكانيّة معارضة الق ّوة املا ّديّة بالق ّوة الفكريّة
وخارج ال ّنطاق ّ
36
تتجسد يف شكل جمع ّيات « .فال يوجد بلد تكون فيه الجمع ّيات ملزمة
املتكافلة التي ّ
لتحول دون استبداد األحزاب أو اعتباط ّية األمري أكرث من أن يكون املجتمع يف حالة
دميقراط ّية ...ويف البلدان التي ال توجد فيها مثل هذه الجمع ّيات ميكن لشعب كبري
أن يقمع بقبضة إنسان واحد» .37لذلك نجد يف فكر تـوكفـــيل شيئا من عدم التّوازن
32 - Keslassy, Eric ; « Alexis de Tocqueville : De la démocratie en Amérique », in Sciences
humaines N°168, fevrier 2006, p. 54 – 55.
33 - Keslassy, Eric ; «Alexis de Tocqueville», Op. Cit. p. 55.
34 - Tocqueville, Alexis de ; De la démocratie en Amérique, Gallimard, coll. Falio
histoire, Paris 1986 (réédition), vol1 p. 287.
35 - Tocqueville, Alexis de ; De la démocratie en Amérique, vol1, p. 288 – 289.
36 - Lamberti, J. C. Les deux démocraties, op. Cit, p. 67.
37 - Tocqueville, Alexis de ; De la démocratie en Amérique, p. 291.
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يف تناوله لل ّدميقراط ّية يف أمريكا حيث برز انشطار حا ّد بني الجزء األ ّول من العمل
املؤسسات يف أمريكا فإ ّن الثّاين ركّز عىل الكآبة
وجزئه الثّاين .ففي حني تناول األ ّول ّ
التي استخلصها الكاتب من املجتمعات ال ّدميقراط ّية الحديثة .فال ّدميقراط ّية ألغت
الهياكل الوسيطة ،كام يقول توكـــفيــل ،وقد فسحت املجال للفرد ليكون ملكا ولكن
حيث يكون بشكل متناقض عرضة إىل الطّمس أل ّن تشتيت املواطنني يجعلهم عاجزين،
وال ّنتيجة أ ّن سلطة املجتمع عىل الفرد تـتّجه إىل أن تكون ضاغطة عليه .فاألمر الذي
يجب خشيته يف املجتمعات ال ّدميقراطيّة هو امتثال املواطنني وسلبيّتهم التي ميكن
للسلطة ،وتحت
أن تعطي لل ّدولة مجاال أوسع ،ومن خالل ذلك من ّوا زائدا وخطريا ّ
أي مطلب
السلب ّية فإ ّن ال ّدولة تحاول أخذ مبادرات ال تتوافق دامئا مع ّ
تأثري هذه ّ
الصناعي واملعلّم واملقاول ولكن أيضا فإنّها تق ّرر
وأيّة رضورة ،فال تكتفي فقط بكونها ّ
محتوى التّعليم وتذهب حتّى إىل فرض أفكارها وقيمها دون أن تظهر أدىن معارضة
السلطة االجتامعيّة ال تتض ّمن فقط بعدا سياسيّا بل ميكن أن تأخذ
لتعطيلها .38إ ّن ّ
السلطة
بعدا أخالق ّيا وفكريّا انطالقا من الضّ عف الفكري واألخالقي للفرد .وتوجد ّ
كل جامعة منظّمة تسعى إىل فرض قوانينها عىل الجمهور ،وهي
االجتامع ّية لدى ّ
السيطرة عىل األفراد ،39حيث
بالتّايل تنازع ال ّدولة عىل نفس اآلليات املستخدمة يف ّ
خصصه يف مجمله
يثبت تــوكــفيــل (خالل الجزء الثّاين من «حول ال ّدميقراط ّية» الذي ّ
لتحليل مختلف أشكال االستبداد التي ته ّدد املواطن يف املجتمعات الحديثة) أ ّن الفرد
سيايس لل ّدولة.
املنعزل يكون أكرث هدفا سياس ّيا لنقابة أو جمع ّية مثلام هو هدف
ّ
«إ ّن املنبع األ ّول لالستبداد الفكري الذي يؤث ّر أكرث عىل األفراد يف املجتمعات الحديثة
يوجد يف ما يس ّميه تــوكــفيــل «ال ّرأي العام» أي األفكار األكرث قبوال لدى ال ّناس أو
االيديولوجيا املهيمنة» ،40فال ّرأي العام يبدو جديرا باالحرتام أكرث من األفكار الفرديّة
املشتّتة ،لذلك فإ ّن تسلّطه ميثّل بعدا من أبعاد االستبداد ال ّدميقراطي لسلطة املجتمع
التي تطمس الفرد.41
إ ّن العديد من األمثلة واألشكال التّسلّطيّة ميكن أن تكون منطلقا لتثبت ص ّحة
وخصوبة تحاليل توكفيل ،كام متكّن من الفهم الجيّد للمجتمعات التي نعيش ضمنها،
38 - Boudon, Raymond ; «Le pouvoir social : variation sur un thème de Tocqueville» in
Revue des sciences morales et politiques, N° 4 – 147ème année , 1992 , p. 534 .
39 - Boudon, Raymond ; L’inégalité des chances, Hachette coll. «pluriel», Paris 1987, p.
149.
40 - Boudon, Raymond, L’inégalité des chances, Op. Cit, p. 157.
41 - Boudon, Raymond ; «Le pouvoir social…», Op. Cit. p. 548.
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أل ّن املسائل التي طرحها ال تزال تشغلنا إىل اليوم ،وأ ّما مسألة العالج فهي مسألة
ليست سهلة .فحتّى عندما طرح مبدأ ال ّدفاع عن الحق يف تأسيس الجمعيّات مل يخف
السيايس ال ميكن أن تكون آخر الح ّريات
أ ّن الح ّريّة املطلقة للجمع ّيات يف املستوى ّ
التي ميكن للشّ عب أن يستحقّها رغم أنّها ،يف البلدان ال ّدميقراط ّية ،توفّر ح ّدا أدىن
من الضّ امنات كام هو الشّ أن بال ّنسبة إىل الواليات املتّحدة األمريك ّية حيث يتكافل
ظل الجمع ّيات ،أ ّوال من أجل الحفاظ عىل حجمهم وإضعاف اإلمرباطوريّة
املواطنون يف ّ
وصل إىل تحجيم األغلبيّة ،أل ّن ال ّرجاء يف جلبها إىل
الفكريّة لألغلبيّة ،وثانيا من أجل التّ ّ
42
السلطة باسمها فيام بعد ال يزال قامئا .
حظريتهم وامتالك ّ
 - 3املجتمع املدين يف مواجهة ال ّتوظيف وال ّتوظيف املضاد :
لكل أركان
من الضرّ وري أن نذكّر بأ ّن املرحلة االنتقال ّية هي مرحلة تأسيس ّية ّ
ال ّدولة ومك ّوناتها مبا يف ذلك إعادة بناء املجتمع وإعادة تشكّله وإعادة هيكلة
السياسيّة وهذا من حتميّات املسار الثّوري ،حيث يكون املجتمع املدين
املؤسسة ّ
ّ
عنرصا حيويّا وف ّعاال يف تت ّمة الفعل الثّاليث القائم عىل الهدم والبناء وإعادة البناء
كل مراحل
الضّ امن لالستمرارية .ويف سياق هذا املسار ينبغي علينا أن نتجاوب آن ّيا مع ّ
الفعل وذلك من خالل البحث عن مناذج تفسرييّة جديدة لفهم املرحلة والتّفاعل مع
متطلّباتها .43أل ّن املجتمع املدين مطالب بتجديد خصائص الحركة االجتامع ّية وطبيعتها
وتعزيز ركائزها وتدعيم مق ّوماتها بشكل ميكّنها من التّجانس مع تج ّدد منظومة
حقوق اإلنسان وتط ّورها ومزيد اتّساعها وشمول ّيتها لحقوق وح ّريات جديدة .ألنّه
بقدر ما تتّسم منظومة حقوق اإلنسان بأبعادها الكون ّية باعتبارها منظومة قيم ّية
بالصفة اإلنسان ّية املطلقة ،بقدر ما ينبغي عىل املجتمع املدين أن يتجانس مع
متّصلة ّ
الرباديغامت الكون ّية الجديدة من منطلق أنّه أيضا ضامن للقيم الكون ّية املطلقة .لذلك
مؤسسات املجتمع املدين (جمعيّات ونقابات وهيئات
فإ ّن امله ّمة األساسيّة املوكولة إىل ّ
مستقلّة )...هو أن يكون ضامنا ملبادئ حقوق اإلنسان ومتجانسا معها بقدر تط ّورها
وات ّساعها وشمول ّيتها حتّى من داخل املنطق الذي تحتكم إليه الحركات االجتامع ّية.
متيّز املجتمع املدين بعد  14يناير  2011بحالة من االنفجار الجمعوي ،حيث
42 - Tocqueville, Alexis de ; De la démocratie en Amérique, op. Cit. p.294.
43 - Alain Touraine ; Un nouveau paradigme pour comprendre le monde d’aujourd’hui,
Arthème Fayard, Paris 2005, p. 265.
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تأسس ما يناهز  7000جمعية خالل الثالث سنوات األوىل بعد «الثّورة» ،44يف حني
ّ
أنه مل يجاوز عددها خالل أكرث من نصف قرن  9365جمعيّة .وهذا ما ي ّربر الحديث
عن االنفجار الجمعوي مثلام هو الحال بال ّنسبة إىل االنفجار الحزيب .وهذا التّشابه ال
ينحرص فقط يف مستوى الكثافة الطّارئة عىل مستوى العدد املتزايد إىل الح ّد الذي قد
ال تحتمله املرحلة االنتقالية ،بل يتجاوز ذلك إىل مستوى التّامهي يف الواقع امليداين
ولعل البعض منها يوظّف لفائدة
حيث تتداخل األدوار بني الجمع ّيات واألحزابّ ،
السياسيّة البديلة التي تأتيها الجمعيّات بدل األحزاب
البعض اآلخر .وقد برزت األدوار ّ
خالل فرتة االنتخابات وبعدها إذ تقوم عديد الجمع ّيات باملهام التّعبويّة والحشد
ولعل هذا ما ي ّربر أصناف الجمع ّيات التي نشأت بعد «الثّورة»
لفائدة بعض األحزابّ .
فأبرزها وأكرثها تواجدا عىل املستوى امليداين هي الجمعيات الخريية والتضامنية
والتنموية والفكرية -الثّقاف ّية وكذلك التوعوية .ومن البديهي أ ّن هذه األصناف من
السياسيّة فتصبح مت ّممة لبعض
الجمعيّات تستجيب يف أدائها ملا تتطلّبه الضرّ ورة ّ
األحزاب ومرتبطة بها أدب ّيا وماديّا.
هذا دون أن نعترب فرضيّة أ ّن العديد من مك ّونات املجتمع املدين توجد بإيعاز
سيايس ليك تكون جناح الحزب الحاكم يف فضائه وامتداده الذي يراوح بني التّواجد
داخل الفضاء العمومي والفضاء الخاص ألنّه يؤ ّدي مه ّمة ال ّدفاع عن ال ّنظام بشعار
السلطة ال ّنموذج
السيايس ،وهي من وجهة نظر ّ
االستقالل ّية وتحت عنوان الحياد ّ
املقبول للجمع ّيات طاملا تس ّخر هياكلها وبرامجها وأطروحاتها من أجل تأبيد سيادة
ال ّنظام القائم ،حتّى وإن وصل األمر بالتّضحية مبق ّومات ال ّنظام الجمهوري 45أو االرتداد
السياسيّة ومقاومته باسمها وتحت
السلطة ّ
عىل املجتمع املدين واالصطفاف وراء ّ
للسلطة).
تأثريها (يف الحاالت التي كان فيها أداء املجتمع املدين مزعجا ّ
انطالقا من أصناف الجمعيات نبدأ يف فهم مسألة التوظيف و التوظيف املضاد
من خالل انفعال املجتمع املدين باالنقسام االجتامعي اىل كليتني متناظرتني وكذلك
 - 44حسب مركز اإلعالم وال ّتكوين والدّ راسات وال ّتوثيق حول الجمع ّيات ،بلغ العدد الجميل للجمع ّيات يف
تونس  16178جمع ّية إىل حدود ىّ
موف سنة 2013
السياس ّية واالجتامع ّية واملهن ّية والعماّ ل ّية التي كانت
السلبي الذي لعبته ال ّتكوينات ّ
 - 45نشري إىل الدّ ور ّ
تشتغل يف إطار قانون الجمع ّيات عندما أسندت ال ّرئاسة مدى الحياة إىل الحبيب بورقيبة حيث ساهمت
كل املنظّامت املعرتف بها يف تأييد القرار الذي شكّل موضوع ال ّتعديل الدّ ستوري  19مارس  .1975كام
ّ
مثّلت الجمع ّيات سندا مهماّ يف مرحلة اإلعداد لالستفتاء ( 26أفريل  )2002عىل تنقيح الدّ ستور (1جوان
 )2002إضافة إىل الدّ ور ال ّتعبوي الذي أدّته حول دعم زين العابدين بن عيل يف الترّ شّ ح لل ّرئاسة سنة 2004
ومناشدته إيّاه لنفس الغرض سنة . 2009
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السيايس منذ أن ت ّم تحديد تاريخ انتخابات املجلس
بالرصاع الذي بدأ يشق املجتمع ّ
السياسيّة بني األحزاب.
الوطني التّأسييس وانطلقت املنافسة ّ
انقسام املجتمع إىل كل ّيتني باعتبار كل واحدة منهام تعرب عن بديل شامل لنمط
كل بنياته التّكوينيّة ومنوال الحياة يف شتّى أبعادها ،مماّ أضفى إىل فرض
املجتمع يف ّ
حالة من االختالف الجذري بني منطني من املجتمع.
أ ّما عىل املستوى السيايس فقد تجسدت الحالة االنقسامية يف بروز حالة من التناظر
التام بني األحزاب ذات املرجعيّة الدينية (املعروفة باألحزاب اإلسالميّة) واألحزاب ذات
املرجع ّية املدنية (املسماّ ة باألحزاب العلامنية) .وشكلت عديد الجمعيات أجنحة
لهؤالء وهؤالء:
 اإلسالميّون بقيادة حركة النهضة وأجنحتها التي تراوح بني الت ّنظيامتاملدن ّية (الجمع ّيات التّنمويّة والخرييّة والتّوعويّة باألساس) والتّنظيامت العنيفة
(روابط حامية الثّورة املسنودة ماديّا واملحم ّية سياس ّيا من طرف راشد الغ ّنويس)،
وإطارهم املرجعي هو روح الجامعة (والجامعة ليست املجتمع) وهدفهم هو
لكل أرجاء األ ّمة اإلسالميّة.
تطبيق الشرّ يعة وبناء دولة الخالفة يف نطاقها الشّ امل ّ

 العلامن ّيون الحداث ّيون عىل مختلف أصولهم الفكريّة التي متت ّد منأقىص اليمني اللّيرباليّة إىل أقىص اليسار االشرتايك مرورا باليسار العرويب واليسار
وكل التّكوينات األخرى التي ترتكّز يف الوسط اللّيربايل أو وسط اليسار
االجتامعيّ ،
ال ّدميقراطي االجتامعي ،وجميعهم يلتقون عىل نفس األرض ّية الحقوق ّية وال ّنقاب ّية
اختصت بها منظّامت مثل االتّحاد العام التّونيس للشّ غل وال ّرابطة التّونس ّية
التي ّ
لل ّدفاع عن حقوق اإلنسان ،وجمع ّية ال ّنساء ال ّدميقراط ّيات ...إضافة إىل اتّفاقها
عىل أ ّن إطارها املرجعي هو املجتمع التونيس يف فضائه الكوين وانتامئه الحضاري
وقيمه الثّابتة التي تسعى إىل االنسجام مع املنظومة الكونية لحقوق اإلنسان.
السياس ّية
إ ّن الجمع ّيات ،عىل املستوى ال ّنظري ،تربط بنفس ال ّدرجة بني الحركة ّ
والحركة االجتامعيّة كام تنتمي إليهام بنفس ال ّدرجة رغم اختالفهام الجذري عىل
للسلطة ،ولكن عىل املستوى امليداين
املؤسسات ّية وبنمط مقاربتهام ّ
مستوى وظائفهام ّ
يخص حالة تونس فإ ّن القانون أخرج الجمع ّيات من دائرة االنتامء املضاعف تلك
الذي ّ
السياس ّية
عىل أساس الفلسفة التي ينحدر منها ذلك القانون والذي يعترب أ ّن الحركة ّ
السياس ّية وامتالكها.
السلطة ّ
السيايس والعمل عىل الوصول إىل ّ
تخضع ملتطلّبات التّنظيم ّ
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ويف الواقع أنّه حتّى يف هذه الحالة فإ ّن الجمع ّيات ال تضع تلك املسألة ضمن أهدافها
بكل واقعيّة عن تطلّع
إالّ من خالل ترابط مصالح أغلب الفئات االجتامعيّة التي تعبرّ ّ
املجتمع بر ّمته .عندها يكون للجمع ّية دور سيايس مبارش أو غري مبارش باعتبارها
السيايس.46
العنرص الف ّعال يف املجتمع املدين الذي هو امليدان الحقيقي لبلورة التّغيري ّ
أ ّما يف مستوى وضعها العادي فإ ّن الجمع ّيات تكتفي بالوساطة من أجل ضامن الوفاق
بني املجتمع وال ّدولة أو لعب ال ّدور التّعدييل عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي
السيايس .وهذا يعني أ ّن الجمعيّات هي يف الوقت نفسه عون وساطة وكذلك
وكذلك ّ
املؤسسايت املوجود ،ويف نفس اآلونة
حركة تغيري اجتامعي ،فهي تنخرط يف ال ّنسق ّ
متارس دورها يف صلب حركة التّغيري االجتامعي مع الحفاظ عىل خصوص ّيتها باعتبارها
ليست حزبا سياس ّيا وليست كذلك نقابة عماّ ل ّية لذلك فهي ال ميكن أن تتامهى مع
السيايس يف التّفاعل مع بعض القضايا
كلّية الجسم االجتامعي ،وتنحرص حدود فعلها ّ
كل الوضعيّات فإنّه كام يبدو أ ّن منظّامت املجتمع املدين تتنازعه ها
السياسيّة .47ويف ّ
ّ
بشكل مستمر نفس التّناقضات املشار إليها وتتّسم بنفس الوضع ّية املزدوجة التي
ميكن أن من ّيز يف إطارها بني ثالث حاالت:
 الحالة األوىل تكون فيها الجمع ّية عضوا جامع ّيا تابعا لحركة معارضة ،حتّىالسلطة ،فإنّها تر ّوض اإلرادة العا ّمة عىل مواجهة
وإن كانت ال تسعى للوصول إىل ّ
املؤسسة.
رصف ّ
االنحرافات ّ
السياس ّية التي ميكن أن تنتج عن سوء ت ّ
 الحالة الثّانية توجد يف وضع ّية مناقضة متاما وهي التي تكون فيها الجمع ّيةللسلطة أو تابعة للحزب الحاكم أو توجد يف أحد األطر املتعاونة معه
موالية ّ
بشكل مبارش ،وهذا وجه مثري من أوجه الواقع الذي يحيط بالجمع ّيات ألنّه
السيايس ويف إطار
يك ّرس معادلة التّواجد يف صلب املجتمع املدين باسم املجتمع ّ
السلطة.
السياس ّية لفائدة ّ
من املقاولة أو املناولة ّ
 الحالة الثّالثة تتعلّق بالوضعيّة الوسطيّة حيث تكون الجمعيّات مقبولةالسلطة وتجد فيها آل ّية لتربير وجودها واستخدامها
يف نفس الوقت من طرف ّ
يف نطاق االستجابة لتطلّعات ال ّرأي العام حول املسألة ال ّدميقراط ّية وتوظيفها
السلطة عن االستجابة لتلك
يف نطاق الجرعة ال ّدوريّة التي تعبرّ من خاللها ّ
46 - Didier Lapeyronnie; « Mouvements sociaux et action politique , existe – t –il une
théorie de la mobilisation des ressources ? », in Revue française de sociologie XXIX,
1988 , p. 595.
47 - Alain Touraine; «contribution à la sociologie du mouvement ouvrier : le syndicalisme
de contrôle», in Cahiers internationaux de sociologie, vol XXVIII, 1960, p. 62.
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املطالب ،ويف نفس الوقت أيضا تكون موضوع رهان سيايس واجتامعي وحقل
رصاع إيديولوجي تراهن عليه األطراف املعارضة لفرض مبدأ االعرتاف ،وبذلك
تكون الجمع ّيات مبثابة املط ّية التي يت ّم توظيفها ألهداف أبعد وأعمق ،وحينئذ
السيايس .ويف هذه الحالة الثّالثة فإ ّن كالّ
تكون مبثابة الغطاء القانوين للعمل ّ
من ال ّدولة واملجتمع يتناوالن الجمع ّيات بنفس األسلوب ولكن وفق منطلقات
مختلفة وغايات متباينة.
يحف باملجتمع املدين تسيطر عليه االنقسامية
أرشنا سابقا إىل أ ّن الواقع الذي ّ
الكلّيان ّية التي تضع املجتمع أمام خيارين متعارضني كلّيا وال ميكن بأيّة حال من األحوال
التّوفيق بينهام باعتبار أنّهام يل ّخصان حالة التّناظر بني من يشتغل عىل مق ّومات
املجتمع وما يعنيه من استيعاب لخصائص الطّور الحضاري الذي ربط كيان ال ّدولة
بكيان املجتمع ،وبني من يشتغل عىل أساس روح الجامعة التي تعبرّ عن طور تاريخي
سابق للوحدة املجتمع ّية واكتامل الجسم االجتامعي ،ومن مث ّة يستعص عليها أن
يخصه للمجتمع وال ّدولة معا من خصائص تكوين ّية
تستوعب هذا الطّور الحضاري مبا ّ
تجعلهام يف مبثابة الكيان املوحد الذي ال يقبل الفصل بني مك ّوناته إالّ إذا كان الغرض
هو تفكيك كيان ال ّدولة وتقسيم املجتمع.
فاملجتمع املدين يف حالة مواجهة لعقل ّية الجامعة التي ال تعرتف له باستقالل ّيته
السياسيّة وال متثّل بال ّنسبة إليه اإلطار االجتامعي املندمج الذي يضمن
السلطة ّ
عن ّ
له متاسكه البنيوي واستمراريته الوظيف ّية .وعليه فإنّه عىل املجتمع املدين حتّى يكون
مجتمعا مدن ّيا الخروج من إطار الجامعة إىل إطار املجتمع .وهذا األمر يفرض عىل
نشطائه ومك ّوناته االلتزام بثالثة رشوط:
 امتالك الوعي ال ّنوعي الذي ميكّن مك ّونات املجتمع املدين ونشطائه منإدراك متطلّبات املرحلة االنتقال ّية بالقدر الذي يجعل منها مرحلة انتقال نحو
السيايس واإلقصاء
ال ّدميقراط ّية وليست مرحلة انتقال دميقراطي نحو االستبداد ّ
االجتامعي والتّهميش الجهوي وإعادة إنتاج ال ّدكتاتوريّة عن طريق العمليّة
االنتخابيّة.
 أن يتن ّزل دور املجتمع املدين يف إطار سياق شامل يشتغل عىل مستوىاملضامني العا ّمة ملتطلّبات االنتقال نحو ال ّدميقراطيّة وتضمني مبادئها ومضامني
املنظومة الكون ّية لحقوق اإلنسان صلب أهدافه ،باإلضافة إىل التزامه بشمول ّية
املبادئ التي تجعل من ال ّدميقراط ّية نظاما اجتامع ّيا وليست مج ّرد أداة سياس ّية.
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بكل عنارصه التّكوين ّية يف إطار بنيته الكل ّية التي
 أن يندمج املجتمع املدين ّمتثّل إطاره املرجعي التي يهدف إىل إعادة إنتاجها بشكل مندمج عىل املستوى
وتقسمها عىل مستوى
االجتامعي والثّقايف ومقاومة العوامل التي ترضب وحدتها ّ
االبستيم ّية الثّقاف ّية التي متثّل ال ّركيزة األساس ّية لوحدة الجسم االجتامعي.
يبدو أ ّن ال ّرهان الذي تتّسم به املرحلة االنتقاليّة بال ّنسبة إىل مك ّونات املجتمع
املدين ال ينحرص فقط يف ال ّدفاع عن االستقالل ّية ،بل أيضا ال ّدفاع عن ال ّدميقراط ّية
والسعي إىل تطويرها مبا يستجيب وروح املجتمع يف سياقه التّاريخي ويف إطاره الكوين
ّ
ويف تجانس تام مع املنجز اإلنساين يف مجال الحقوق والح ّريات .وهو أمر ال يحتاج إىل
تربير بل يدخل يف إطار الحتميّة التي تضع مصري املجتمع املدين مرتبطا بال ّدميقراطيّة،
أل ّن األخرية متثّل املساحة التي تضمن فاعليّة األ ّول واملجال الذي يربز دوره يف املجتمع
إضافة إىل أ ّن استقالل ّية املجتمع املدين يف ح ّد ذاته مرشوطة بضامن منظومة حقوق
مؤسسات
اإلنسان .فهذا الترّ ابط الجديل والتّساند والوظيفي كفيل بأن يفرض عىل ّ
كل ّ
املجتمع املدين أن تضع ضمن أولويّاتها ال ّدفاع عن ال ّدميقراط ّية وحقوق اإلنسان
كل بنياته وأطره وكذلك
ويؤصلها يف ّ
بصفتها منظومة متكاملة يستبطنها املجتمع
ّ
بصفتها مبادئ قانونيّة ضامنة لتفعيل املنظومة عىل مستوى الواقع الحسيّ وال ّرمزي.
وهذا ما يفرض عىل منظّامت املجتمع املدين أن تعتمد إسرتاتيجية دفاع ّية من شأنها
أن تحافظ عىل املكتسب ،وال ترتك أي مجال للمساس به ،وإسرتاتيجية هجوم ّية من
شأنها أن تدفع إىل تطوير املنظومة وتع ّزز أركانها وعنارصها التّكوين ّية.
الصلبة التي تلتقي حولها بق ّية
وقد مثّل االت ّحاد العام التّونيس للشّ غل ال ّنواة ّ
مك ّونات املجتمع املدين لهذا الغرض باعتباره منظّمة ذات قدرة تعبويّة مه ّمة ،إذ يض ّم
كل الشرّ ائح والفئات االجتامع ّية املك ّونة للمجتمع التّونيس إضافة إىل رصيده ال ّنضايل
ودوره التّاريخي يف بناء أركان ال ّدولة والقيام بوظيفة تعديليّة مه ّمة يف عديد املحطّات
والسيايس.
التي شهدت حالة من الجيشان االجتامعي ّ
السياس ّية باملجتمع املدين ،انطالقا من واقع التّجربة
غري أ ّن قراءتنا لعالقة األحزاب ّ
التي يعيشها االت ّحاد العام التّونيس للشّ غل كأحد أه ّم مك ّوناته ،تجعلنا نقف عىل ثالثة
السيايس:
مواقف تعبرّ عن ثالث مك ّونات أساس ّية للمشهد ّ
 موقف يرفض فاعليّة املجتمع املدين وال يعرتف بتواجده خارج نطاقالسيايس أو االمتثال املطلق له تعلّال بالشرّ ع ّية ومقاربتهم
مساندته للمجتمع ّ
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لكيف ّية استعاملها يف مواجهة ال ّنزعة االستقالل ّية للمجتمع املدين .ويعود هذا
املوقف إىل سبعينات القرن املنرصم ،حيث مل يكن أصحابه يف مواجهة االتّحاد
العام التّونيس للشّ غل حني رصاعه مع نظام بورقيبة وحني أعلن اإلرضاب العام
للم ّرة األوىل منذ االستقالل ،وهو املوقف الذي انفرد به اإلسالم ّيون دون غريهم
يف عالقتهم بات ّحاد الشّ غل .غري أ ّن تعاملهم اليوم مع مك ّونات املجتمع املدين
بل ومراهنتهم عىل مئات الجمع ّيات ال يعدو أن يكون إالّ برنامجا ظرف ّيا يتن ّزل
يف إسرتاتيجية التّعبئة واالستقطاب ،وكذلك يعبرّ عن تكتيك سيايس يستعملونه
للتوغل يف أوصال املجتمع العميق بتوظيف الجمع ّيات .إضافة إىل استعاملهم
السياس ّية وصناعة الشرّ عية التي
للسلطة ّ
لتلك الجمع ّيات للمساندة وال ّدعم ّ
السلطة إىل مطلب اجتامعي.
تصوغها الجمع ّيات حني تح ّول تو ّجهات ّ
 طرف يتعامل مع املجتمع املدين تعامال زبائنيا وفق رشوط التوظيفاملتبادل وهذا ما تعبرّ عنه بعض األحزاب اليمين ّية اللّيربال ّية أو حتّى الوسط ّية
اللّيربال ّية التي مارست الحكم سابقا أو شاركت يف مامرسته سواء بصفتها أحزابا أو
السياسيّة مع األرضيّة الفكريّة
من خالل قياداتها .وعادة ما تتعارض أطروحاتهم ّ
خاصة فيام يتعلّق باملسألة االجتامع ّية التي يعترب االت ّحاد العام
للمجتمع املدين ّ
التّونيس للشّ غل أبرز املشتغلني عليها .لذلك فإ ّن تقاربهم معه خالل هذه املرحلة
السياس ّية لالستفادة من
االنتقال ّية فرضته حتم ّية توسيع التّحالفات والضرّ ورة ّ
السياس ّية التي أصبحت متاحة إليه اليوم أصبحت أكرث
أدواره ّ
خاصة وأ ّن املساحة ّ
السياسيّة.
اتّساعا من املساحات التي تتح ّرك داخلها األحزاب ّ
 طرف تكون تاريخيا يف االتحاد والرابطة واملنظامت الوطنية التي قاومتالسابق وحافظت عىل استمراريّتها يف فرتة االستبداد .غري أ ّن هذه األطراف
ال ّنظام ّ
تبقى منفعلة بالترّ اث الذي جمعها بهذه املنظّامت ،ومن خاللها منفعلة مبدى قدرة
هذه املنظّامت عىل الفعل دون أن تتح ّول إىل طرف فاعل بالقدر الكايف بعيدا عن
منظّامت املجتمع املدين ،ومبا ميكّن هذه املنظّامت من ضامن االستقالل ّية الكافية
من ناحية ،ومن ضامن استقالل ّية هذه األحزاب عنها من ناحية أخرى .غري أ ّن
الحدود الفاصلة بني هذه املنظّامت وتلك األحزاب ال زال بعد يف حاجة إىل ترسيم
عىل املستوى الهيكيل كام عىل املستوى الوظيفي.
الجانب الحاد الخلفي للتوظيف هو محاولة التدجني التي تع ّرض لها االتحاد العام
التونيس للشغل منذ مؤمتر العام األخري (مؤمتر طربق ،ديسمرب  ،)2012حيث أدرك
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السوق وال
الحكّام الجدد القادمني بسياسة اقتصاديّة ليربال ّية متو ّحشة أساسها اقتصاد ّ
رشعا ،وال تعترب أ ّن
مكان للمسألة االجتامعيّة يف صلبها ،وما ال ّدولة بال ّنسبة إليها سوى م ّ
القطاع العام ما زال صالحا إلدارة اقتصاد البالد ألنّه ال يصلح يف تص ّورهم إالّ ما تأتيه
املبادرة الفرديّة والقطاع الخاص ...أدرك هؤالء أ ّن االتّحاد ميثّل عقبة كأداء أمام هذه
التّو ّجهات وأدركوا أنّه من العسري تطبيق سياستهم االقتصاديّة واالجتامع ّية ما مل يزيلوا
هذا الحاجز ألنّه آخر عائق أمامهم ،ومل ّا فشلت محاولة التّدجني أو التّوظيف التجأت
السلطة ولكن داخل املجلس
السياسيّة ،مبك ّوناتها الثّالث وحلفائها خارج ّ
السلطة ّ
ّ
التّأسييس وكذلك أجنحتها من أحزاب ذات مرجع ّية دين ّية وجمع ّيات ومنظّامت نقاب ّية
تأسست لغرض محارصة االت ّحاد وإضعافه وإن لزم األمر
(من املؤكّد ميدان ّيا أنّها ّ
حلّه) ،إىل رضبه باملعنى الشّ ائع والوظيفي للكلمة ،وذلك بتجنيد التّنظيامت املوازية
وامللّيشيات املعروفة بروابط حامية الثّورة وصفحات التّواصل االجتامعي لتشويه
قياداته ومحارصته ورضب مبادراته وتقليص مجال تح ّركه...
كل هذه املحاوالت فشلت بفعل جملة من العوامل التي مل
واقع الحال ينبئ أ ّن ّ
يكن من اليسري تخطّيها ،نجد من بينها تاريخية املنظمة وما اكتسبته من رشعية وقوة
صمود تجاه السلطة السياسية ،و االنتشار الجغرايف لهياكلها ومنظوريها مبا ميكّنها من
كل أرجاء البالد ،والشمولية القطاعية التي تجعل منها منظّمة
ال ّدفاع عن دورها يف ّ
كل
لجل القطاعات املهن ّية التي تك ّون ال ّنسيج املهني يف البالد .يضاف إىل ّ
نقاب ّية جامعة ّ
تأسست باالستناد
ذلك العلوية القانونية للمنظّمة مقارنة مع قانون الجمعيات ،إذ أنّها ّ
إىل أمر عيل سابق عىل قانون الجمعيّات ومن منظور فلسفة القانون هو أيضا أكرث
علويّة منه ،لذلك ال ميكن اعتبار هذه املنظّمة مج ّرد جمعيّة ،ولذلك أيضا ليس من
اليسري استهدافها.
الـــخــاتــمــة :
ال نعترب املجال يسمح بتقييم نتائج املنجز القانوين للمرحلة االنتقالية فيام
مؤسسات املجتمع املدين ،أل ّن املرسوم عدد  88لسنة  2011املؤ ّرخ
يتعلّق بتنظيم ّ
حسية ومل
يف  24سبتمرب  2011الذي يتعلّق بتنظيم الجمع ّيات ،48مل يعط بعد نتائج ّ
يرتجم عىل املستوى امليداين مبا فيه الكفاية ومل تظهر نتائجه عىل نطاق التّفاعالت بني
 - 48هذا املرسوم يلغي القانون عدد  154املؤ ّرخ يف  7نوفمرب  1959املتعلّق بالجمع ّيات وكذلك القانون
األسايس عدد  80املؤ ّرخ يف  26جويلية  1993املتعلّق بانتصاب املنظّامت غري الحكوم ّية.

61

الصلة املبارشة بإعادة بلورة ال ّنسيج الجمع ّيايت كأساس للمجتمع املدين،
األطراف ذات ّ
خاصة وأنّنا ال ميكن أن نفهم
بالقدر الذي ميكّن من تحديد املؤشرّ ات املتعلّقة بتطبيقهّ .
ذلك مبعزل عماّ يتّصل به من منط ال ّدولة وشكل ال ّنظام السيايس ،وهي مسائل ال تزال
بعد عص ّية عىل التّحديد إالّ مبنطق التّخمني والتّوقّع غري املعتمد علم ّيا ،وهذا ما ميكن
أن يضعنا أمام املجازفة باإلسقاط والتّخمني غري مضمون ال ّنتائج .لذلك نجد أنّه من
السيايس
باب الحرص عىل املوضوع ّية أن نفهم العالقة بني املجتمع املدين واملجتمع ّ
عىل أساس مساهمة الفرتة االنتقاليّة يف تعزيز رصيد املجتمع املدين من املك ّونات األكرث
تالؤما مع طبيعة املرحلة.
يف إطار ديناميك ّية املجتمع املدين وقدرته عىل استيعاب القدر األوفر من
كل أزمة اجتامعيّة يف بلد ما تساهم يف تدعيم
التّنظيامت واألنشطة املتج ّددة ندرك أ ّن ّ
املنظومة مبك ّونات ورشوط جديدة لتتّسع أكرث وتصبح أشمل ألنّه عادة ما تكون مه ّمة
األزمات هي الكشف عماّ كان يرتكب من تجاوزات قبل ذلك.49
الحق يف التّنمية،
فالثّورات واألزمات تنبّه ،و«الثّورة -األزمة» يف تونس نبّهت إىل ّ
والحق
السياسيّة الفعليّة ،والحق يف إعالم ح ّر،
ّ
والحق يف الشّ غل ،والحق يف املشاركة ّ
والحق يف التّغطية االجتامع ّية،
والحق يف تعليم مواكب للعرص،
يف نظام دميقراطي،
ّ
ّ
السياس ّية ولك ّنها ال
ّ
والحق يف الحياة الكرمية .وهي جميعها حقوق مرتبطة باملطلب ّية ّ
ميكن أن تتح ّول إىل هذا املستوى إالّ إذا تبلورت يف فضاء املجتمع املدين الذي يواجه
السيايس وتضعه أمام مسارين متغايرين:
مخاطر هيمنة األحزاب والتّوظيف ّ
متأصلة يف املكاسب رغم عدم تطبيقها
 مسار متفائل باعتبار أ ّن مك ّوناته ّتأصلها تاريخ ّيا بدور املجتمع املدين
حسبام تقتضيه املعايري ال ّدول ّية ،وقد ارتبط ّ
ظل مقاوما باعتباره إحدى تعبريات القوى الحداثيّة
ال ّنشيط رغم ضعفه ولك ّنه ّ
وال ّدميقراط ّية ،ومن هنا فإ ّن املفهوم واملحتوى يتّسعان باستمرار ويصبحان أكرث
شمول ّية ومينحان املجتمع املدين ق ّوة املقاومة.
 مسار متشائم باعتبار قوى الترّ اجع عىل املكاسب .فالواقع امليداين الذييشهد تهديدا مبارشا الستقالل ّية املجتمع املدين قد ميت ّد يف ال ّزمان واملكان ،ويح ّول
49 - Jean Rivero ; «Vers de nouveaux droits de l’homme» ; in Revue des sciences morales
et politiques, 1982, N°4, p. 674.
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مسألة الترّ اجع عىل املكاسب مطلبا اجتامع ّيا .وهنا نجد املجتمع املدين مه ّدد
من بعض مك ّوناته أصال ،وذلك من خالل ظهور العديد من الجمعيّات 50التي
تريد أن تح ّوله من ق ّوة مقاومة وسلطة اجتامع ّية مضا ّدة إىل ق ّوة دعم ومساندة
السيايس .يضاف إىل ذلك ما ميكن توظيفه من دوافع سياس ّية وسياديّة
للمجتمع ّ
باألساس مثل اعتامد مبدأ هيبة ال ّدولة ومناعتها لرضب منظومة حقوق اإلنسان
واستقالل ّية املجتمع املدين.51

تأسست بعد  14جانفي 2011
 - 50إذا ما اعتربنا ع ّينة تونس العاصمة فقط فأنّه من جملة  425جمع ّية ّ
وإىل حدود  23أكتوبر  2011نجد  48جمع ّية هي مبثابة أجنحة تابعة لحزب حركة ال ّنهضة .ومل نتمكّن من
حرص العدد الجميل للجمع ّيات التي تدعمه من ضمن العدد الجميل للجمع ّيات عىل املستوى الوطني الذي
بلغ عددها  1915جمع ّية إىل حدود تاريخ انتخابات املجلس ال ّتأسييس.
51 - Jean Rivero ; Op. cit. p. 675.
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دور املجتمع املدين يف ترسيخ الفكرة املغاربية
يف ضمري املجتمعات املدنية من خالل:
«تجربة املنظامت النسائية املغاربية»
خديجة الصبار

ميكن اعتبار الصفحات التالية يف غري محلها ما مل يتم منذ البداية تحديد السؤال
الذي قاد إليها بأقىص قدر ممكن من الوضوح والجرأة .وقد ارتأيت أن أفضل طريقة
للتفكري الجامعي يف املصري املغاريب كام ورد يف (ورقة املركز) هو االنطالق من املوقع
التاريخي الستقصاء الفكرة املغاربية عرب التاريخ ،بحثا عن بعدها الحضاري ألطرح
أسئلة أحددها يف ثالث:
ما هي املالبسات التي جعلت بعض األصوات تعادي التاريخ وتعرقل للفعل
املشرتك املغاريب ؟ وهل املسألة ظرفية متليها مصالح وقتية ،أم هي فكرة تعرب عن
مطلب دائم للشعوب املغاربية ؟ هل تدخل يف الجوهر أم يف األعراض بالنسبة
لحياة الشعوب ،فيبقى فقط البحث عن املنهج الناجع لتحقيقها ؟ ملاذا رغم االعرتاف
بأهميتها وقيمتها من قبل املثقفني والشعوب والسؤولني مل تتكاثف الجهود إلحراج
هذا الفعل من منطق السم إىل منطق الفعل ،أي اإلنجاز كواقع ؟ ملاذا تالىش الطابع
املغاريب الواحد الذي تجىل بهذا القدر أو ذاك من التجانس يف فرتة معينة ؟ وما الذي
أمىل االنسجام املغاريب يف تلك الفرتة التاريخية ؟ وما هو املنهج الذي ميكن عربه
ترسيخ الفكرة بني الرشائح املدنية والنخب املحلية ؟
هذه األسئلة سأتناولها من خالل املحاور اآلتية:
 - 1الفكرة املغاربية بني االختيار الظريف والحتمية التاريخية.
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 - 2الوحدة كمعطى تاريخي.
 - 3دور املجتمع املدين يف ترسيخ الفكرة املغاربية يف ضمري املجتمعات
املغاربية من خالل تجربة املنظامت املغاربية النسائية.
هل ميكن للعالقات بني األقطار املغاربية أن تكون كالعالقات بني األقطار األجنبية؟
فتسلط دولة عىل أخرى مل يعد مقبوال وال ميكن للعالقات فيام بينها أن تحدد عىل
أساس توازن القوى واألخذ مببدأ الهيمنة ،وبالتايل فالقادة مهام تجاهلوا هذا املوقف
ال ميكنهم تجاهل الشعور العام القائم يف نفوس الشعوب لصالح التعاقد واالتحاد
الفعيل ،عىل أساس الرتايض والوفاء الجامعي ،وهو أمر ال مفر منه .وهنا أهيب مبركز
مدى الذي فتح هذا الورش املصريي يف هذه املرحلة بالذات ،للتعبري عن اهتامم
أعضائه باملوضوع ،عرب إغنائه باألبحاث والدراسات العلمية عىل اعتبار أن السياسة
ترتكز عىل العلم ،إن كانت تروم بناء املستقبل عىل أسس ثابتة.
منذ عقود تساءل بعض الباحثني الذين شغلهم البناء املغاريب :فعد االقتصادي فتح
الله ولعلو هذا البناء مطلب بعيد النعدام التكامل االقتصادي بني أقطاره ،وللتنافس
بني بعض قادته وللسياسات االقتصادية املتبعة من لدن أنظمته التي تختلف سياسيا
وإيديولوجيا .أما الدكتور عبد الله العروي فريى أن فكرة الوحدة غري موجودة ال
عند الجزائريني وال عند التونسيني ،وأنها نظرا للظروف العاملية التي تدفع إىل تفتيت
الشعوب بعيدة التحقق .والحل الوحيد لتحقيقها يكمن يف خلق اإلرادة رشيطة أن
تكون إرادة الشعوب تعرب عن رأيها بحرية.
املعطى التاريخي.
يقدم لنا التاريخ منذ العهد القديم وقائع جديرة بالتأمل والتحليل .فال ميكن
النظر إىل الوحدة معزولة يف محيطها الخاص أو ظروفها املحددة ،بل ال بد أن ينظر
إليها يف ارتباطها باملعطيات التاريخية والجغرافية واالقتصادية والبرشية ومن املنظور
االجتامعي .فحينام قررت روما االستيالء عىل أفريقيا الشاملية ،عمدت إىل خطة
التقسيم بني سكانها وحكامها ،فاستولت عىل قرطاج يف مرحلة أوىل ثم عىل نوميديا،
وسارت يف خطتها التوسعية إىل أن ظفرت بشامل املغرب األقىص .الذي سهل عىل روما
عملية االستيالء هو التقسيم إىل أجزاء وتم احتالل كل جزء عىل حدة طبقا لخطة
طويلة النفس.
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وجود املغرب الكبري ككيان مستقل قائم بذاته يكمن مند بداية التاريخ يكمن
يف هذا االلتحام بني أجزائه ،وتقسيمه كان يعني ضياع الكيان واختفاؤه عن املرسح
التاريخي .نتذكر كذلك أن تقسيم املغرب يف عهد املرينيني والحفصيني بعد الوحدة
التي عاشها يف عهد املوحدين كانت السبب يف قيام الهجامت التوسعية اإليبريية عىل
ثغوره وشواطئه ،ليستويل العثامنيون عىل معظم أراضيه بعد ذلك ،ألن الوطن املغريب
بسبب التجزئة التي قطعت جسمه وأفقدته الدولة القوية القادرة عىل الدفاع عن
استقالله وضامن حقوقه.
وحني داهم الجيش الفرنيس الجزائر سنة  1830وجد أفريقيا الشاملية مجزأة
إىل ثالث دول :سلطنة املغرب األقىص ،نيابتي الجزائر وتونس التابعتني نظريا للدولة
العثامنية ،فأمكن لفرنسا أن تستفيد من هذا الوضع وأن تدخله يف خطتها السياسية
والعسكرية قصد ابتالع األقطار املغربية الواحد تلو األخر ،واملقاومة التي أبدتها
الجزائر يف بداية االحتالل ما كانت لتطول وتكتيس خطورتها لوال تضامن املغرب معها
يف تلك املحنة ،وما التضامن سوى صورة مصغرة للوحدة.
نخلص إذن إىل أن تفتيت أفريقيا الشاملية إىل كيانات سياسية متعددة فيه
خطر عىل وجودها كواقع سيايس قائم بذاته وأن الوحدة هي الضامن األول لذلك
الوجود ،واألساس لقيام كيانات محرتمة لها مقامها وهيبتها بني الدول .يكفينا أن نذكر
أن أقوى دولة مغربية يف التاريخ هي دولة املوحدين بال منازع ،ألنها استطاعت أن
تفرض وجودها واحرتامها عىل جريانها من نورمنديني يف صقلية وإيطاليني وإسبان.
فالوحدة تدخل يف البنية األساس لضامن الوجود الحقيقي للمغرب الكبري ،تدخل يف
الجوهر الدائم ال يف األعراض وملا قامت الحركة الوطنية يف إفريقيا الشاملية اضطرت
إىل العمل يف هذا اإلطار السيايس الذي مرت عليه قرون ،فتحدثت عن كل شعب
عىل حدة بالبحث عن خصائصه ،وهو موقف سليم وقت الرصاع مع اآلخر لرفع
معنويات الشعوب وإذكاء حامسها بجميع الوسائل ،إال أنه كان من املنتظر أن تعيد
الحركة الوطنية نظرها يف املوضوع بعد انتصارها يف معركة التحرير ،وأن تصلح ما
أفسده التسلط األجنبي بوقف الرضب عىل وثرية القومية املحلية ملربرات الظرفية
وترفع شعار الوحدة .نذكر مؤمتر طنجة  28-27أبريل  1958الذي بقدر ما اهتم بدعم
الشقيقة الجزائر يف نضالها التحريري اهتم كذلك بقضية الوحدة بإصدار قرار يدعو إىل
إقامة مؤسسات مشرتكة يف إطار وحدة فدرالية ،كام يقرتح إنشاء جمعية استشارية
للمغرب الكبري ويويص بالتضامن القوي يف ميادين السياسة الخارجية والدفاع الوطني.
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ال مانع اليوم من وجود خمس دول مستقلة عن بعضها لكن من املهم العودة من
جديد ملعرفة كيف ظهرت ككيانات سياسية وما هو أساس وجودها يف التاريخ؟ ال
أومن شخصيا بفكرة املؤامرة ألن للسياسة حبائلها ،لكني أومن أنه كلام تقدمنا تجاه
املستقبل أدركنا حاجتنا امللحة للوحدة وملسنا قيمتها الجوهرية .منذ استقالل أقطارنا
إىل حدود التسعينيات كان كل يشء يعمل باسم الشعب دون أن يؤخذ برأيه ،أو يفسح
له املجال للتعبري عن رأيه :بيعة سلطان أو تعيني حاكم عىل الصعيد اإلقليمي أو إصدار
ترشيع أو إعالن حرب ،بل ميكن بدون مبالغة الحديث عن العامة والخاصة (عوض
البورجوازية ألنها مل تنجح يف لعب دورها) ،هذه األخرية مل تكن ترى أبعد من مصالحها
ونفوذها الفعيل ،الخاصة كانت ترفض االندماج يف الجامعة الكبرية يف البنية السياسية
حفاظا عىل امتيازاتها ونفوذها( .ميكن الحديث عن املغرب النافع واملغرب غري النافع
يف جميع األقطار املغاربية) لينت من اسمها فأصبحت تتحدث باسم األصالة ،أو باسم
االشرتاكية أو الوطنية .لكن العامل األساس الذي ظهر يف التسعينيات ارتباطا بالسياق
الدويل هو الدور الذي بدأ يلعبه املجتمع املدين (أي الشعب يف الحياة العمومية)
رغم الحواجز املوضوعية .وهنا أريد أن أخرج من العموميات إىل التعيني ألقدم تجرية
املجتمع املدين الذي متثله املرأة املغربية ،يف تحقيق رشط النضال املشرتك،
الواقع أن الفرد ال يصبح شخصا فاعال يف التحوالت االجتامعية إال عندما يعي
وضعيته ،وقدراته ،ويتغلب عىل كل الرصاعات الداخلية التي يعيشها باستمرار .لكن
كيف يعي األفراد أنفسهم ،وطاقاتهم وقواهم .هنا يكمن املشكل املطروح املرتبط
بنهضة األمم ،وبالعمل السيايس وبالتوعية والرتبية.
عىل املستوى املغاريب ،نالحظ أن املعاهدة املغاربية التي أنشئ مبقتضاها
اتحاد املغرب العريب يف مراكش يوم  17فرباير  ،1989والبنود التي تضمنتها ()19
والترصيحات املشرتكة لرؤساء الدول الخمسة ،والربنامج العميل ،مل نجد يف مجموع
هذه النصوص والترصيحات أية إشارة تتعلق باملرأة املغاربية التي تطرح قضيتها
إشكالية أعقد كونها أكرث تأخرا وتخلفا .هكذا أبعدت املرأة املغاربية عن املشاركة
يف إنشاء املعاهدة مثلام أبعدت قضيتها ،علام أن وضعها السوسيوسيايس متشابه يف
األقطار الخمسة .ومل تقم الهياكل املغاربية ببلورة نص أو مرشوع معاهدة خاصة
بالنساء املغاربيات باستثناء االتحاد النقايب املغاريب الذي صادق يف أبريل 1991
عىل ميثاق اجتامعي لحقوق العامل املغاربة يضمن مبدأ املساواة يف املعامالت
بني الجنسني ،غري أن هذا النص ال يكتيس أية صبغة قانونية ما مل توافق عليه
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الحكومات املغاربية وما مل تعمل عىل مالءمة سياستها الوطنية واملغاربية مع ما
جاء يف أحكامه.
أما عىل الصعيد العريب ،فإن جميع املحاوالت لتطوير الترشيعات وتوحيدها يف
إطار جامعة الدول العربية أكدت عىل الوضع الالمتساوي للنساء .ويف إطار جامعة
مرشوع لتوحيد املجلة العربية لألحوال الشخصية ،مل تعتمد لجنة الوزراء العرب
للعدل عىل الترشيعات العربية املتطورة بل اتجهت إىل الترشيعات األكرث تأخرا وهو
الترشيع املغريب ،أي املدونة املغربية لألحوال الشخصية ،علام أن بعض الدول مل تقم
بسن قوانني خاصة بالعائلة ،معتمدة عىل الترشيع اإلسالمي كمصدر وحيد ألحكامها
(العربية السعودية) والحل يف هذه الحالة هو اللجوء إىل الترشيعات املوجودة التي
تعرضت لحقوق النساء ،وهي الترشيعات الدولية مبعنى املعاهدات والصكوك الدولية
الصادرة عن منظمة األمم املتحدة ،ألنها متكن النساء من التمتع بأبسط الحقوق
انطالقا من قاعدة املساواة نظرا لسهولة تطبيقها ،بحكم أن الدساتري املغاربية املختلفة
وضعت الرشوط الدنيا حتى تكتيس تلك االتفاقيات صبغة قانونية وتصبح نافذة عىل
مستوى الدول عن طريق التوقيع واملصادقة.1
فكيف ساهمت الفكرة املغاربية بالنهوض بأحوال النساء؟ وما دور املجتمع
املدين يف التأسيس لهذا النهوض وفرضه؟ وما هي االسرتاتيجية املعتمدة ؟
سنة  ،1991عقدت أول مناظرة مغاربية مبدينة الرباط تكفلت الجمعية الدميقراطية
لنساء املغرب بتحضريها ،ساهمت فيها جمعيات نسائية وباحثني من تونس والجزائر
واملغرب ،وعدم متكن موريتانيا وليبيا من الحضور بالرغم من املحاوالت ،وتبنت
اسرتاتيجية نريويب مرجعا لها .2وطرحت أسئلة جوهرية :أين نحن اآلن كنساء مغاربيات؟
ماذا حققنا عىل املستوى املغاريب من سنة  1985إىل سنة  ،1991ماذا تغري يف حياتنا؟
 - 1اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة  10ديسمرب  ،1943العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  16ديسمرب  ،1966الربوتوكول االختياري الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية  16ديسمرب  ،1966االتفاقية بشأن الحقوق السياسية للنساء ،وهي اتفاقية عرضتها الجمعية
العامة لألمم املتحدة للتصديق يف  20يوليوز  ،1952االتفاقية بشأن جنسية املرأة املتزوجة  29يناير ،1959
اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدىن له 5دجنرب  ،1962اتفاقية القضاء عىل جامع أشكال التمييز  18ديسمرب
 ،1979وهي اتفاقية مل تهتم بها الدول املغاربية مبا فيه الكفاية ،ومل تصادق عليها سوى تونس يف  20ديسمرب
 ،1985والجمهورية العربية الليبية يف  16ماي .1989
 - 2تبنت اسرتاتيجية نريويب عام  1985النهوض باملرأة إىل غاية  .2000ويف ديسمرب من نفس السنة أكدت
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها األربعني هذا االعتامد ،لتصبح االسرتاتيجيات دليل عمل عاملي
ومرجعية لكل جهود تتوخى النهوض بأحوال النساء.
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ما هي املكاسب الجديدة؟ ما هي املعيقات؟ ما هو دورنا كحركات نسائية وكمناضلني
من أجل حقوق اإلنسان واملواطنة والدميقراطية ،تساؤالت تشكل تبعا للتشاور الذي
كان بينهن محاور املناقشة التي يفرتض أن تضيف جديدا للبحث العلمي وأن تعمق
التواصل وتسفر عىل نتائج عملية نسهر عىل تطبيقها الحقا 3.ماذا تبني خالل هذه
املناظرة؟ لقد بدا عند تقييم وضع املغاربيات أن مكانتهن وإن عرفت تحوالت هامة فإن
مقاومات اجتامعية وسياسية ال زالت قامئة ،ومن هذا املنطلق تم تأسيس «مجموعة 95
املغاربية من أجل املساواة» « »le collectif Maghrébin 95 pour l’égalitéواختارت
املؤسسات الاليئ ينتمني لجهة يوحدها التاريخ واللغة والحضارة املشرتكة هذا اإلطار
إلدراج فعلهن يف ديناميكية الحركة النسائية املستقلة باملغرب العريب التي عرفت قفزة
هامة منذ بداية الثامنينيات .وكان من الرضوري القيام بعمل متهيدي متثل يف تفكري
جامعي قائم عىل نهج علمي إلنجاز عملية رصد الحقوق املنتزعة منذ  ،1985تاريخ
انعقاد آخر مؤمتر عاملي حول املرأة قصد تسطري خطوط اسرتاتيجية مستقبلية.
مجموعة  95املغاربية من أجل املساواة هي شبكة يندرج عملها يف إطار
دينامية حركة نساء األقطار الثالثة أي املساهمة املندرجة يف النقاش الجامعي املنظم،
خصوصا مع الهجامت املتظافرة من طرف القوى املحافظة التي ترتك للنساء هامشا
ضئيال للدفاع عن حقوقهن :نذكر بعض اإلرشاقات التي تخرتق الظالم :يوم السادس
يونيو ،1991والجزائر تجتاز أصعب أزمة يف تاريخها املعارص ،تعني حكومة جديدة
عىل رأسها أخونا وصديقنا سيدي أحمد غزايل ،الذي كرس خوف املجتمعات املغاربية
من تفكك النظام االجتامعي حني تتغري وضعيات النساء ،وتتبادل األدوار بني الجنسني
الذي هيكل إىل ذلك التاريخ النسيج االجتامعي ،بإقدامه عىل تعيني أول امرأة وزيرة
للصحة العمومية  ،Nafissa Lalliamأستاذة الطب ومناضلة ذات مواقف جريئة،
أتبعها بالقانونية  ،Leila Aslaouiوزيرة للرياضات ،حقائب مهمة ،ووزيرات بالفعل،
ال وزيرات بعض الكرايس الخلفية ،يف وقت النساء مقصيات تقريبا من فضاء السياسة.
وميكن أن نفهم كيف أن الخطاب اإلسالموي انترش بيرس يف املغرب العريب لكون
األرضية مهيأة إيديولوجيا بحكم عمق الجذور الثقافية ،وعدم إرساع النظم السياسية
لتشجيع التغيريات الحقيقية.
 - 3من البحثني الذين ناقشوا املحتوى العلمي لهذه املناظرة :فاطمة املرنييس ،رشيفة العلوي ،عبد الرزاق
موالي رشيد ،عيايش املسعودي ،جان شيش.
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اسرتاتيجية النضال النسايئ املغاريب ومحاوره
منذ منتصف الثامنينيات وتضامن النساء املغاربيات قائم بدء من التشاور إىل
القيام بنضاالت مشرتكة .وميكن اعتبار «مجموعة  95املغاربية من أجل املساواة»
مثاال لها وأن مطالبها تندرج يف إطار أشمل هو النضال من أجل حقوق اإلنسان
والدميقراطية وترسيخ املجتمع املدين عىل املستوى املغاريب.
عىل املستوى الوطني :أخذا بعني االعتبار الفوارق املوجودة بني األقطار الثالثة،
فاملطالب ليست متامثلة .فالنساء الجزائريات واملغربيات يتقن للوصول للحقوق التي
وصلت إليها التونسيات ،فأولوية النضال لديهن تتمركز يف املجال الترشيعي ،القلعة
التي كانت حصينة وتتطلب امتالك أسلحة جديدة تسمح بتغيري القوانني والعقليات،
وهو ما حدث بالنسبة للمغرب منذ سنة  ،2004بالنسبة للقوانني أما العقليات فتتطلب
املدى الطويل ،أما يف الجزائر فلم يكن األمر سهال ملا عاشته من تطرف ديني يستهدف
تكريس مامرسات وقيم كليانية مبنية عىل الوصاية والفصل بني الجنسني ،ومن ظروف
الرعب التي استهدفت النساء خاصة ،قبل االنتفاضات العربية األخرى بعقد.
أما التونسيات فلنئ حظني بقوانني أكرث تقدما فكن واعيات ملا يخفيه الخطاب
السيايس الحداثوي من واقع أكرث محافظة قبل أن تعيش أزمة االنتفاضة التي
استهدفت مكتسباتها ،إال أنها وجدت مجتمعا ميتلك من الوعي ما يجعله حريصا عىل
صيانة مكتسباته ،مع تطويرها ،وظهر ذلك جليا بتتبع املجتمع املدين بالعني اليقظة
والفاحصة كل ما كان يحاك ،وتواجد املرأة بكثافة يف هذا الحراك.
مكتسبات النضال النسايئ املغاريب املشرتك
إن ملنظامت املجتمع املدين النسائية املغاربية وزنا أكرب من ذي قبل ،وبحكم تزايد
عددهن للمطالبة بحقوقهن اكتسنب خربة يف مجال النضال والتنظيم املشرتك ،حيث
استطاعت هذه املنظامت تحريك الحياة السياسية ،ونقل قضيتهن إىل الفضاء العام
عرب طرح مطلبني رئيسني:
• مراجعة مدونة األحوال الشخصية يف اتجاه يعرتف باألهلية الكاملة للنساء.
• ترسخ الحقوق السياسية بواسطة اإلصالح الدستوري واملسلسل االنتخايب
كمواطنات كامالت املواطنة.
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• إثارة الكثري من ردود الفعل ،وأول من نقد اللجوء إىل السجل الديني
كمصدر إلهام يف مجال الترشيع ،ومساءلة جذرية للقواعد املكتوبة وغري املكتوبة
التي تهيكل النظام السيايس واالجتامعي يف املغرب العريب.
• هي حركة تحريضية ،تهاجم قناعات بالية ويقوم عليها التنظيم االجتامعي
وتسعى إىل إدراج النساء ضمن الحقل السيايس باعتباره عمال أساسا يف املغرب
العريب منذ نهاية القرن العرشين.
إن النضال املشرتك الذي يفرض نفسه اليوم أكرث من أي وقت مىض عىل مستوى
الوحدة املغاربية هو نتاج وحدة التاريخ واملصري .والنساء املغاربيات وعيا منهن
برضورة مواصلة نضالهن املزدوج ضد الجنسوية والتوظيف السيايس لإلسالم ،فإنهن
حريصات عىل استقالليتهن وعىل تأكيد املبادئ التي تؤسس لفعلهن :والفصل بني
الفضاء الديني والفضاء السيايس وإقامة دميقراطية ومواطنة حقيقيتني ومقاومة تأنيث
الفقر باعتباره نتيجة اختيارات اقتصادية حاملة لإلقصاء .وبإقدامهن عىل ذاك فإنهن
يحددن قواعد مرشوع مجتمع بديل يعيش فيه نساء ورجال املغرب العريب أحرارا.
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جملة من االعتبارات العملية
ذات الصلة بتعرث مرشوع الوحدة املغاربية
محمد هناد

مدخل
كام هو معلوم ،وقع االحتفال بالذكرى  25لتأسيس اتحاد املغرب العريب منذ
يومني يف ليبيا ،وال ندري ما الذي احتُفي به ،بالنظر إىل النتائج ،ماعدا كون هذا
االحتفال بليبيا سعي حميد بالنسبة إىل هذا البلد الذي مير بظروف صعبة للغاية.
فمنذ عرشات السنني والحديث متواصل عن اتحاد يظل يف حكم املرشوع؛ بالعكس،
يبدو وكأن الفكرة الوحدوية تبتعد أكرث .أحسن مثال عىل ذلك تردي العالقات بني
الجزائر واملغرب يف القرتة األخرية ،علام أن كل شكل من أشكال التقارب املغاريب يظل
مرهونا بطبيعة العالقات بني الجزائر واملغرب.
ماذا نقصد بـ «الوحدة املغاربية» ؟
يف سياق البحث عن أسباب تعرث املرشوع املغاريب لعلنا يف حاجة ،أصال ،إىل تحديد
تصورنا للوحدة التي نريد واالتفاق حول هذا التصور.
• أوال ،إننا عندما نتكلم عن املرشوع الوحدوي نتحدث عن أمر غري مح َّدد بدقة.
ماذا نريد ؟ هل نريد شكال من االتحادات املعروفة ؟ ،وإىل أي حد ؟ أم نريد شيئا
آخر ؟
 فكرة «املغرب» ذاتها تطرح إشكاال إذ تجعل منطقتنا تتحدد عىل أساسمنطقة أخرى ،أال وهي «املرشق».
 وصف منطقتنا بـ «املغرب العريب» هو اآلخر يطرح إشكاال إذ كثريا منمواطنينا يرفضونه ألنه ينطوي ،يف نظرهم ،عىل شكل من أشكال العنرصية ونكران
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للهوية املحلية ،أي األمازيغية .وهذه املسألة جوهرية ال نستطيع أن نتجاهلها.
يجب أن نعالجها برصاحة ونعمل عىل التوصل إىل توافق داخيل بشأنها يك ميكننا
امليض قدما.
• ثانيا ،أنظمة الحكم الحالية يف حاجة إىل التأكد جيدا من مدى استعدادها
للتنازل عن قسط من سلطتها لفائدة االتحاد .لذلك ،يجب توضيح طبيعة الوحدة
املنشودة ،ألنها ،يف سياق األوضاع الراهنة ،قد ال تستطيع حتى االرتقاء إىل أدىن
أشكال النظام الكنفدرايل .انظر ،مثال ،االتصاالت الفردية مع الغرب بوجه عام،
واالتحاد األورويب بوجه خاص .من الغريب أن نجد هذا الغرب هو الذي يحثنا عىل
تشكيل كيان مو َّحد.
األسباب التي عادة ما تقدَّ م لتعرث املرشوع املغاريب
• عىل مستوى الرأي العام ووسائل اإلعالم يف املنطقة ،عادة ما يقال إن شعوب
املنطقة تطلب الوحدة ،لكن أنظمة الحكم تعمل ضدها بسبب أنانيتها وروحها
القطرية الضيقة ،إضافة إىل الخوف عىل وضعها ،ألن كل وحدة من شأنها فتح النظام
السيايس وفرض آليات النظام الدميقراطي عليه.
• أما عىل مستوى حكومات املنطقة ،فكل حكومة تعترب نفسها األكرث حرصا
عىل املرشوع الوحدوي وتلقي بالالمئة عىل غريها ،السيام كام هو الحال يف ما يخص
حكومتي الجزائر واملغرب.
• لننظر يف مدى صواب هذا االدعاء
 أوال ،ال نرى كيف أن شعوب املنطقة تطلب الوحدة فعليا .عىل العموم،تبقى هذه الشعوب ضمن االتجاه العام لحكوماتها .تتعلق املسألة هنا بـ « :هل
هناك ،فعال‘ ،وعي مغاريب’ لدى شعوب املنطقة ؟» أقول «وعي» وليس «وجدان»
ذلك أن الوعي مرتبط بالفعل انطالقا من العقل واملصلحة وعىل أساس االشرتاك
يف املصري .لذلك ،ال نستطيع أن ندعي أن هذه الشعوب تريد الوحدة فعليا وهي
ال تقوم مبامرسة الضغط الالزم عىل الحكومات يف هذا االتجاه .تُرى ،كم مظاهرة
تم تنظيمها من أجل القضية ؟ وكم قطرة دم سالت يف سبيلها وكم من مواطن
مغاريب أُدخل السجن بسببها ؟
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 ثانيا ،وسائل اإلعالم يف البلدين تنحو ،دامئا تقريبا ،منحى حكومات بالدها.فهي يف الكثري من األحيان تزايد ،بل وتبدو أكرث رشاسة من الحكومات .ثم إن
وسائل اإلعالم هاته ال يبدو لديها حرص عىل حرية املوقف ،وحب املبادرة مبا
يخدم القضية الوحدوية .وال أدل عىل ذلك من الحمالت اإلعالمية الشديدة
اللهجة التي شُ نت يف كل من الجزائر واملغرب يف األشهر األخرية.
 ثالثا ،لو متعنا يف املسألة من الناحية التأسيسية لالحظنا أن ليس هناكتحمس تجاه املرشوع الوحدوي أصال ،مثلام يظهر ذلك بوضوح يف دستور كل من
الجزائر واملغرب .الدستوران كالها ميران عىل الفكرة مرور الكرام ،إذ نجدهام ال
يفردان إال جملة مخترصة لها .إنهام ال يفردان فقرة خاصة يف الديباجة أو فصال
يؤكد الفكرة ويبني سبل تحقيقها بل يكتفيان بإيراد جملة ال تضيف أي جديد إىل
الواقع الجغرايف واإلنساين.
 يف ديباجة الدستور الجزائري مل يرد أكرث من هذه الجملة املقتضبة :أن«الجزائر جزء ال يتجزأ من املغرب العريب الكبري» ثم تنرصف لذكر انتامءات أخرى.
وكذا نفس األمر بالنسبة إىل الدستور املغريب الذي مل يرش يف تصديره إال إىل كون
املغرب ينتمي إىل «املغرب الكبري» مؤكدا التزامه «العمل عىل بناء االتحاد املغريب
كخيار اسرتاتيجي» ،ثم مييض لذكر انتامءات أخرى هو اآلخر .كل ذلك علام أن
مسألة من هذا القبيل تبقى مرهونة بالقيمة املمنوحة لها يف الدستور .لذلك،
نستطيع القول إن القيمة املفردة ملرشوع الوحدة املغاريب ال يجعل من هذه
األخرية «مرشوعا مهي ِكال» ( - )projet structurantكام هو الحال ،مثال ،بالنسبة
إىل أوروبا  -بل يبدو مجرد «تسبيحة» أو دعاء صلوايت (.)clause incantatoire
إضافة إىل ما سبق ،عادة ما يتم تفسري إخفاق املرشوع املغاريب بغياب اإلرادة
السياسية عند هذا الطرف أو ذاك ،وكأن هناك مؤامرة ضد املرشوع الوحدوي أو أن
هناك جامعة أرشار يكيدون لها .والواقع أن هناك أسبابا موضوعية تحول دون هذه
اإلرادة .لعل من بني هذه األسباب يف ما يخص منطقتنا :
• (السبب األول) التشبث املفرط بالحكم لدى النخبة الحاكمة يف بلداننا منذ
االستقالل ،وثقافتها السياسية التي تبدو قامئة عىل أن ما يجمع البلدان أصال هو
ميزان القوة وليس ميزان املصلحة .متاما مثلام هو الحال يف العالقات الداخلية.
• (السبب الثاين) قلة الثقة بني البلدان املغربية ،السيام ما بني الجزائر واملغرب
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منذ البداية .قلة الثقة هذه هو الذي أدى إىل عدم االكرتاث بهموم اآلخر .كام هو
معلوم ،تظل املغرب تطالب بفتح الحدود ،وهو مطلب مرشوع متاما ،ألنه هو
القاعدة وليس االستثناء ،بينام تظل الجزائر تشتيك من ظاهرة التهريب التي يتسبب
لها يف أرضار جسيمة بالنظر إىل طبيعة وقيمة السلع املهربة من الجزائر وإليها.
 صحيح ،هذا التهريب ال يقترص عىل حدود الجزائر مع املغرب فقط بليتعداه إىل باقي الحدود الجزائرية مع بلدان أخرى .ومع ذلك البد من طرح
السؤال  :هل أدى غلق الحدود إىل القضاء عىل التهريب ؟ بالعكس ،يبدو أن هذا
التهريب ما فتئ يزداد.
 ال ميكن أن نلقي باملسؤولية عىل املغاربة وحدهم ،ألن التهريب هو أوالوقبل كل يشء من فعل جزائريني.
 ومع ذلك البد من التعاون الفعيل عىل الحد من هذه الظاهرة السيام وأنالتهريب ليس يف صالح أي بلد عىل املدى الطويل ،ألنه يغذي االقتصاد املوازي
الفوضوي عىل حساب االقتصاد املنظم.
• (السبب الثالث) حالة الجبهة الداخلية عىل مستوى البلدان املغاربية .إنها
جبهة ضعيفة سياسيا ،اقتصاديا واجتامعيا .وعليه ،توفري رشوط نجاح الفكرة
املغاربية يتطلب العمل عىل مستوى هذه الجبهة الداخلية يف سبيل تقويتها .تدل
التجربة عىل أن أي عمل مشرتك يكون أشق بني ضعفاء منه بني أقوياء ،ذلك أن
القوي يكون براغامتيا عكس الضعيف الذي عادة ما يكون أيديولوجيا.
لكن يف هذه األثناء ،وإىل جانب مامرسة الضغط عىل الحكومات يف صالح املزيد
من التقارب ،البد من ابتكار سبل كفيلة بتقوية العالقات ما دون الحكومية .يتعلق
األمر هنا برضورة التشجيع عىل مزيد من االختالط وعىل العمل عىل نرش ثقافة
وحدوية تجعل كل مبادرة أو مؤسسة تأخذ يف الحسبان البعد املغاريب يف أهدافها،
ورضورة العمل ضمن شبكة مغاربية يف السعي لتحقيق هذه األهداف .لعل من
أسباب تعرث الفكرة املغاربية هو أيضا قلة روح املبادرة لدى الفاعلني غري الحكوميني.
تحقيق هذا التقارب غري الرسمي سيجعل التقارب الرسمي مجرد تحصيل حاصل
مع الوقت ،السيام يف زمن أصبح يتميز بتعدد الفاعلني .إن منتدانا هذا لهو واحد من
املساعي يف هذا االتجاه.
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ختاما ،أود أن أضيف أن اإلرادة السياسية الالزمة ال تأيت إال بفضل طفرة نوعية
تقع عىل مستوى تصور الجامعات الوطنية ملصريها ،بحيث يقع تجاور الفضاء القطري
الضيق إىل فضاء يفتح أفاقا أرحب ويزيد يف مستوى املصلحة كام ونوعا.
أضف إىل ذلك أننا مجربون عىل إدراك حقيقة االتجاهات الكربى عىل مستوى
العامل يك تكون منطقتنا طرفا فاعال ( )global playerيف ظاهرة العوملة ،وليس مجرد
متلق ملتطلباتها .وبعبارة أخرى يجب أن نتحد قبل أن يفرض علينا االتحاد من الخارج،
ٍّ
ذلك أن لظاهرة العوملة منطقا خاصا ال ميكن إيقافه .أوروبا ذاتها التي نعتربها مثاال
للوحدة بني مجموعة من األمم تتهمها الواليات املتحدة األمريكية بالتقاعس يف أن
تصبح كيانا ذا إرادة موحدة فعال ،السيام يف ما يخص أمهات القضايا يف العامل.
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سكيزوفرينيا الخطاب
حول التكامل و التنمية املغاربية
نبيل عبدالصمد

مقدمـة
أعادت األحداث التي يعرفها العامل العريب حاليا ،النقاش حول مسألة الهوية إىل
الواجهة ،خاصة ما تعلق بالهويات املحلية التي تتغذى من االنقسامات التي تنخر
وتهدد املنطقة .لقد سار الحديث عن الهوية الجامعية حديثا طوباويا ،لكنه مع ذلك
حديث يعيد شيئا من التوازن بحكم أنه يتجه عكس التيار ،فيفرمل شيئا من االندفاع
إىل تقسيم املقسم.
تتشابه مكونات البلدان املغاربية من حيث تركيبة بنياتها كام تتشابه من حيث
واقعها وهمومها وتطلعاتها ،فام الذي ينقص هذه البلدان لتقرتب أو تتوحد يف وقت
أصبح هذا األمر مطلبا وحاجة اقتصادية ملحة؟ سنحاول هنا ،من خالل هذه املقاربة
املتواضعة تناول بعض العوائق التي تحول أمام تكامل هذه البلدان خاصة ما تعلق
منها ببعض خصائص الالشعور الجمعي لهذه املجتمعات.
 - Iدور املؤسسات يف تقويض التكامل والتنمية املغاربية :
إذا تساءلنا عن ما يجمع عددا من البلدان األوروبية (إيطاليا ،بولونيا ،هولندا أو
الربتغال )...يف وحدة قد ال نجد الكثري مام نقوله عن قواسم مشرتكة ومع ذلك فهم
ماضون يف وحدتهم .فقرار الوحدة هنا سيايس ومدروس بعناية ال يجعل أحدا يشعر
بتهديد يف مكونه اللغوي ،الثقايف أو االقتصادي ،بل عىل العكس ينظر إىل هذه الوحدة
األوروبية كفرصة يجب دعمها وتطويرها .أما إذا نظرنا إىل بلداننا املغاربية فثمة تاريخ
مشرتك ووحدة عرقية وثقافية ولغوية ...إىل حد أننا يف هذه البلدان نتساءل عن ما
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يفرقنا وليس عن ما يجمعنا وبالتايل فإن قرار االنقسام بيننا هو باألساس قرار سيايس
مل تكن مسؤولة عنه مبارشة شعوب املنطقة .لهذا فإذا كان من ثورة أو ربيع يجب أن
يكون يف هذه البلدان ،ال ميكن أن يكون لسبب أفضل من وحدة هذه البلدان بدال
من دعم تجزيء املجزأ.
عوض أن تعمل مؤسساتنا عىل الوحدة يقيض املتحكمون فيها الكثري من وقتهم
يف املنافسة السلبية لبعضهم البعض وتعميق النزاعات .أما بني الدول ،فإنه كلام
تشابهت هذه الدول وكانت أكرث قربا كلام كانت أكرث عدائية (املغرب والجزائر)،
مثلهام كمثل حيتان ترقص إحداهام لألخرى رقصة املوت األبدية ،فعوض أن تذهب
كل منهام للصيد (التنمية والتطور والتعاون) تبقيان يف مراقبة إحداهام األخرى يف كل
سكناتها وحركاتها .ويستمر وضعهام عىل ذلك الحال إىل ما ال نهاية .عكس هذا ،يوجد
عىل املستوى الشعبي نوع من الوحدة والتجانس الذي يتجاوز ويرتفع عن الخالفات
واألحقاد الدفينة عىل املستوى املؤسسايت .هذا التناقض بني الخطاب املؤسسايت املعلن
والواقع الشعبي يحدث تخبطا وارتباكا لدى املتلقي ،مام يؤثر عىل صورة الذات وبالتايل
عىل الهوية الجامعية .إن عمل مؤسسات هذه الدول ضد الجغرافيا الطبيعية والبرشية
وضد السياق التاريخي والثقايف والتطلعات املستقبلية لهذه الشعوب من خالل العمل
عىل عرقلة وحدتها وتطويرها يعود إىل كون املسؤولني يرون يف الوحدة خطورة عىل
استمرارية أنظمتهم وهيمنتهم عىل شعوبهم ،لذلك فهم يرون دامئا كل تقارب ولو
كان مؤمترا أو حتى زيارة عادية ،بنوع من الريبة وبنظرة يغلب عليها الطابع األمني.
إن الحديث عن التنمية املغاربية أو التكامل املغاريب هو متاما كالحديث عن
التنمية أو التكامل (الوحدة) العربية ،يتوفر عىل نفس مقومات التنمية والوحدة
الشعبية لكن عىل املستوى املؤسسايت يبقى العمل عىل مستوى الخطاب املوجه
لالستهالك اإلعالمي ليس إال .فالكثري من مسؤويل الدول الذين كانوا يتغنون بالوحدة
يعملون اليوم عىل تقسيم املقسم ونرش الفوىض الخالقة يف هذه البلدان مع وقاحة
االختباء تحت عباءة الدفاع عن الحرية والدميقراطية.
 .1البارانويا السياسية :
ميكن مالحظة وجود مجموعة من املامرسات ،عىل املستوى الحزيب أو هرم
السلطة يف البلدان املغاربية ،تتميز بنوع من البارانويا .حيت نجد دواليب السلطة
ترتكز جميعها يف يد شخص بعينه ،بعيدا عن أصول املقاربة املؤسساتية ،فهو يتحكم
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ويسيطر بشكل مطلق عىل املجموعة التي يتم تنوميها تنوميا مغناطيسيا فال يعدو أن
يصبح دورها شكليا ،حيت ال تفكر وال تقرر إال من خالل القائد الذي يصبح مجسدا
لروح املجموعة.
نجاح هذه العملية يجعل القائد نفسه يتوهم كونه متميزا وفريدا ،بحيث يعتقد
أنه ال ميكن أن تتطور بل أن تعيش مجموعته من دونه وهو ما يفرس استمرار البعض
يف القيادة سواء الحزبية أو يف مؤسسات الدولة حتى بعد بلوغهم من العمر عتيا
وحتى بعد إصابتهم بأمراض مزمنة وخطرية .فهم دامئا مساكني يضحون من أجل
الصالح العام .وكلام طال بهم الوقت يف مناصبهم إال وتكرست ألوهيتهم أكرث عىل
املجموعة ،فهذا ملك امللوك وذاك القائد الهامم واآلخر الزعيم املخلص العظيم ،إنه
ينظر ويعرف يف كل املجاالت ،يأمر فيطاع .ال يعرف الزلة والخطأ ،وحتى ما فشل فيه
من مشاريع ال يعدو أن يكون أفكارا تتضمن حكمة نحن عازين عن فهمها واستيعابها.
إن إحساس القائد بكونه استثنايئ يجعله يسقط يف نوع من الحساسية اتجاه
أية معارضة .ال ينظر القائد هنا إىل املعارضة كآلية لعملية تصحيحية تقوميية ،بل
ينظر إليها كمنافس يهدد عالقته الرنجسية بكريس الحكم ،الذي يصبح جزءا ال يتجزأ
من ذاته .من هنا تصبح املعارضة تشكل خطرا قاتال وهو ما يستلزم الحيطة منها بل
والقضاء عليها إن أمكن .قد يتطور األمر إىل حساسية شديدة تسقط الحزب أو القائد
يف هذيان اضطهادي يجعل قبضته الحديدية أكرث قوة وضحاياه أكرث عددا وآالما.
هذه املقاربة املرضية يف التعامل مع املعارضة ومع املنافسني ال ترتك مجاال
للتعاون والتكامل مع اآلخر ألن اآلخر يصبح مهددا للذات ،بل خطرا داهام يجب
التخلص منه ،بحيث يصبح الرصاع وجوديا يستلزم إتباع سياسة إما أنا أو اآلخر .هكذا،
فعوض أن ترصف الجهود للتعاون مع اآلخر يصبح التوجس من اآلخر سببا يف نزيف يف
الجهد والطاقة للتخلص منه أو عىل األقل إضعافه أو إلهائه يف إشكاالت قد ال تنتهي.
قد يكون هذا اآلخر الذي ينظر إليه كخطر عىل الذات ،متمثال يف معارضة داخلية
يتعني تصفيتها أو تسمني أعداء لها قصد إشغالها يف رصاعات بينية ،كام قد يتمثل اآلخر
يف أية دولة جارة منافسة يرى القائد يف كل حركاتها وسكناتها اجتياحا وخطرا داهام
عليه ،فيبادر إىل نفخ عضالته املرتهلة ولو كان عىل فراش املوت ليزايد مبا استطاع من
استفزاز ال يخدم إال مزيدا من التفرقة بني الشعوب املجاورة .كل ذلك يف سبيل إظهار
نفسه كبطل هامم مخلص يقود شعبه للنرص الساحق يف معركة مصريية يف وجه عدو
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لدود يرتبص بأمته .قد تتكرر هذه السخافات السياسية والشطحات االستعراضية عىل
شكل جوالت وصوالت دوكنشوتية.
هكذا فإن التنفيس الذي قد يلجأ له القائد سواء يف الداخل مبزيد من املقاربة
األمنية التي تكتم األنفاس وتحاول السيطرة عىل الجزئيات اململة لحياة األفراد ،أو من
خالل التنفيس الخارجي بتوهم أعداء قادمني هو دليل عىل هذه البارانويا السياسية
التي تسيطر عىل عقلية بعض الزعامء وبالتايل تحول أمام انفتاحهم إعطاء فرص أكرب
لشعوبهم للتطور والتنمية .إن تخيل الذات كزعامة عاملية تدافع عن قوى التحرر
العاملي والغرق يف هذا اللعب االستيهامي ولو عىل حساب تبديد مدخرات البالد
والعباد ،أو عىل حساب برث أعضاء ملجتمعات جارة يتم عرصها إلشباع نزوات ذاتية أو
حزبية هو يف الوقت نفسه تكتيك يخلق مبوجبه القائد تأزما ميكن تحريكه كلام اشتد
االحتقان الداخيل للتمكن عربه من الهروب إىل مواضيع خارجية يحول إليها القائد
اهتامم الجمهور ويحسن من خاللها صورة الذات البطلة الحامية واملخلصة ألمتها.
كل هذا ،يعري عن جوانب مرضية لزعامات متقادمة تعيش عىل الصيد يف املاء
العكر وال تطمنئ إىل اآلخر ،تعيش ازدواجية تجمع عن البعض بني جنون االضطهاد
ونزعة عظامية مصحوبة ببعد نرجيس .يخلق هذا بيئة حاضنة لنظرية املؤامرة ،فهناك
دامئا من يتآمر عىل سدة الحكم ويهدد الزعيم يف صورة ذاته من خالل تهديده أو
منافسته حول الكريس ،الذي يصبح ،كام قلنا ،جزءا ال يتجزأ من صورة الذات.
 - IIأزمة الهوية وفوىض األهداف املشرتكة :
 .1فوىض اللغة :
من بني معامل الضعف التي تتقاسمها الدول املغاربية والتي تساهم يف تكريس
التباعد بينها مسألة جلد الذات وتدمري الهوية .هذا باإلضافة إىل انتشار الفوىض يف
األهداف وعدم التمييز بني األعداء واألصدقاء .يجرنا هذا إىل الحديث عن الفوىض يف
النظرة إىل الذات مبعنى أزمة الهوية .من أبرز دعائم هذه الهوية اللغة التي أصبحت
لغة مرضية ،ففي الوقت الذي تعد فيه اللغة من أهم النامذج التي تعرب عن وحدتنا،
غدت منوذجا نرى من خالله تفننا وبراعتنا يف جلد ذواتنا.
يف املغرب كام هو األمر يف الجزائر منذ عقود طويلة ،هناك فوضـى عارمة يف
استعامل اللغة ،إىل حد أننا ،مل نعد منيز بني اللغة الوطنية واللغة األجنبية .فأصبح
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الكثري منا يعيش أزمة هوية وهو يف بلده ،ألن لغة املستعمر انتقلت من وضع كان
ينظر فيه إليها كلغة غازية ،إىل وضع أصبحت فيه لغة رجال األعامل ثم لغة النخبة،
لتصبح لغة اإلدارات ،بل اللغة التي تناقش بها اإلذاعات الوطنية املواضيع التي متس
اإلنسان البسيط (النفايات يف األحياء الشعبية ،صحة املواطن ،عيد األضحى )...واللغة
التي تنقل بها مباريات كرة القدم إىل الشباب يف اإلحياء الشعبية ،بل أصبحنا مؤخرا
نشهد ظهور إذاعات «وطنية» (أي تستفيد من دعم رضائب املواطنني) تعمل بجهد
ودون كلل لتكريس نرش فوىض اللغة باملغرب ،بل أصبحنا نصادف من لديه وقاحة
أخد املنابر وتزعم الدعوة إىل التعليم بالدارجة.
هكذا أريد للغة األجنبية أن تصبح ،لغة وطنية يف مقابل تقزيم حجم اللغات
املحلية التي أريد لها أن ال تتجاوز بعدا فلكلوريا .يف هذا الجو من الفوىض الخـالقة
التي أريد لها أن تشق طريقها تحت مظلة االنفتاح والعوملة تم توظيف مجموعة
من اآلليات واملعطيات السياسية ،االقتصادية وخاصة اإلعالمية لتحقيق هذه السيطرة
الثقافية.
ما هي الجوانب النفسية لهذا االنبطاح اللغوي والثقايف؟ وكيف يساهم سلبا يف
تقويض جهود التنمية املغاربية؟
أ  -األسس النفسية لبنية اللغة كآلية للتواصل:
تعد اللغة األم محددا أساسيا لهوية الفرد ،وبذلك فإن االشتغال حول اللغة يطرح
تساؤالت حول الذات وحول الذاكرة والهوية .الحديث بلغة جديدة يجعل الفرد يف
حل من املرجعية الرمزية املرتبطة بها وهو ما يعطي الفرد نوعا من اإلحساس بالتحرر
ويف الوقت نفسه إحساسا بالنكوص إىل مستوى لغة طفولية .عىل ضوء ذلك ،فإن
االنتقال من مرجعية لغوية ،تشكل استقرارا وطأمنينة إىل أخرى جديدة ،ميثل دخوال
يف مجازفة بالنسبة لكل من الفرد ومجموعته عىل حد سواء .لذلك وجب التعامل مع
هذا املوضوع بنوع من الحكمة واملسؤولية.
ب  -االستعامل املريض للغة األجنبية:
نالحظ يف املغرب ،خاصة خالل العقدين األخريين ،مدا متصاعدا ومتسارعا نحو
تكريس اللغة الفرنسية ليس فقط كحقيقة أريـــد لها أن تفرض ذاتها عىل مستوى
الدوائر االقتصادية والعلمية ،ولكن أيضا العمل الحثيث ملحاولة نقلها إىل مستوى
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التداول يف الحياة العامة أي السعي إىل جعلها لغة وطنية بامتياز ،بل جعلها اللغة
الرسمية األوىل ،يف مقابل تقزيم وإقصاء اللغات الوطنية وذلك من خالل دفع الناس
وتشجيعهم عرب اإلعالم عىل إقحام ما استطاعوا من الكلامت الفرنسية يف دارجتهم
وتداولهم اليومي .اللعب عىل هذا املستوى وبهذه الوثرية املتسارعة الشك أنه سيرتك
آثارا عميقة ستشوه خصوصية الثقافة الوطنية املتميزة عىل الدوام باالنفتاح دون
الوصول إىل درجة االنبطاح.
لقد قدم دعاة هذا املد ،اللغة األجنبية (الفرنسية عىل وجه التحديد) كخالص
لنا من كل تخلف وكمرشد ينري لنا طريق التقدم واالزدهار .هكذا ،أخذ الناس قدر
استطاعتهم يتهافتون يف تبني اللغة الفرنسية كلغة للتعامل اليومي .من خالل ذلك،
يحقق هؤالء نوعا من اللذة يف اكتشاف هذه اللغة من جهة ،ويف التميز عن من ال
يتكلمون بها أو ال يتقنونها من جهة أخرى .إن الشخص من خالل هذه اللغة يكتشف
واقعا مينحه متعة اللعب والخيال خاصة يف البداية حينام ال تكون الدالالت قد أخذت
بعد رمزيتها الثقافية .فتكون الداللة عبارة عن قناع ميكن الشخص من االستمتاع
باستعامل اللغة دون ما تحمل لتبعاتها الرمزية .هذا ما نصادفه خاصة يف التعبري عن
العواطف التي قد يسهل إخراجها باللغة األجنبية نظرا لهذا التخلص من الحمولة
الثقافية املرتبطة برمزية الكلامت املستعملة يف الثقافة املحلية .وهذا ما ذهب إليه
جون جاك طوماس 1يف كتابه «اللغة املرسوقة» عندما اعترب أن اللغة الجديدة بالنسبة
للفرد هي لغة بدون ذاكرة وبدون ارتباط أيديولوجي.
إنني أعترب أن إغراء األفراد بالهروب من لغتهم إىل لغة أخرى ليستعملوها يف
حياتهم اليومية ،هو كإغراء لطفل برتك أمه والتوسل إىل أم أخرى لن تعرتف به أبدا
كإبن لها .وبالتايل فهي دعوة إىل التيه والترشد الثقايف ،متهيدا للدخول يف أزمة هوية،
لهذا يرى جامل الدين بن الشيخ أن ً أكرب جرمية وحشية هي قطع اإلنسان عن أصله
وعن لغته.
يف هذا الصدد نالحظ أن الكثري من املغاربة والجزائريني والتونسيني من خالل
ميلهم الغري عــادي إىل اللغة الفرنسية ،يعتقدون أنهم قد أصبحوا (استهاميا)
فرنسيني أي أنهم قد امتلكوا رمزا من رموز قوة وسلطة اإلنسان األورويب الذي
يرونه أقوى من صورتهم حول ذواتهم .لقد تحدث بورديو ،فوكو وغريهام عن
1 - Jean-Jaques Thomas – La Langue volée – Histoire intellectuelle de la formation de la
langue française, beme – Peter Lang – 1989 – p :7.
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السلطة املتضمنة يف اللغة .يف هذا الصدد يرى ميشال بيشو« 2أننا ال نرى السلطة
املتضمنة يف اللغة ألننا ننىس أن كل لغة هي تصنيف وأن كل تصنيف هو تعسف»
وبالتايل فإنه يف حالة املغاربيني مثال ،نجد عقدة الدونية هنا هي املحرك األساس
للتعطش لهذه اللغة األجنبية ،كتعويض عن نقص متعلق بصورة الذات .لكن ما
يثري التساؤل هنا هو إىل أي حد ميكن اعتبار أن اكتساب اعرتاف اآلخر بتعلمنا
لغة ما ،هو مرتبط بإتقاننا نطقها عىل منوال معني؟
إذا كنا نجد الكنديني مثال يتكلمون الفرنسية بلكنة خاصة بهم وهم يفتخرون
بذلك ،بل وحتى الفرنسيني من سكان الجنوب يتميزون بلكنة خاصة بهم ،فإن
املغاربيني الذين ليست لهم أية صلة قرابة بالفرنسيني ،يجهدون أنفسهم ،غاية الجهد،
عىل التقليد الحريف للكنة الباريزية ،بل يجهدون أنفسهم يف نطق حتى األسامء العربية
بلكنة فرنسية .
لقد تم تقديم اللغة الفرنسية كضامن للحقوق واملساواة أي كمنقذ من التخلف
والظالل ،هذه التسويقة الجديدة يبدو أنها وجدت مؤخرا زبائن كرثا لها ،ليس من
أصحاب النفوذ وحسب ولكن أيضا من الضحايا أنفسهم ،رجال ونساء بسطاء يصفقون
وبحرارة لهذا التشويه الثقايف.
فعوض أن تكون اللغة عامل وحدة وقوة لبلداننا تصبح نقطة خالف ورصاع
داخيل ،حيث يستقوي كل مكون داخيل بالخارج عىل املكونات األخرى ،فام يكون مام
جيء به لإلستقواء عىل اآلخر إال أن يصبح سيدا عىل الساحة برضا ومباركة الجميع،
املهم أن ال يكون السيد من الداخل وأن ال يحدث توافق ملصلحة الجميع.
يؤدي هذا الوضع إىل تكريس االنقسام داخل البلد الواحد مام يقوض املرشوع
الوحدوي للمنطقة بأرسها .ميكن لبعض الناس تعلم لغة أجنبية أو أكرث والتفكري بها
ورمبا حتى اإلبداع بها ،لكن ال ميكن لكل الناس تحقيق ذلك .من تم ال ميكن إجبار
املجتمع بأرسه عىل التعامل بلغة معينة ،خاصة إذا كانت لغة املستعمر مبا تحمله من
رموز لسلطة القهر واالستعالء .إن هذا األمر يعطينا إما أشخاصا منبطحني ثقافيا ال
يعرفون والء أو ارتباطا حقيقيا بيشء وإما أن يعطينا أشخاصا يتوهمون أنهم أصبحوا
– 2 - Michel Pêcheux et Francoise Gadet – La langue introuvable – Maspero – Paris
1977 – P : 26.
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فرنسيني فيتأقلمون مع هذه اللعبة االستيهامية حتى وإن تم إذاللهم أمام سفارة
الدولة الراعية للغة املسيطرة ،لكن هذا األمر لن يعطينا أبدا مواطنني لديهم ثقة
بأنفسهم ،قادرين عىل االنطالق واإلبداع وفرض مكانة لهم بني األمم .إن هذا كله يبني
لنا أن الرهان عىل لغة أجنبية خاصة بهذا االستعامل املريض ليس فقط ضد الثقافة
والهوية ولكنه أيضا خيار ضد الوحدة وضد التنمية بل خيار ضد الكرامة اإلنسانية.
 .2قتل األب وفوىض األهداف :
أزمة الهوية التي تحدثنا عنها يف منوذج اللغة تجد لها تجليات يف مواضيع عدة.
كل هذه املواضيع تعرب عن سخط اتجاه الوضع القائم ورغبة يف بناء واقع أفضل
وجديد يصل إىل حد القطيعة مع ما قبله .قد يتطلب هذا والدة جديدة يرى البعض
أنها قد ال تتحقق إال من خالل قتل األب املحتكر للسلطة.
من هنا قرر بعض العرب االنقالب عىل واقعهم أمال يف بناء يشء جديد مل يتفقوا
أصال عىل موضوعه وشكله وماهيته .فكان املهم عندهم هو الركوب عىل موجة التغيري
واستغالل املوقف بقتل األب والتخلص منه يف أرسع وقت ممكن وبأبشع الطرق
املمكنة دون تفكري يف تبعات ذلك عىل اعتبار أنه ال ميكن أن يكون ما سيؤول إليه
الوضع أسوء مام هو موجود.
لقد استغلت أبواق عدة تم التحضري لها مند مدة طويلة لتهييج الناس وإثارة
حامسهم ودفعهم لالنغامس أكرث فأكرث يف مرشوع القتل .لعب هذا التهييج عىل كل ما
أتيح له من أوتار تحرك حامس الناس وتدفعهم لالنخراط بيشء من الهسترييا الجامعية
يف هذا املشهد الدموي .لقد تم تقليب األوجاع القدمية وإثارة النعرات القبلية والدينية
واملذهبية ومل يستثني مؤلفو هذه الصنفونية من العنف آلية من آليات إثارة الحقد
والتوتر االجتامعي إال ولعبوا عليها لخلق أقىص درجة من الصخب واالندفاع الهستريي.
هذا مع تغليف لهذه املذبحة االجتامعية والثقافية بستائر مزركشة بفسيفساء من
الشعارات الرنانة واملغرية من قبيل :الحرية والدميقراطية والهوية الدينية وما إىل ذلك
من الشعارات التي ترسم صورة فردوسية ملا بعد قتل األب الطاغية الذي يعد املسؤول
عن كل املآيس التي ستنتهي بانتهائه.
إن االنقالب عىل النظام األبوي التسلطي أمر قد يكون مرشوعا ،لكن الرغبة
الجامحة يف القتل واالنتقام بل والتنكيل بالجثة هو ما ال ميكن فهمه عند الفريق
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البديل الذي يدعي املجيء بالدميقراطية والحرية .إن لعنة قتل األب والزعيم ،بغض
النظر عن أخطائه ،تظل تطارد القاتل وتجعله ال يهنأ بقتله وال ينعم بغنيمته ،فنموذج
عدم االستقرار يف ليبيا كام هو األمر يف العراق مند فرتة وما يحاول البعض القيام به
يف سوريا ،ماثلة للعيان أكرث من النموذج التونيس أو املرصي الذي حافظ فيه املجتمع
عىل الحد األدىن من إنسانيته.
إن وصف فرويد يف كتابه «موىس والتوحيد» 3ردة اليهود عن ديانة «أتون» بعد
اغتيالهم ل«موىس» وعقدهم اتفاقا مع أنسابهم من قادش الذين كانوا يحرضون لغزو
بالد كنعان ودخولهم يف حلف «يهوه» الدموي ،ال يختلف عن ما نراه من انقالب
لبعض األعراب عن مبادئ عروبتهم وعقدهم اتفاقا مع داعش التي تخطط للسيطرة
عىل بالد الشام والعراق وبذلك فهم ينصبون من حيث يدرون أو ال يدرون شبيها ل
«يهوه» الدموي سيدا عليهم ،مع فارق أن يهوه هذا الزمان (القاعدة) هي أكرث دموية
وعنفا من هيوه نفسه.
تأيت األحداث العنيفة والدموية األخري يف الوطن العريب ليعلن البعض من خاللها
عن رغبته امللحة يف «قتل األب» ،سعيا إلحداث قطيعة مع االنتامء السابق والرغبة يف
بناء انتامء وهوية جديدة ،وإذا كان هذا ما حدث يف العراق وفيام بعد يف ليبيا وما
يحاول البعض القيام به يف سوريا ،تحت ذريعة قسوة النظام وتسلطه فإن الطريقة
التي أريد بها إحداث التغيري هي أكرث بشاعة ودموية من قسوة األب نفسه .إن
تطور األحداث يبني أن الرصاع هو أعمق مام هو مطلبي وحقوقي ،فباإلضافة إىل
اإلصطفافات السياسية هناك مكبوت دفني يتم إحيائه واستفزازه وتسمينه ليخرج
عىل شكل ثور هائج ال يعرف الرحمة بنفسه وال باآلخرين الذين ال يرى البتة مجاال
للتعايش معهم.
إن الحد األدىن للتوازن املفرتض أن يكون بني دوافع غريزة التدمري والكوابح التي
تحد منها يصبح مغيبا ،غري أن ما يزيد الحالة خطورة هو كون أننا هنا أصبحنا أمام
حالة عصابية تأخذ شكل هسترييا جامعية .أكرث من ذلك ،فإنه كلام استمرت هذه
الحالة إال وازدادت تعقيدا ،اليشء الذي يعقد إمكانية السيطرة عليها من خالل تحكيم
مبدأ الواقع .إن هذه الحالة العصابية الجامعية تعكس عجز األنا الجامعي عىل القيام
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بدوره التوافقي والعقالين الذي يأخذ فيه مصلحة املجموعة واستمرار النوع.
بغض النظر عن من يغذي هذه النزعة التدمريية من الخارج ،فإن املجتمع يصبح
بأرسه مسجونا يف نوبة هستريية هي تعبري ال شعوري عن عقاب للذات التي رغبت
يف قتل األب املكروه ،عىل اعتبار أن قتل األب حسب مقاربة فرويد يشكل السبب
الرئييس للشعور بالذنب .إن عالقة الطفل بأبيه هي يف األصل عالقة متناقضة يحكمها
اإلعجاب والرغبة يف االمتثال به ملا له من مكانة ويف الوقت نفسه هناك كراهية
مضمرة تدفع إىل الرغبة يف إزالته كمنافس أو كمحتكر لألم التي تشكل بالنسبة لهذا
الطفل أصل املوضوع الليبيدي والتي يرمز إليها هنا بالوطن.
إن الرصاع حول السلطة عندنا هو رصاع حول رشعنة امتالك هذا املوضوع
الليبيدي ،فنحن مازلنا نربط الرصاع حول السلطة ببعد شخيص بعيدا عن املؤسسات
التي من املفرتض أن تنظم دواليبها ،تنشطها وتجدد فعالياتها ،بل أن املؤسسات
الفرعية ال تخرج بدورها عندنا عن االحتكار املطلق للسلطة مام يؤدي إىل الجمود
الذي ال ميكن تغيريه دون كرس أي دون تهديم وقتل ولو رمزي.
هكذا ،فقتل األب تستلزم تهديم البنية وإعادة بناء املنظومة بأكملها من جديد،
أي العودة إىل مرحلة الصفر وهو األمر الذي يعرض الكيان بأكمله إىل خطر وجودي.
هذه املخاطرة تتطلب صياغة تربير كايف وتوزيع صكوك اتهام جاهزة وإقناع الذات
بهذه املواقف التي ال تحتمل النقاش واملهادنة والعقالنية .أكرث من هذا ،فالخوف
الداخيل الذي يتجىل يف الخوف من األنوثة التي تطرح هنا يف إطار تبني أي موقف
توافقي أو قبول باألمر الواقع قد يصبح عامال معززا للكراهية ضد األب ويدفع بالتفريغ
أن يكون مبستوى وحدة مرضية عصابية ،حيت يكون قتل األب هنا بالنسبة لألنا نوعا
من اإلشباع للرغبة الذكورية.
من هنا نجد البعض يف إطار بحثهم عن مربرات سحق رمزية األب يسبحون
عىل موجة تكفري اآلخر الذي ال يتبنى مرشوع الهدم الكيل وإعادة البناء .إن العنف
املعرب عنه هنا ميكن تفسريه يف إطار عملية متاه مع شخص األب الذي تدمج قساوته
يف صفات الذات .من هنا نجد البعض الذين ينتهجون العنف والتدمري للوصول إىل
السلطة ال يرون فيام يلحقونه بالوطن من دمار سوى قدر يتعني تحمله كعربون محبة
لألب املدمج يف الذات.
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التحول الفجايئ للمطالب السياسية واإلنسانية إىل مطالب تنادي بالقتل واالنتقام
والتحيز العرقي واملذهبي والقبيل هو دعوة للعودة بهذه الشعوب إىل مرحلة ما قبل
الدولة ،فعن أية وحدة وتنمية مغاربية أو عربية ميكن أن نتحدث ونحن ننزلق شيئا
فشيئا إىل متاهات تجعل الكثري ممن يعيش بيننا مستعد للتنصل من إنسانيته ،حيث
يصبح املواطن قادرا ليس فقط عىل القتل ،بل عىل قطع رؤوس وأكل أكباد إخوة له
يف املواطنة.
خــامتة
يف الوقت الذي تنحوا فيه الدول القوية إىل الوحدة أكرث فأكرث (السوق األوروبية،
النافتا ،الربيكس )...فإننا نتجه أكرث فأكرث إىل التقسيم وتغذية النزاعات البينية .إذا كان
العامل العريب ومنه الدول املغاربية أكرث املناطق رشاء لألسلحة يف العامل ،فإن هذه الدول
ال تقصد وال تنوي توجيه هذه الرتسانة الهائلة من األسلحة إىل الخارج أو استعاملها
للدفاع عن حدودها ،بل أنها تدخر وتقرتض لرشائها من أجل تدمري نفسها .فتقتل
الدولة شعبها ويدمر ويحرق الشعب مقدراته ،تكيد الدولة لجارتها وتستقوي عليها
بالخارج ملحاربتها وتشجيع الحركات االنفصالية فيها .ورغم هذه العداوات املبطنة
والظاهرة ،فإن كل هذه الدول تتفق عىل تقديس اآلخر وثقافته ولغته وسلعه وكل ما
ميت إليه بصلة يف مقابل تحقري الذات وتقزيم الهوية ،بل جلد هذه الذات وقتلها ألنها
تذكرنا بصورة نعمل جاهدين عىل نسيانها والتنكر لها.
هذه الرتكيبة املعقدة بني البنية الرنجسية والعدائية املوجهة نحو الذات ،بني
خطاب الوحدة والعمل الحثيث عىل التقسيم والتطاحن الداخيل تحت شعار التأسيس
للوحدة ،كل هذا ،يؤرش إىل صورة فصامية تحمل اليشء ونقيضه من قبيل خطابات
جوفاء عن وحدة وتنمية ال ترصد لها أية ميزانية يف مقابل مليارات من دوالرات هي
ميزانيات التسليح والتسليح املضاد.
كل ما استفدناه من «الدميقراطية الجديدة» التي يروج لها مؤخرا يف إطار الحريق
العريب ،كان هو إحياء الهويات والخاصيات املحلية حتى كدنا يف حاالت معينة نعود
إىل حروب العشائر والقبائل وما النموذج الليبي ببعيد عن هذا األمر .انترش التزمت
للمذاهب حتى غدا الدفاع عن املذهب أهم من الدفاع عن الدين نفسه وأصبحت
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طاعة األمري أهم من طاعة لله ،وغدا بعض املواطنني يكفرون وقد يذبحون إخوانهم
يف املواطنة ألنهم ال ينتمون إىل خياراتهم املذهبية .وما العقد الدموي بالجزائر ببعيد
أيضا عن هذا املشهد.
املشكلة عندنا أيضا ،هي مشكلة تواصل ،فنحن ال نحسن التواصل مع بعضنا
البعض ،فال األب يحسن التواصل مع أبنائه وال املدير يحسن التواصل مع عامله وال
الرئيس مع جمهوره ،فرتسم األهداف يف الكواليس بعيدا عن تطلعات األفراد الذين ال
يتم الرجوع إليهم إال ملطالبتهم بتأدية فواتري األخطاء املتكررة .فهناك عنف وإذالل يف
البيت من خالل العملية الرتبوية وهناك عنف يف املؤسسات التعليمية وآخر يف العمل
ثم عنف متارسه املؤسسات املسؤولة عن شؤون العباد .هكذا يأيت حصاد املشهد الذي
نراه يف كثري من البلدان العربية ومنها بلداننا املغاربية ،داميا وعنيفا .فهل من عربة
نأخذها من هذا الحصاد الذي كان سخيا علينا مبشاهد األحزان والقتل والتدمري عىل
الرغم من أن البعض أىب إال أن يراه ربيعا حافال بالخرضة والورود؟
بغض النرض عن هذه الصورة الراهنة القامتة ،حيت نجد داعش التكفريية
وأخواتها من بنات القاعدة قد نصبوا أنفسهم بديال عن إله املغفرة ،إله كل األديان
الساموية فإن هذا الوضع ال ميكن أن يستمر وإن ساد لحني من الوقت .وهنا أختم
مبقاربة لفرويد يف كتابه «موىس والتوحيد» حيت يتحدث عن عودة أتون يف ما بعد
من خالل املأثور والضمري الشعبي إىل مكانته فيضلل بجناحيه كل األطياف ويعم
برحمته كل الخاطئني والتائبني وتعود من خالله صورة األب البدايئ القتيل يف املخيلة
الشعبية بروحانية أقوى مام كانت عليه.
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دور املنظامت الثقافية يف البناء املغاريب
عبد الدين حمروش

 - 1الثقافة ،تعريف بحسب املطلوب :
درج كثري من املهتمني مبوضوع الثقافة عىل تحديدها مبجاالت معينة ،مثل الفكر
واآلداب والفنون ،إال أن هذا التحديد ال يحول دون إمكانية توسيعه ،بحيث يشمل
اللباس واملعامر والطبخ؛ وإن شئنا تعريف الثقافة ،يف مفهومها الحضاري العام ،قلنا
إنها تضم التعبري األبسط يف تركيبه إىل التعبري األعقد ،سواء كان تعبريا ماديا أو رمزيا،
مكتوبا أو شفويا.
إن تحديدا أوليا ،مثل ما سبق ،من شأنه أن مينح للثقافة ذلك االمتداد يف الداللة،
مبا يؤرش عىل الحيوية الوظيفية املطلوبة من الفعل الثقايف داخل املجتمع .ويف سياق
ذلك ،ميكن الحديث عن ثقافة الطبخ مثال ،باعتبار ما قد تؤرش عليه من عالمة حضارية
متميزة ،خاصة بشعب أو مبجموعة من الشعوب .ولذلك ،يصح للبعض الحديث عن
دبلوماسية الطبخ ،من حيث هي دبلوماسية موازية ،بمِ ُكنتها توسيع أسباب التقارب
والتفاهم والتعايش .واملالحظ أن دبلوماسية الثقافة ،مبا ت ُ َح ِّصله من احرتام متبادل بني
الشعوب ،من شأنها أن تُاليف كثريا من أعطاب السياسة باملعنى الض ِّيق.
 - 2الثقافة ،أدوار وظيفية مستعادة :
تضطلع املامرسة الثقافية بلعب عدة أدوار ،عىل أكرث من صعيد نفيس واجتامعي
واقتصادي-تنموي .إن استعادة املعنى الوظيفي للثقافة ،يذهب باتجاه االعرتاف
بإسرتاتيجية أدوارها ،محليا وإقليميا ودوليا .وإن أقررنا بأن العامل الراهن يشهد حربا
رضوسا ،تحت عنوان الهيمنة االقتصادية ،فإن ذلك ال يستقيم دون اإلحالة إىل الثقافة،
يف بعدها املُتَّ ِصل بالعوملة .إن العوملة مبثابة التجيل الثقايف للعالقات االقتصادية
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الراهنة ،التي يطبعها التنافس غري املتكافئ ،والتدمري غري الرحيم مل ُ َق َّدرات الشعوب
املاديّة والرمزيّة.
من هذا املنظور ،تكتيس الثقافة بعدا ُمقا ِوما لكل أشكال االستالب ،ومنها ثقافة
االستهالك .ويف محاولة لتحديد أهمية الثقافة ،ميكن الحديث عن ثالثة أدوار متكاملة.
أ  -تحقيق التنمية الشاملة ،انطالقا من طليعية الثقافة ،باعتبارها قاطرة
لمي .إن كل إقالع اقتصادي ،بحسب هذا
أي تقدم اقتصادي أو اجتامعي أو ِع ّ
املعنى ،يسبقه أو يُواكبه إقالع ثقايف .هنا ،تك ُُّف الثقافة عن أن تكون مجرد تَ َرف،
أي مستوى ثانويا يف ُسلَّم التنمية املجتمعية.
ب -تقوية عنارص الفخر واالعتزاز بالذات الجمعية ،يف إطار ما يساعد عىل
تقوية اإلحساس باالنتامء والتامسك ،ومن ثم تحصيل الثقة ملواجهة التحديات
الراهنة وتبعاتها املستقبلية :العوملة املتوحشة ،التطرف مبختلف أشكاله العقدية
واإلثنية واللغوية ،الخ.
ج  -تعميق أوارص التعاون بني الشعوب البعيدة والقريبة ،بناء عىل الدور
والسلم اإلقليميني
الدبلومايس الذي تضطلع به املامرسة الثقافية يف إشاعة التفاهم ِّ
والدوليني.
إن استعادة املعنى الوظيفي للثقافة ،ميكن أن يساهم يف تقدير طبيعة األدوار
التي ميكن أن تنجزها ،عىل أكرث من مستوى اقتصادي واجتامعي وحقوقي-إنساين.
 - 3الثقافة املغاربية ،معطيات تاريخية موضوعية :
ميكن االنطالق من أن االتحاد بني األقطار املغاربية فكرة ثقافية أساسا .ال يشء
يحول دون قيام وحدة اقتصادية ،لوال أنها ال تكون أكرث رسوخا ،يف ظل غياب مشرتك
ثقايف .ويف حدوده الدنيا ،ال يندر أن نجد بعض التجمعات الدولية تكتفي بتعزيز
رسوخها اعتامدا عىل اللغة وحدها :لغة املستع ِمر ال لغة الشعب املشرتكة .ومع ذلك،
فإن لغة املصالح/االقتصاد تظل ذات أهمية ،بالنظر إىل قدرتها عىل تحصيل املنافع
وضامن استمراريتها .وليك يكون املشرتك الثقايف فاعال ،من وجهة نظر موضوعية،
يقتيض الحاجة إىل عينية لغة املصالح.
وبالنسبة لألقطار املغاربية ،يبدو أن املشرتك الثقايف أكرث تجذرا ،نظرا لرتاكميته
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املتواصلة منذ أبعد العصور ِق َدما .ويعترب الفضاء املغاريب ،منذ زمن سحيق ،من أكرث
الفضاءات تقبُّال الحتضان الشعوب الوافدة من مختلف الجهات األربع يف العامل.
يرجع الدارسون ذلك إىل املوقع االسرتاتيجي ،الذي يأخذ بعدا جيوبوليتيكيا الفتا،
مل يفتأ يكتسب حضوره بفعل توافد كثري من الشعوب إىل اليوم.
وإن شئنا تحديد معامل املشرتك الثقايف ألقطار املغرب العريب ،سنجد أنفسنا ُملزمني
بتسجيل املالحظات التالية:
 تشابه العنارص الثقافية-الحضارية بني الشعوب املغاربية ،باإلحالة إىلتشابه املكونات اإلثنية واللغوية والروحية والتاريخية والبيئية
 متيز التشابه بتنوع ملحوظ يف مصادر بناء الشخصية املغاربية .وميكناختزال تلك املصادر يف ثالثة ،نوزعها فضائيا عىل النحو اآليت :متوسطي ،مرشقي،
إفريقي.
 انتظام التنوع ،امل ُ َق َّدر فضائيا ،ضمن إطار من الوحدة الحضارية باملعنىالرتاكمي .فإذا كانت الفضاءات املحددة ،متوسطيا ومرشقيا وإفريقيا ،تشكل
الخلفية الحضارية العامة ،فإن العنارص األمازيغية والعربية واإلسالمية تشكل
املضامني الثقافية األبرز امل ُ َح َّينة راهنياً.
إن الثقافة املغاربية حصيلة تراكامت تاريخية ،تفاعلت عربها جملة من األبعاد:
األبعاد اإلثنية مع األبعاد الجغرافية ،واألبعاد الروحية مع األبعاد املادية .وميكن تجسيد
تلك الحصيلة عىل مستوى القيم املشرتكة ،روحيا واجتامعيا وجامل ًّيا .وإن كان فضاء
القيم يف حاجة إىل دراسات علمية ،إال أن عنارص التشابه املذكورة آنفا ،باستطاعتها
تحديد طبيعة القيم امل ُتدا َولة مغاربيا.
 - 4الثقافة املغاربية ،مجال حيوي بدون مؤسسات :
قطعت فكرة تأسيس اتحاد املغرب العريب عدة أشواط ،قبل أن تخرج إىل الواقع
يف مراكش ،بتاريخ  17فرباير  .1989والجدير بالذكر أن فكرة التأسيس تبلورت ،يف أول
مؤمتر لألحزاب املغاربيةُ ،عقد يف طنجة ما بني  28و  30أبريل  .1958ولعل ما يعنيه
ذلك ،أن فكرة التأسيس كانت مطلبا شعبيا ،ال فوقيا ،استجابت فيه أحزاب التحرير
املغاربية (حزب االستقالل املغريب ،جبهة التحرير الوطني الجزائرية ،الحزب الدستوري
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التونيس) إىل تطلعات املغاربيني ،وهم يتقاسمون يوميات النضال ضد مستعمر واحد.
ولنئ شهدت فكرة التأسيس عدة مبادرات ،خصوصا عىل املستوى الثنايئ بني
األقطار املغاربية ،فإن حدث التأسيس تم توقيعه يف مراكش ،بتاريخ  17فرباير .1989
وقد نهض ذلك التأسيس عىل عدة أغراض ،حددتها السياسة املغاربية املشرتكة ،عىل
أكرث من صعيد :دويل ،دفاعي ،اقتصادي وثقايف.
وبالرتكيز عىل ما هو ثقايف ،ميكن حرص سياسة التعاون املشرتكة يف العنارص التالية:
 تنمية التعليم (واتخاذ ما يلزم بتبادل األساتذة والطلبة) الحفاظ عىل القيم الروحية والخلقية املستمدة من اإلسالم صيانة الهوية القومية العربية.مام هو مؤكد أن قطبي العروبة واإلسالم ،كانا يهيمنان عىل التو ُّجه الثقايف املغاريب
آنذاك .ويبدو ذلك أمرا طبيعيا ،بالنظر إىل عدم وجود الزخم املطلوب ،يف مرحلة
االستقالل األوىل ،بالنسبة لدعوى املزوغة (بلغة اللساين ع .الفايس الفهري) .وهنا،
ميكن اإلشارة إىل أن السياق الحايل يقتيض تفعيل االتحاد املغاريب ،يف ضوء كثري مام
أفرزه الحراك الشعبي يف املنطقة املغاربية والعربية .ومام ال شك فيه ،فإن تبعات ذلك
الحراك تستعجل ،عىل املستوى الثقايف ،استحضار ثالثة أقطاب كربى :العروبة ،اإلسالم،
وامل ُزوغة.
يعترب التعليم املؤسسة الكربى ،يف ما يتعلق بتفعيل األقطاب املرجعية الكربى
للثقافة املغاربية .وإن بدا هذا التعليم أقل فاعلية ،يف تعاطيه مع املرجعية األمازيغية،
إال أن ال أحد ينكر الخط التصاعدي الذي باتت تحظى به املسالة األمازيغية يف املدارس
العمومية ،خصوصا يف الدولة األقىص من اإلقليم املغاريب.
وباستثناء التعليم ،مبا فيه الجامعي ،ال نكاد نجد مؤسسات رسمية ،بإمكانها
السهر عىل تنفيذ السياسة املغاربية املشرتكة يف امليدان الثقايف .وقد تجسد االهتامم
بتنمية التعليم مؤسساتيا ،من خالل استحداث األكادميية املغاربية للعلوم والجامعة
املغاربية .أما العناية بالشأن الثقايف ،مبفهومه العام ،فإننا ال نجد ما يرتجم ذلك ،خارج
ما تنهض به منظامت عربية ،من قبيل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
واملالحظ أن هذه املنظمة ،يف مادتها الخامسة ،كانت أوضح رؤية يف املوضوع الثقايف:
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إحياء الرتاث العريب الفكري والفني ،ونرشه ،وتيسريه للطالبني مبختلف الوسائل ،وعىل
ترجمة روائعه إىل اللغات الحية.
إن الرتكيز عىل تنمية التعليم ،يف إطار تطوير العلوم واستيعاب التقنية وما شابه،
يُضيِّق من أفق االهتامم بالشأن الثقايف مبعناه الواسع .ومثلام كانت للجامعة العربية
منظمتها الثقافية ،يُنتظر أن يواكب تفعيل االتحاد املغاريب تأسيس منظمة ثقافية،
تسهر عىل النهوض بالثقافة العربية إقليمياُ ،متفاعلة مع رشيكتها األمازيغية يف أكرث
من عنوان.
 - 5املنظامت املدن ّية ومرشوع البناء املغاريب :
بالنظر إىل رسوخ الثقافة املغاربية ،يف تجانسها وانفتاحها ،كانت هناك حركة ال
تكاد تنقطع ،يف شكل زيارات متبادلة بني املواطنني املغاربيني .ولو حرصنا هذه الزيارات
يف ما قام به املثقفون ،ميكن تسجيل وجود ما ميكن تسميته الرحالت الثقافية .وإن
كان هذا األدب يتحرك ،ضمن رقعة جغرافية شاسعة ،إال أن املنطقة املغاربية ظلت
مركز اهتامم ،سواء باعتبارها منطقة إقامة أو منطقة عبور.
وبالنسبة للعرص الحديث ،يسهل عىل املهتم ُمالحظة أن مسار تبادل الزيارات
الثقافية مل يفترُ أبدا .وإن عدنا إىل فرتة االستقالل ،قبلها وبعدها معاً ،سنجد أن هناك
زيارات انحفرت يف لوحة التاريخ ،باعتبارها أحداثا مهمة ،بلغت مستوى الزيارات
السلفي املتنور
الرسمية للملوك والزعامء السياسيني الكبار؛ والحديث عن زيارات
ّ
أيب شعيب الدكايل ،والقايض الشاعر أحمد سكريج ،والعالمة الوطني محمد إبراهيم
الكتاين ،إىل القطر الجزائري مجرد أمثلة ليس غري .وألنها كانت زيارات ثقافية ،فقد
تخللتها إجازات علمية ،من هذا الطرف لذاك ،مثل ما حصل يف إجازة الدكايل للطيب
املهاجي ،خالل قدوم األول إىل وهران سنة 342هـ .ومن جهة أخرى ،ميكن الحديث
عن زيارات الجزائريني إىل تونس ،مثل ابن باديس الذي قام بعدة زيارات إليها ،ومنها
تلك التي أتاها ،إحياء لذكرى وفاة الشيخ البشري صفر ،سنة 1937م.
إنها مجرد أمثلة لبعض الرحالت الثقافية ،وإال ستكون أمامنا العودة إىل كتب تلك
املرحلة التاريخية وصحفها ،من أجل دراسة الوضع الثقايف املغاريب ،يف ضوء ما كان
يستجد من قضايا وطنية حينئذ .وبدل ذلك ،ميكن االكتفاء بالعودة إىل أحد الكتب («
الجدل الثقايف بني املغرب واملرشق» لعبد امللك مرتاض) ألخذ صورة معينة ،عن طبيعة
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تلك العالقات الثقافية ،القامئة يف ظل االستعامر الفرنيس .ففي رحالت عبد الحي
الكتاين ،املتكررة إىل الجزائر ،كان ما يبعث عىل االستياء والسخط ،باعتبار ما يدعو
إليه من شعوذة وجدل من جهة ،وما ميثله من مواقف املساعدة عىل ظلم االستعامر
من جهة أخرى .ومن وجهة نظر وطنية وتحررية ،اعتُربت زيارة محمد إبراهيم الكتاين
الحي الكتاين ،التي دفعت
للجزائر سنة 1935م إيجابية ،بعكس زيارات سم ِّيه عبد ّ
إحداها بشخصية مهمة ،مثل اإلبراهيمي للنيل منه يف أكرث من مقال ،مثل ذلك الذي
حمل عنوانا قدحيا «أيف كل حي ،عبد الحي؟ٍ...آ»
لقد كانت الزيارات العلمية مبثابة تحصيل حاصل ،بالنظر إىل ما كان يجمع
الشعوب املغاربية من عرى ثقافية مكينة .وقد أنضجت مثل تلك الزيارات الظروف
املوضوعية ،للرشوع يف تأسيس اتحاد كتاب املغرب العريب ،يف بداية الستينيات ،عىل
يد �ثُلَّة من املثقفني املغاربيني ،املتميزين بخصوصيتهم املغربية من جهة ،واملنحدرين
من فكر الحركات الوطنية التحررية من جهة أخرى .وقد عبرَّ األستاذ محمد العريب
املساري عن املعنى األول بقوله« :رمبا كانت هناك رغبة دفينة ،يف غمرة االستقطاب
املرصي الشامي املهيمن عىل املشهد الثقايف العريب وقتئذ ،إلبراز خصوصية مثقفي
شامل إفريقيا» (كتاب «اتحاد كتاب املغرب 50 ،سنة من الحضور املتجدد» ،ص.).28 .
وباإلضافة إىل مبادرة األحزاب املغاربية ،كانت فكرة املغرب العريب عىل جدول
أعامل املثقفني املغاربة والتونسيني والجزائريني .وقد استمر هذا االتحاد ملدة سنتني،
ُمعبرِّ ا عن حقيقة وحدة املصري املشرتك بالنسبة للشعوب املغاربية .إال أن حدة النزعات
القطرية ،يف ظل تفارق أنظمة الحكم ،واالختالف يف املرجعية اإليديولوجية ،ستقف يف
وجه ذلك املرشوع الثقايف ،الذي ستضعه «حرب الرمال» بني املغرب والجزائر يف ال َّر ّف
إىل يومنا هذا.
وإذا كانت حرب الرمال مبثابة إعالن ملموس ،بالنسبة لتعطل مرشوع الكتاب
املغاربيني ،فإن النزاع حول الوحدة الرتابية للمغرب ،سيحول دون بروز أي طموح
مغاريب يف صيغة اتحاد ثقايف جديد .وبالرغم من االستقاللية املفرتضة للمثقفني
واتحاداتهم ،فإن املوقف من «قضية الصحراء» باتت تبعث عىل التوجس املستمر،
من قبل املثقفني املغاربة يف كل املحافل الثقافية العربية والدولية .ما حكاه األستاذ
مبارك ربيع ،خالل مؤمتر االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب ،املنعقد بالجزائر ما بني
 25أبريل و 03مايو  ،1975يبدو ناطقاً بكثري من التوجس الذي ظل يشعر به الكتاب
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املغاربة ،إزاء املوقف من الصحراء املغربية (اتحاد كتاب املغرب ،ص.)ً.35 .
طي صفحة اتحاد كتاب املغرب العريب ،مل تخل مبادرات ثقافية من التحقق،
بعد ّ
يف إطار االجتامع حول طاولة كتاب املغرب العريب .وقد كانت بعض اللقاءات الثقافية،
من قبيل ندوة «األدب املغاريب بني املحلية والعاملية» يف وجدة سنة  ،1989موفية
ببعض األمل يف عودة اتحاد الكتاب املغاريب إىل الحياة ،إال أن نداء بعض املثقفني
من املغرب والجزائر ،ستكون أكرث ثقال من الناحية الرمزية ،مثل ما تجسد يف املبادرة
املوقعة من قبل عدد مهم من املثقفني املغاربيني ،خصوصا من املغرب والجزائر (نداء
دجنرب  .)2013فانتقال االنحباس الرسمي إىل الروابط واالتحادات ،س ُي َع ِّجل بربوز مثل
هذه املبادرات الثقافية الحرة ،التي كان من بني أهدافها تحييد قضية الصحراء ،بجعلها
منوطة باختصاص منظمة األمم املتحدة.
فاملطلب ،كان عدم تعطيل البناء املغاريب ،وإن يف ظل تباين املواقف الرسمية
حول الصحراء ،ومن املؤكد أن انغالق الحدود بني الجارين الكبريين ،زاد من الشعور
باإلحباط لدى املثقفني املغاربيني.
وميكن تلخيص القول بأن الوضع غري طبيعي ،بالنظر إىل إجهازه عىل أدىن حقوق
املواطن املغاريب ،ومنها حق التواصل املبارش ،جغرافيا وإنسانيا وثقافيا .لقد غدت
الصحراء ذريعة الستمرار سوء الفهم ،ومن ثم تعطيل البناء الدميقراطي ،وما يتصل به
من تنمية مغاربية ،عىل صعيدي االقتصاد واملجتمع.
 - 6االتحاد املغاريب ،نحو تخطيط ثقايف عقالين :
إن املشرتك الثقايف القوي بني املغاربيني ،كان من بني أهم نتائجه حرص الخالفات
السياسية عىل املستوى السيايس الرسمي .ومن هنا ،يصح القول بأنه عىل الرغم من
وجود بعض الهزات السياسية العنيفة ،مل يحدث أن تزعزعت ثقة الشعوب املغاربية
يف بعضها البعض .وبعبارة أخرى ،فإن املغاريب مل يفتأ يعتقد أن املشاكل ُمفتعلة ،لها
صلة باستبدادية أنظمة الحكم القامئة .وأكرث من ذلك ،ظل هؤالء يرون أن من وراء
افتعال تلك النزاعات املتكررة ،التفافا عىل مطالبهم يف الدميقراطية ،والعدالة ،والحرية،
والكرامة.
بالنظر إىل املشرتك الثقايف القائم ،يقتيض التخطيط العقالين ضبط االسرتاتيجيات
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الثقافية ،يف إطار اقرتاح بدائل مناسبة ،لإلجابة عن التحديات املشرتكة ،من قبيل:
ترسيم األمازيغية ،إصالح منظومة التعليم ،تدبري الشأن الديني ...مبا يعزز االنتامء
املغاريب من جهة ،وينأى به عن االنغالق والتطرف من جهة أخرى .فبالرغم من
خصوصية بعض السياقات القطرية ،ليس من الحكمة التعاطي مع املسألة األمازيغية
مثال ،عىل أساس أنها رسمية هنا ،ووطنية هناك .ومثلام تدعو الحاجة إىل اجتامع
الخرباء يف األمن والدفاع ،ال بد أن تقتيض الحاجة إىل اجتامع الخرباء الثقافيني (مؤرخون
وسوسيولوجيون وأنرتبولوجيون ولسانيون ،الخ) ،يف شكل هيأة استشارية/علمية تقرتح
األفكار والبدائل والسيناريوهات.
وبحكم املشرتك الثقايف أيضا ،امل ُ ْمتَ ّد شعبيا واجتامعيا ،يشكل التنسيق املدين بني
الجمعيات أولوية يف مرحلة سوء الفهم هاته ،و تندرج أهمية التنسيق ،يف سياق التأثري
اإليجايب عىل الفاعلني الرسميني ،باتجاه خلق بؤر االنفراج يف حالة االنحباس السيايس
الراهن .ولنئ كان مطلوبا أن يأيت يف طليعة ذلك ،الشخصيات املغاربية امل ُعتربة (من
مفكرين وفنانني وأدباء ورياضيني وسياسيني واقتصاديني ورجال أعامل) ،إال أن ذلك
ينبغي له أن يتمدد أفقيا ،ليسع مختلف الفاعلني املدنيني ،املنخرطني يف كل مناحي
النشاط املدين.
إن فكرة املغرب العريب ذات أساس ثقايف ،وألنها كذلك ،فإنها تتمتع بجميع مؤهالت
النجاح الباهر ،بالرغم من المباالة الفاعل السيايس الرسمي .ويبدو أن الزخم الذي غدا
يشهده املجتمع املدين املغاريب ،بفاعلية املنخرطني فيه وحيويتهم ،ملن مؤرشات خروج
االتحاد املغاريب يف صيغة تكتل إقليمي مهيب ،يبرش باملواطنة املغاربية الدميقراطية
الكاملة؛ ذلك ما نهض ببعضه التاريخ ،وما يتواله املستقبل تحت كنفه الواعد املرشق.
إنه منطق التقدم والتطور ،لكن الذي نريده أن يكون أكرث رسعة وأكرث ثباتا .فهل هذا
بعزيز عىل املغاربيني؟؟؟.
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حضور الفكرة املغاربية يف املامرسة السياسية
منوذج حزب االتحاد االشرتايك
محمد لشقر

مدخل
اإلنسان مبجرد وعيه بحتمية عيشه داخل الجامعة يصاب بانحراف عقيل .أعراض
هذا االنحراف العقيل مجتمعة يطلق عليها اسم السياسة .السياسة اليوم ويف كل زمان
جعلت الناس مجانني خطرين متوحشني ،وأحيانا أخرى حكامء عقالء منقذين .فحص
املامرسة السياسية يبتدئ يف اعتقادنا أوال بفحص خطابات الهذيان الجامعي (البيانات
والبالغات) أو ما يسمى بلغة العرص اإليديولوجيا ،ثم ثانيا بفحص البنية املنطقية
للجامعة البرشية ،مبعنى رصد املتاح واآلفاق ،ورسم الحدود املمكنة لعلم ينعت بأنه
علم للممكن (السياسة).
وفق هذا املنظور ستتوزع مداخلتي بني فحص أول وصفي ملدى وشكل حضور
الفكرة املغاربية يف حقل املامرسة السياسية باملغرب ،عرب التوقف عند أدبيات حزب
سيايس مغريب كان فاعال يف هذا الباب وهو حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية،
وفحص ثان استرشايف ونقدي ملدى فعالية شكل هذا الحضور لدى الفاعل السيايس
عموما.
 - 1فحص وصفي :
خالل عملية الفحص األول اخرتت التوقف عند ثالثة محطات استحرض فيها
هذا الفاعل الحزيب الفكرة املغاربية ،وذلك من خالل ثالثة وثائق هي تباعا :أوال
تقرير املهدي بنربكة املعنون بـ«االختيار الثوري» ،1ثانيا أوراق املؤمتر الوطني السادس
املنعقد مبدينة الدار البيضاء سنة 2001م ،ثالثا وأخريا مشاريع املقررات املعروضة عىل
املؤمتر الوطني التاسع للحزب ،والذي انعقد ببوزنيقة سنة 2012م.
 - 1يحمل هذا التقرير تاريخ  2مايو  ،1962أي  25يوما قبل انعقاد املؤمتر الذي مل يسمع املنتدَ بون إليه
بهذا التقرير ،بل قدم إليهم «تقرير مذهبي» آخر حرره عبد الله إبراهيم.
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يف علم الكالم انقسم املتكلمة عىل أنفسهم بني قائل بأن اإلميان قول وعمل،
وقائل بأنه اعتقاد وطر يف القلب فقط .خالفا لهذه الصورة تختص املامرسة السياسية
بتصور منفرد لعالقة القول بالعمل ،إذ تصبح الكلمة (البيان ،البالغ  )...يف منطق
السياسة فعال متحققا ،لذلك أرى أن االشتغال عىل الوثائق هو اشتغال عىل الفعل
واملامرسة السياسيني.
لقد كان القاسم املشرتك بني الوثيقتني األوىل والثانية هو الجزائر ،حيث حرضت
يف الوثيقة األوىل ،وغابت عن الوثيقة الثانية.تتألف الوثيقة األوىل ،وهي تقرير
املهدي الذي اشتهر يف البداية بـ«النقد الذايت» ثم فيام بعد بـ«االختيار الثوري»،
من أربعة أقسام :األول يف تحليل الحالة الراهنة ،والثاين يف النقد الذايت ،والثالث يف
األهداف االسرتاتيجية ،والرابع يف الربنامج املرحيل .وما يهمنا هنا هو ما يخص املسألة
الدميقراطية ألنها هي التي تتصل مبوضوع الفكرة املغاربية.
يرى املرحوم املهدي بنربكة ،بصدد الربنامج املرحيل ،أن الرشط الرضوري لنجاح
حد أدىن منه هو حل املشكل الدميوقراطي .وقد صيغ هذا الربنامج ليتخذ كإطار عمل
مشرتك مع الهيئات السياسية األخرى ،بل ومع النظام أيضا .2يف هذا السياق حرضت
العالقة مع الجزائر كخيار أولوي ،حيث أن عنارص التحريك التي اقرتحها التقرير
تتلخص يف النقط اآلتية :أوال التضامن ضد االستعامر عىل الصعيد الدويل ،ثانيا التضامن
الفعيل مع الجزائر التي كانت يف  1962يف أوج حرب التحرير ،ثم ثالثا اإلصالح الزراعي
كشعار فوق الشعارات تُضمن به الدميوقراطية الواقعية بالبالد وتتحقق به العدالة
االجتامعية.
أما الوثيقة الثانية ،وهي أوراق املؤمتر الوطني السادس ،فستسقط فيها الجزائر
لحظة التنصيص عىل ترتيب األولويات يف املجال الدبلومايس ،والتي كان عىل رأسها
قضية الوحدة الرتابية ،3ثم تعزيز العالقات السياسية واالقتصادية مع الدول الشقيقة
يف العامل العريب واإلسالمي ،ثم التضامن الفعيل مع القضية الفلسطينية ،ثم تفعيل
العالقات مع تونس وليبيا وموريتانيا لتنشيط املجموعة املغاربية مع استثناء الجزائر.4
هذا االستثناء مل يحدث سهوا ،بل تنبه وثائق املؤمتر السادس عىل كون االسرتاتيجيات
 - 2بنربكة املهدي ،النقد الذايت ،ص.30 .
 - 3االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية ،املؤمترالوطني السادس ،الدارالبيضاء 28مارس2-أبريل  ،2001ص.45 .
 - 4نفسه ،ص.46 .
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الجزئية واملصالح الدولتية الضيقة ما زالت مهيمنة عىل عالقات بلدان املغرب العريب.5
وبلغة أكرث وضوحا وتصعيدا تعلن الوثيقة أنه رغم سنوات طويلة من السياسة
العدائية ظلت بالدنا متحلية باملسؤولية وبالصرب مؤمنة بأن ساعة الفرج آتية ال ريب
فيها ،وأن مبدأ االندماج والوحدة هو فوق االعتبارات الضيقة والشوفينية املتحكمة يف
سياسة الجار تجاه املغرب.6
لكن ،نسجل من جانبنا ،أن غياب الجزائر وازاه حضور ملفت لتصور أويل سوف
يتحول إىل مرشوع تبنته الدولة املغربية الحقا وبشكل رسمي ،ونقصد به مرشوع
الجهوية املوسعة .إن الرقي بالالمركزية والالمتركز إىل مراحل متقدمة ،من شأنه،
بلغة الوثيقة ،أن يشكل إطارا سياسيا ومؤسسيا يجعل الجميع يف منطقتنا الصحراوية
قادرين عىل االنخراط يف كيان وطني واحد ،تحت سيادة واحدة هي سيادة املغرب،
وتحت قيادة واحدة هي قيادة القائد األعىل للقوات املسلحة امللكية جاللة امللك
محمد السادس ،ويف كيان واحد هو الدولة املغربية.
لقد كان هذا املطلب بتحديث الدولة املغربية يف اتجاه منح السلطات الرتابية
املنتخبة ما تستحقه من صالحيات وما هي قادرة عىل تحمله يف إطار األعراف املتداولة
يف األنظمة الدميقراطية املتقدمة ،7ليشكل حال ملشكلة مناطقنا الجنوبية عرب االندماج
الدميقراطي لكل السكان الصحراويني .وهو فعال السبيل الذي تبنته الدولة عرب تأسيس
اللجنة امللكية التي أوكل لها النظر يف مرشوع الجهوية املوسعة ،ثم مبادرة مرشوع
الحكم الذايت لألقاليم الصحراوية.8
أما الوثيقة الثالثة ،التي آثرنا التوقف عند فحصها ،فهي مشاريع املقررات
 - 5إن معاينة حركية الفاعلني الدوليني التي تؤطرها وتحركها اتجاهات هيمنية تفرض علينا مغادرة هذا
املوقع السلبي .يجب استخالص الدروس من الحقبة املاضية أي حقبة الحرب الباردة التي فرقت بني الشعوب
املغاربية باستعامل الحكومات .عامل اليوم أو ما يسمى بالنظام العاملي الجديد ال يختلف عن سابقه إال يف
كون التقاطب الحايل عبارة عن هيمنة أحادية املصدر (نفسه ،ص .)47 .بدأت إعادة هيكلة العامل عىل أسس
جديدة قوامه هيمنة اقتصاد السوق ،وكذلك ضبط الجوانب األمنية عىل مستوى دائرة مغلقة محدودة
املكونات ،وإذا مل تتحرك الدول املغاربية فستكون من الذين متارس عليهم هذه االسرتاتيجيات( .نفسه،
ص)48 .
 - 6نفسه ،ص.47-48 .
 - 7نفسه ،ص.49 .
 - 8البيان العام للمؤمتر ،ص .193 :حيث تقول الوثيقة« :عىل املستوى املغاريب :إن املؤمتر ليعرب عن أسفه
للوضعية الجامدة التي توجد فيها بنيات املغرب العريب نتيجة غياب إرادة سياسية واضحة لتجاوز الصعوبات
الظرفية وفتح مسلسل جديد مبني عىل التآخي وحسن الجوار...اتخاذ كل املبادرات لفتح صفحة جديدة يف
تاريخ بلدان مغربنا العريب».
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املعروضة عىل املؤمتر الوطني التاسع بوزنيقة  16-15-14دجنرب 2012م .وفق هذه
الوثيقة فإن مايحدد عمليا هوية الحزب االشرتاكية الدميقراطية هو االلتزام العميل يف
املامرسة اليومية بالنضال من أجل :وحدة الوطن وسيادته أوال ،9ثم الوحدة املغاربية
ثانيا ألن التنمية يف منظور الحزب تتوقف اليوم بشكل حاسم عىل البناء املغاريب
املتعاضد واملتكامل .تعلن الوثيقة أن الحزب انطالقا من إميانه بوحدة مصري شعوب
املنطقة ،سيواصل عمله من أجل التغلب عىل عوامل التوتر والتفرقة يف أفق تحقيق
تطلعات الشعوب املغاربية إىل األمن والتنمية والعيش املشرتك يف إطار االحرتام املتبادل
لوحدة وسيادة الدول املغاربية .ثم ثالثا الدفع بدمقرطة الدولة واملجتمع كرشط
للتنمية االقتصادية واالجتامعية .ثم رابعا ترسيخ قيم الحداثة (الفكرية والسياسية ،ويف
مقدمتها قيمة املواطنة وقيم التعدد واالختالف).10
عىل املستوى الدبلومايس تؤكد أوراق املؤمتر التاسع واألخري أن أول األولويات
خارجيا هي الخيار املغاريب ،وذلك عرب تفعيل الديبلوماسية املوازية للدفع بأشقائنا يف
الجزائر إىل مراجعة موقفهم املناهض لوحدتنا الرتابية.11
تتيح بياضات الوثيقة القول إن الحزب رمبا تخىل عن تسمية املغرب العريب .إذا
ما استحرضنا نقاشات الهوية ،الحارقة أحيانا ،والتي تخمد لتشتعل يف بعض الدول
املغاربية ،سنقول بأن التخيل عن ضميمة املغرب العريب جاء استجابة ملطالب أصوات
متعددة تنادي مبراجعة اإلطار الهويايت املوحد للدول املغاربية .وذلك عىل خالف لغة
املؤمتر الوطني السادس  2001ولغة وثيقة النقد الذايت  1962الذين يتحدثان عن
مغرب عريب.
 - 1الفحص النقدي :
بعد هذه الوقفة الوصفية املشخصة لحضور الفكرة املغاربية يف املامرسة السياسية
باملغرب عرب منوذج أدبيات حزب االتحاد االشرتايك ،والتي اتخذتها مجرد أرضية ،أنتقل
اآلن إىل املحور الثاين من هذه املداخلة ،واملتعلق مبا أطلقت عليه الفحص النقدي
االسترشايف.
 - 9نفسه ،ص.7 .
 - 10نفسه ،ص.8 .
 - 11مشاريع املقررات املعروضة عىل املؤمتر الوطني التاسع للحزب ،والذي انعقد ببوزنيقة سنة 2012م،
ص.18 .
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يبدو أن الفكرة املغاربية يف املامرسة السياسية املغربية تعاين من سوء فهم ،ذلك
أن اختزال املغاربية يف قالب سطحي وجاهز مقتضاه حرية مرور األشخاص والبضائع،
والذي يختزله مطلب فتح الحدود ،هو أمر يجب أن يكون موضع نقاش عميق بعيدا
عن االندفاع والترسع.
يبدو من السهل تسجيل غياب رؤية اسرتاتيجية مؤطرة للفكرة املغاربية يف
املامرسة السياسية باملغرب أحزابا ،ألنها مل تنتبه بعد إىل أن املغاربية ،كام تتداول،
هي مفهوم جاهز وأجوف ينتظر الصقل والنحت .إنه مفهوم ينتظر ببساطة أن مننحه
داللة .املغاربية يف اعتقادي املتواضع هي ورش كانت لتشتغل عليه مؤسسات سياسية
كخيار مشرتك يبتدئ بإعالن مبادئ ثم االنتقال إىل فتح نقاش عميق حول بلورة
وتنزيل هذه الفكرة عىل أرض الواقع أي ترجمة أوارص التاريخ والدين والثقافة واللغة
وغريها مام نراه مشرتكا بيننا إىل واقع سيايس معاش.
نلحظ من جانبنا أنه عند حديث السيايس عن الفكرة املغاربية يبقى نقاش
التنزيل هو الغائب األكرب .كإرادة سياسية ،األحزاب املؤمنة بالخيار املغاريب كانت
لتشكل قوة ضاغطة كل يف بلده للدفع إلخراج القرار السيايس الوحدوي ،وهو ما مل
يقع لكون الفكرة املغاربية يف املامرسة السياسية ،مع سطحيتها ،تعاين من سوء التدبري
أيضا .إنها ال تعدو كونها شعارا موسميا يرفع بني الحني واآلخر تفاعال مع سياقات
ظرفية خاصة ،كام يصوره مثال تقرير النقد الذايت يف حالة حرب التحرير بالجزائر ،أو
قد تكون تقاربا آنيا بني نظامني سياسيني ،أو محن مشرتكة ،أو مشاريع اقتصادية ممالة
من الخارج.
وفق هذا املنظور ،تبدو لنا الفكرة املغاربية كبناء ،وليست كمعطى ،فكرة منسية
يف املامرسة السياسية يف حني كانت لتكون بديال لواقع الترشذم السيايس واالختالل
االقتصادي والتوتر االجتامعي الذي تعاين منه دول املنطقة .إن الفكرة املغاربية ال
تحتاج لدفعة يف املامرسة السياسية بل تحتاج يف اعتقادنا املتواضع إىل والدة .إنها
أفق يستحق أن نناضل من أجله جنبا إىل جنب ،مع آفاق لها منارصوها مثال القومية
واليسارية واألمازيغية .ومبسحة عملية نتساءل مل ال تكون الفكرة املغاربية موجها
إيديولوجيا يف املامرسة السياسية املغاربية ،فقد يكون أفقا أشمل للفحص وللنظر
وللبناء .ويبقى ومن الرضوري االنخراط اإليجايب للنخب املجتمعية للمساهمة
يف صياغة داللة الفكرة املغاربية نظرية وتطبيقا ،ببلورة رؤى نظرية واالنخراط يف
املؤسسات عمليا.
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عندما نراهن عىل الفاعل الحزيب يف هذا الصدد ،ينبغي أن ننتبه لكون املامرسة
السياسية كأحزاب هي تقليد دخيل عىل ثقافة املنطقة املغاربية السياسية .إن االنتقال
من بنية سياسية تقليدية (الزاوية والقبيلة) ،إىل بينية سياسية حديثة (الحزب) ،أفرز
تفاعالت متباينة يف بلدان املنطقة :من نظام القذايف مبا كان فيه من عجائبية وغرائبية
إىل نظام بورقيبة املقزم للمرجعية الرتاثية إىل أقىص حد ،ثم بنبلة ومنطق الوالءات
والرشعية التاريخية ،ثم مرحلة سنوات الرصاص باملغرب ،وانقالبات العسكر مبوريتانيا
كعنوان عىل الالستقرار والفوىض السياسية املطلقة .والحالة هاته سيكون الرهان عىل
الفاعل السيايس فاشال لكون العمل الحزيب يف البلدان املغاربية ال زال يتلمس خطواته
األوىل.
ننبه أيضا يف هذا السياق إىل كون املامرسة السياسية كأحزاب تالزمها مجموعة
من النواقص ،ذلك أن امتحان الدميقراطية ليس مطروحا فقط عىل األنظمة السياسية
بل عىل القوى السياسية واملجتمع املدين أيضا ،فاألحزاب املغربية عموما ملزمة بفتح
ورشات ملناقشة أرضية تنظيمية منهجية جديدة لتعزيز الدميقراطية الحزبية الداخلية.
كام يجب احرتام السيولة يف املرور من مؤسسة الحزب كفاعل سيايس وأسايس يف
املامرسة السياسية التقليدية إىل مؤسسات املجتمع املدين ،عىل اعتبار أن مفهوم
النضال قد تجاوز ما هو حزيب.
إن السياسة اليوم متارس بطرق أخرى ،يبقى من املتاح أمام الفاعلني السياسيني
املغاربيني باملغرب الكبري عمل تنسيق حول الربامج واملعارك والتقاطبات،أي رضورة
االنخراط يف حركات تضامنية بينية حول قضايا (حقوقية ،نقابية ،)...وهو تنسيق يزيل
الحدود ويفتحنا عىل قضايا الجريان ،لتصبح قضايانا أيضا .كام ال يفوتنا اإلشارة أيضا إىل
منوذج آخر للمامرسة السياسية الجديدة ،وهو منوذج حركة عرشين فرباير باملغرب،
والتي كرست الحدود نسبيا بني الحزيب والغري حزيب.
يف عالقة الفاعل السيايس بالفاعل الجمعوي اليوم ،يجب النظر للجمعيات
كمجسات نبض ومؤرش عىل تطلعات وأسئلة املجتمع .إنها قنوات تنظيمية ملكونات
املجتمع ،وعىل الفاعل السيايس التقاط ذلك النبض.
إن الحزب هو هم انتخايب بالدرجة األوىل ،لكن يجب عليه باملقابل أن يستحرض
الهم املجتمعي والثقايف .من هذا املنظور تبدو فكرة املغاربية فعالة جدا .لبسط
هذا املعنى أقول أن الفكرة املغاربية ترتبط عضويا بأسئلة الهوية املطروحة عىل
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شعوب املنطقة ،فاملغاربية مكون أسايس من مكونات هوية سكان املنطقة ،إنها
إطار عام يقتيض/يحتوي استحضار البعد اإلثني والبعد اللغوي معا ،كام قد تفتحنا
الفكرة املغاربية عىل فضاء دميقراطي للتعاطي مع املسألة الدينية .يف أفق البناء أقول
أننا نحتاج لتأصيل دميقراطية مغاربية ،ولنفس دميقراطي مغاريب يراعي خصوصيات
الشعوب املغاربية.
خامتة
يف الختام أقول :يف زمن تضاءلت فيه الحدود بني الخاص والعام ،إننا نعيش
رصاعا ،وهو ليس رصاع حياة أو موت ،بل يف اعتقادي يجب أن يكون رصاع تفاوض
لبناء منوذج للعيش املشرتك يف شكل تقاطب ثقايف وهويايت بني أقطاب متباعدة قد
ال يفهم بعضها بعضا ،وبني فاعلني اجتامعيني مختلفني ،لكن دون إضعاف طرف عىل
حساب اآلخر .إن مثل هذا التقاطب ال يلغي رضورة تساكن أمناط العيش هاته عىل
أرض الواقع ،مام سيصنع وسيؤسس للتعددية واالختالف .قد متدنا السوسيولوجيا
واألنرتوبولوجيا املغاربيتني ببعض األدوات التي قد متكن من بناء هذه الصيغة من
املغاربية .إن البناء املغاريب ،يف اعتقادي ،كان ليشكل موضوعا للنقاش األول واألساس
يف ساحة األغورا السياسية املغاربية.
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دور العسكر يف إجهاض االنتقال الدميقراطي
يف املغرب العريب  :موريتانيا منوذجا
ديدي ولد السالك

يتباين دور املؤسسة العسكرية يف الحياة السياسية بأقطار املغرب العريب ،بتباين
املسار التاريخي وتطور البناء املؤسيس لكل قطر من هذه األقطار ،وطريقة تبلور
وتشكل الحياة السياسية به ،وكذلك تجربة نظام الحكم فيه وطريقة إدارته للدولة
عامة وتدبري الشأن العام خاصة ،ونوعية العالقة القامئة بني املؤسسات والسلط ،وتأثري
ذلك عىل الوعي السيايس واالندماج الوطني.
مل يكن للمؤسسة العسكرية أي دور يف الحياة السياسية يف كل من تونس واملغرب،
لعدم حصول انقالب عسكري بشكله املتعارف عليه يف األوىل ،واستقرار الحكم املدين
بها نسبيا ،وترسخ قيم الجمهورية ومنط الدولة املدنية ،بينام ظل املغرب األقىص طيلة
القرون األربعة املاضية ،يخضع لنظام حكم مليك طابعه مدين ،ترسخت مؤسساته
عرب الزمن ،مام جعله يعيش استقرارا سياسيا خالل تجربة الدولة الوطنية ،رغم بعض
الهزات واملحاوالت االنقالبية الفاشلة التي حصلت يف سبعينيات القرن العرشين.
يف حني خضعت البلدان املغاربية األخرى إلحكام عسكرية بدرجات متفاوتة،
فالجزائر عرفت انقالبا عسكريا عام  ،1965وقد استمر ذلك الحكم يف نسخته األوىل
إىل بداية األحداث التي عرفتها يف نهاية الثامنينيات ،وقد مزج حكم العسكر يف الجزائر
يف مرحلته األوىل بني حكم عسكري سافر متدثرا بنظام الحزب الواحد ،ويف مرحلته
الثانية تحول إىل نظام عسكري أمني يحكم ويدير الدولة من وراء حجاب بواجهة
مدنية شكلية طيلة فرتة األزمة الجزائرية خالل عقد التسعينيات ،ويف نسخته الثالثة
التي تبلورت مع وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليق نهاية التسعينيات وبداية األلفية
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الثالثة ،حافظ النظام يف الجزائر عىل جوهره العسكري األمني مع وجود واجهة مدنية
ناعمة.
وعرفت ليبيا انقالبا عسكريا عام  ،1969وهو النظام الذي حكمها طيلة أربعة
عقود من الزمن ،لتطيح به ثورة  17فرباير  ،2011وقد استمر ذلك الحكم خلف واجهة
من الشعارات اختلفت باختالف املناسبات عرب مراحل إدارته الطويلة لهذا البلد ،وإن
ظل جوهر نظامه ،حكام عسكريا فرديا ،يقود ليبيا بواسطة مليشيات تختلف أشكالها
ومسمياتها حسب الحاجة والسياق ،أما موريتانيا فتخضع لحكم العسكر منذ انقالب
عام  1978إىل اليوم  -رغم وجود واجهة مدنية دميقراطية منذ  - 1992مع تغري مستمر
يف أشكال تلك الواجهة حسب األنظمة الحاكمة مع بقاء جوهر النظام عسكريا.
إن املتأمل يف الحياة السياسية يف الساحة العربية خالل العقود الستة املاضية،
يالحظ أن التجربة املوريتانية مع املؤسسة العسكرية ال تشذ عن القاعدة العربية
ودور العسكر يف مختلف أرجاء الوطن العريب خالل نصف القرن املايض ،التي أظهرت
أن شعاراتهم الرنانة تحولت إىل كوارث عىل شعوبهم وبلدانهم وحتى عىل املنطقة
العربية برمتها ،فالكثري من املشاكل التي تتخبط فيها هذه املنطقة اآلن من العامل،
كانت بفعل تلك الشعارات الكاذبة والسياسات العرجاء التي صاحبتها ،وعدوى
الشعارات الكبرية املفارقة للواقع ستلحق مبوريتانيا ،مع استيالء املؤسسة العسكرية
يف هذا البلد عىل السلطة يف  10يوليوز عام  ،1978حيث رفعت ثالثة شعارات وهي:
إخراج موريتانيا « :من حرب الصحراء الغربية ،وإصالح األوضاع االقتصادية ،وإقامة
مؤسسات دميقراطية» ،يتم من خاللها إعادة الحكم إىل املدنني ،لكن من الواضح أن
تجربة العقود املاضية تكشف أن العسكر يف موريتانيا ساروا عكس ما رفعوا من
شعارات ،حيث دمروا ما كان موجودا أصال من بنية اقتصادية عىل قلتها وهشاشتها،
وحولوا مامرسة السلطة إىل قمع واستبداد.
وهذه التجربة املأساوية للعسكر يف إدارة الشأن العام يف موريتانيا ،وطول
مامرستهم للحكم وتدبريهم ألمور الحياة السياسة واستغالل امتيازات السلطة الكثرية،
جعلتهم يتمسكون بها ،ويحاولون العودة لها والتدخل فيها باستمرار ،مام جعل
موريتانيا تدور يف حلقة مفرغة من التخلف وحكم االستبداد ،ولتعميق كل ذلك،
أقرتح أن يتم من خالل املحاور التالية:
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املحور األول  :مسار إجهاض ضباط املؤسسة العسكرية لالنتقال الدميقراطي يف
موريتانيا
رغم املحاوالت التي متت إلبعاد الجيش عن السلطة يف موريتانيا منذ استيالئه
عليها عام  ،1978فإنها قد باءت بالفشل جميعا ،سواء كانت بدفع من القوى املدنية
املطالبة بالدميقراطية  -عىل ضعفها وقلة عددها  -أو كانت مببادرة من السلطة
العسكرية الحاكمة أو جاءت بدفع من الخارج أو هام معا ،فإن النتيجة كانت يف كل
مرة واحدة وهي العودة إىل املربع األول ،بالرتاجع تارة عن تنفيذ املرشوع أو إجهاضه
أو االلتفاف عىل نتائجه تارة أخرى ،ومن أبرز تلك املحاوالت التي أظهرت مدى متسك
الجيش بالسلطة ،ماييل:
أوال  :الرتاجع عن مرشوع دستور .1981
بدفع من بعض األطراف املدنية ،أمر الرئيس املقدم محمد خون ولد هيداال،
بإعداد مرشوع دستور جديد سنة  ،1980تحت إرشاف حكومة مدنية شكلت لنفس
الغرض ،يتم مبوجبه إعادة السلطة للمدنيني ،عرب إطالق مسلسل دميقراطي ،كاستجابة
ألحد الشعارات التي كان أطلقها العسكر عند وصولهم إىل السلطة ،التي ذكرناها آنفا،
ولكن هذه املحاولة تم الرتاجع عنها برسعة ،من طرف الرئيس محمد خون ولد هيداال،
بذريعة املحاولة االنقالبية يف  16مارس  ،1981قبل االستفتاء عىل مرشوع الدستور
الجديد ،1الذي وضع األسس الرضورية للمسار الدميقراطي املوعود ،لكن الحقيقة
املوضوعية وراء تراجع ولد هيداال عن املرشوع ،يعود لتشبثه بالسلطة وتسلط حكمه
وتفرده بالرأي ،وما عرف عنه من تغيب للمؤسسات وعدم تقيد بالقوانني.
ثانيا  :االلتفاف عىل مسار االنتقال الدميقراطي .1991
يف بداية تسعينيات القرن العرشين أعلن العقيد معاوية ولد الطايع الرئيس
العسكري الحاكم آنذاك يف موريتانيا ،عن انفتاح سيايس ،ادخل موريتانيا يف مسار
انتقال دميقراطي ،عرف محليا باسم «املسلسل الدميقراطي» ،والذي أخرجها من فرتة
األحكام االستثنائية إىل حكم بواجهة مدنية يرفع شعار الدمقرطة ،عرب إصدار دستور
جديد يؤسس لتلك املامرسة ،فكان دستور  20يوليو  ،1991الذي دشن عملية االنتقال
 - 1أنظر  :سيدي أعمر ولد شيخنا ،موريتانيا املعارصة« ،شهادات ووثائق» ،الجزء األول، 1984 –19 57 ،
دار الفكر ،نواكشوط.2009 ،
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الدميقراطي  -عيل غرار العديد من الدول األفريقية  -وهو الدستور الذي وضع القواعد
الرضورية إلقامة دميقراطية تعددية ،سمحت بتأسيس األحزاب السياسية وإصدار
الصحف وإقامة الكثري من منظامت املجتمع املدين ،لكن تلك التجربة رسعان ما
انتكست بفعل رسوخ ثقافة الحزب الواحد ،وغياب أفق للتداول السلمي عىل السلطة،
وإرصار النظام القائم آنذاك عىل البقاء يف الحكم ،وضعف الثقافة الدميقراطية يف
أوساط املجتمع وعدم ترسخ قيم املامرسة الدميقراطية لدى النخبة ،2وتكرس الرتاجع
عن روح العملية الدميقراطية من خالل  :مصادرة الصحف وإغالقها يف أحيان كثرية،
وحل لألحزاب السياسية ،ألن النصوص الدستورية عىل أهميتها ال تحقق الدميقراطية
يف غياب اإلرادة السياسية للسلطة الحاكمة وطبقة سياسية واعية مؤمنة بالدميقراطية،
مام جعل تجربة االنتقال الدميقراطي يف موريتانيا ،تبدو وكأنها إعادة لتأهيل النظام
القائم من الداخل.3
ذلك أن مسلسل االنتقال الدميقراطي الذي عرفته موريتانيا يف مطلع تسعينيات
القرن العرشين ،مل يأت تعبريا عن إرادة داخلية ،وإمنا جاء وفقا إلرادة خارجية ،حيث
فرضت فرنسا عىل الدول الخاضعة لنفوذها يف أفريقيا يف مؤمتر «البول» عام 1989
القيام بإصالحات سياسية ،ولتأكيد ذلك التوجه ربطت مساعداتها ،برشوع الدول
األفريقية املتلقية لتلك املساعدات بالدخول يف إجراء إصالحات دميقراطية ،وبالتايل
جاء التحول الدميقراطي يف موريتانيا استجابة ملتطلبات خارجية وليس وليد إرادة
داخلية وطنية ،وهذه كانت نقطة الضعف القاتلة يف تلك التجربة وجعلتها تتعرث منذ
البداية ،ألن املامرسة الدميقراطية ال تتحقق باإلمالءات الخارجية ،وإمنا تتكرس بإرادة
املؤمنني بها والواعني بأهميتها يف داخل كل بلد حسب خصوصياته.
ثالثا  :إجهاض املرحلة االنتقالية.2007 - 2005 ،
إن طول فرتة حكم نظام ولد الطايع  2005 - 1984واستبداد حكمه وفساد
نظامه ،أنتج احتقانا سياسياً شديدا ً ،ولد سلسلة من املحاوالت االنقالبية توجت بنجاح
انقالب  3أغسطس  2005الذي جاء «باملجلس العسكري للعدالة والدميقراطية»،
الذي أرشف عىل مرحلة انتقالية من سنتني ،متيزت بانفتاح سيايس كبري ،وبالعديد
من اإلصالحات السياسية ،خاصة إقرار مبدأ التداول السلمي عىل السلطة من خالل
 - 2أنظر  :ديدي ولد السالك ،أسباب تعرث تجربة التحول الدميقراطي يف موريتانيا ،مجلة الدميقراطية،
مؤسسة األهرام  ،القاهرة.2012 ،
 - 3نفس املرجع ،ص.7
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التعديالت الدستورية ،وتكريسه من خالل النص يف الدستور عىل أن مدة انتداب
رئيس الجمهورية ،هي خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وقد متخضت هذه
املرحلة ،عن انتخابات برملانية ورئاسية شفافة نسبيا ،أفرزت رئيسا منتخبا دميقراطيا
للمرة األويل يف الوطن العريب يف مارس .42007
هذا كان هو ظاهر العملية ملن يتابعها من بعيد ،حيث يبدو وكأن «املجلس
العسكري للعدالة والدميقراطية» أوىف بتعهداته ،التي أعلن عنها عشية استالمه
للسلطة ،بالتزامه بعدم الرتشح والرتشيح مكتفيا باإلرشاف والتهيئة للمسار االنتخايب
بكل حيادية وشفافية ،لكن واقع املامرسة يشري إىل أنه قد انحرف عن هذه التعهدات
من خالل :
 - 1إيجاد ظاهرة املستقلني:
شكلت ظاهرة املستقلني يف االنتخابات الترشيعية التي تم إجراؤها يف  19نوفمرب
 2006وما صاحبها من تنسيق واسع ورسيع ومفاجئ العتامد خيار الرتشح املستقل بني
أبرز أساطني وسدنة السلطة التقليديني وعىل رأسهم وجهاء وشيوخ القبائل ،والذين
درجت األنظمة املختلفة خالل الحقب املاضية من تاريخ البالد عىل تحريكهم تارة
تحت شعار الحزب الواحد «حزب الشعب» وتارة أخرى تحت شعار «هياكل تهذيب
الجامهري» وتارة ثالثة تحت شعار الحزب الجمهوري – الحزب الذي حكم به ولد
الطايع  -دليال قويا عىل أن املحرك لهؤالء  -كام هي الحال يف كل مرة  -هو السلطة
القامئة أي «املجلس العسكري للعدالة والدميقراطية» ،ولكن الشعار هذه املرة هو
«الرتشح املستقل».
كام أن ابرز املنخرطني يف هذه الظاهرة قد عرفوا بعالقتهم القوية ببعض رموز
«املجلس العسكري للعدالة والدميقراطية» ،مام سهل عليهم إقناع باقي املنخرطني
بأهمية هذا التوجه من شيوخ ووجهاء قبائل ومسؤولني يف النظام السابق ورجال
أعامل -اغتنى أغلبهم عىل حساب املجتمع خالل العقود املاضية.-
ولعلنا نتلمس دوافع العسكريني يف ذلك الوقت لخلق هذه الظاهرة يف:
 - 4أنظر  :ديدي ولد السالك ،جذور األزمة السياسية يف موريتانيا ،منشور ضمن« ،األزمة السياسية
املوريتانية الراهنة ،وسبل الخروج منها ،مساهمة علمية ملعالجة الوضع» ،وثيقة علمية صادر عن املركز
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 هاجس مآل السلطة إىل جهة غري موثوق يف موقفها من بعض امللفاتالعالقة كملف الفساد وملف حقوق اإلنسان.
 إضعاف األحزاب السياسية من خالل خلق أطر بديلة للعمل السيايس. سهولة اخرتاق املستقل والتأثري عليه وعىل مواقفه ،خاصة وأنه من الواضحأن بعض قادة الجيش مل يكونوا يرغبون يف االنسحاب من اللعبة السياسية.
وهكذا ميكن االعتقاد بأن بعض أو كل هذه العوامل رمبا تكون قد شكلت دافعا
لدى أعضاء «املجلس العسكري للعدالة والدميقراطية» لخلق ظاهرة املستقلني ،التي
كان لوجودها بال شك تأثري قوي فيام آلت إليه األوضاع السياسية يف البالد.
 - 2دعم أحد املرشحني للرئاسة:
شكل الظهور املفاجئ والقوي للمرشح املستقل سيدي محمد ولد الشيخ عبد
الله يف املشهد السيايس الوطني ظاهرة ملفتة ،جعلت املهتمني بهذا املشهد يف وقته
يتساءلون عن الخلفيات الحقيقة التي تقف وراء هذا الظهور ،ذلك أن الرجل مل يكن
معروفا يف املايض باهتامماته السياسية ،وكان يعيش مغرتبا خارج البلد لفرتة طويلة،
لهذه االعتبارات وغريها ربط البعض بني ترشحه وتوجهات غري معلنة لبعض النافذين
من أعضاء «املجلس العسكري للعدالة والدميقراطية» ،وهو ما تأكد رسيعا حتى قبل
الدخول يف الحملة االنتخابية من خالل مساعي التأثري التي مارسها بشكل مبارش وغري
مبارش عدد من أعضاء املجلس العسكري عىل معظم األطر والكوادر يف الجهاز اإلداري
الوطني وعىل القيادات السياسية والوجهاء التقليديني يف املجتمع ،بغية ضامن نجاح
املرشح املذكور؛ وما تجدر اإلشارة إليه هو أنه لوال هذا املوقف الداعم من أهم أعضاء
املجلس العسكري ،ملا فاز يف تلك االنتخابات- ،والذي مل يعد محال للشك بعد ما أقر به
الرئيس نفسه يف مقابلة مع قناة الجزيرة ،أذيعت بأيام قبل اإلطاحة به ،جاء فيها( :أنه
كان مدعوما يف فوزه يف انتخابات  2007من قبل أعضاء يف املجلس العسكري ،وأنه قد
رقاهم وعينهم بعد نجاحه عىل القيادات العسكرية) ،-حتى أن بعض املراقبني يجزم
يف هذا الصدد بأنه رغم نزاهة العمليات االنتخابية من الناحية الفنية ،إال أنها كانت
مشوبة وعىل نطاق واسع بنوع آخر من التزوير يسميه هذا البعض تزوير اإلرادات
واصفا إياه بأنه أخطر بكثري من تزوير االنتخابات نفسها ،5وهو ما يعني يف الجوهر
 - 5محمد املختار ولد مليل ،تداعيات انقالب  6أغشت  ، 2008الداخلية والخارجية ،منشور ضمن« ،األزمة
السياسية املوريتانية الراهنة ،وسبل الخروج منها ،مساهمة علمية ملعالجة الوضع» ،وثيقة علمية صادر عن
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أن املرحلة االنتقالية تم إجهاضها ،األمر الذي فتح الطريق من جديد لعودة العسكر
إىل السلطة بشكل مبارش.
رابعا  :انقالب  6أغشت  « ،2008العودة للمربع األول».
لقد صاحب االنتقال السلمي للسلطة يف موريتانيا سنة  2007من العسكر إىل
الحكم املدين ،تغطية إعالمية كبرية داخلية وخارجية ،خاصة العربية منها ،وإشادة
دولية ،جعل البعض يعتقد خطأ أن موريتانيا أصبحت دولة دميقراطية ،6بينام الحقيقة
هي أن تجربة التحول الدميقراطي يف موريتانيا ،ما زالت يف بداياتها ،وقد تأكد ذلك
بعد االنتكاسة التي تعرضت لها هذه التجربة ،مع انقالب  6أغسطس  2008الذي ما
تزال تداعياته مستمرة ،وهو ما يظهر أن هذه التجربة تواجه العديد من التحديات
لهشاشة األوضاع املوريتانية عىل كافة املستويات ،وأن «الحمل الدميقراطي الكاذب»
الذي أسفرت عنه املرحلة االنتقالية ،وما بعد هذه املرحلة رسعان ما دفع باتجاه
العودة لنفس الخطابات التي كانت سائدة قبل انطالق ما عرف باملسلسل الدميقراطي
يف  ،1991حتى بات مستساغا ملدبري الشأن العام الحاليني أن يستخدموا يف خطابهم
التسويقي الراهن ،الحديث عن ذات املعوقات بوصفها متثل أحد مربرات التدخل
العسكري املبارش يف الحياة السياسية ،رغم ما يعنيه ذلك من انتكاسة لتجربة التحول
الدميقراطي ،وما يحمله من مخاطر داخلية وخارجية عىل موريتانيا.
األمر الذي جعل عددا غري قليل يف كمه ونوعه من الفرقاء السياسيني الوطنيني،
يجزم أن مسار االنتقال الدميقراطي املوريتاين عرف انتكاسة حقيقية بعد أن أقدم ما
بات يعرف «باملجلس األعىل للدولة» برئاسة الجرنال محمد ولد عبد العزيز يف السادس
من أغشت  2008باإلطاحة بالرئيس السابق املنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد
الله ،وهم إىل ذلك ال يرون أفقا لهذا املسار إال بتصحيح األوضاع السياسية ،عرب خلق
توافق سيايس ،ميهد الطريق النطالق املسار املتعرث من جديد.7
لعل ذلك يكون فيه تصحيح لالختالالت التي صاحبت مسار االنتقال الدميقراطي
 - 6أنظر  :ديدي ولد السالك ،التحديات السياسية التي تواجه تجربة التحول الدميقراطي يف موريتانيا ،ورقة
مقدمة يف ندوة « التحوالت الدميقراطية يف إفريقيا»  ،بنواكشوط يونيو  ،2007املنظمة من قبل املركز العريب-
اإلفريقي :لإلعالم والتنمية ،نواكشوط.2007 ،
 - 7أنظر  :تفاصيل ذلك يف  :محمدو ولد محمد املختار ،معوقات االنتقال الدميقراطي يف موريتانيا ،ضمن،
«األزمة السياسية املوريتانية الراهنة ،وسبل الخروج منها ،مساهمة علمية ملعالجة الوضع» ،وثيقة علمية
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يف موريتانيا ،منذ انطالقته يف العام  1991من القرن املايض ،والذي ما فتئ يعاين عديد
اإلخفاقات واألزمات السياسية الخانقة بسبب التحكم واالستئثار والهيمنة من قبل
ضباط املؤسسة العسكرية املتنفذين كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،رغم اآلمال التي
علقها الشعب املوريتاين وقواه الحية عىل تغيري الثالث من غشت  ،2005لتصحيح
هذه اإلخفاقات التي شابت تلك التجربة ،ولنئ لعب هذا التوصيف دورا مؤثرا يف قبول
انقالب الثالث من غشت  2005عىل نظام الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع ،إال
أنه يبدو غري مقبول لدى أولئك الذين رأوا فيام تحقق خالل االستحقاقات املحلية
والنيابية والرئاسية ما بني  ،2007 – 2006خطوة معتربة نحو تكريس مسار دميقراطي
حقيقي.8
لكن املتأمل يف الواقع املوريتاين بعد انحراف مسار االنتقال الدميقراطي الذي
أحدثه انقالب  6أغسطس  2008يكتشف أن ذلك االنحراف والرتاجع ليس إال حلقة
من حلقات التاريخ السيايس املوريتاين املتسم بالتأزم ،وبالتايل فاألزمة ليس وليدة
اللحظة ،وإمنا هي تراكم ألزمات صاحبت ميالد الكيان املوريتاين وظلت تتكاثر مع
الزمن ،كنتيجة طبيعية لألخطاء الفادحة التي ارتكبتها األنظمة املتعاقبة عىل إدارة
شؤون البالد.
املحور الثاين  :متسك العسكر بالسلطة يف موريتانيا :الخلفيات والتداعيات
لقد متيز حكم العسكر يف املنطقة العربية بالتمسك بالسلطة واإلنفراد بها
ومامرسة االستبداد ،وإقصاء كل اآلراء املعارضة مهام كان حجم حضورها أو تأثريها يف
الحياة العامة ،وشخصنة الحكم ،مع السعي لالختباء وراء دميقراطيات شكلية ،تقوم
فيها مامرسة حزبية تجميلية ،وال تشذ مامرسة الحكم العسكري يف موريتانيا ،عن
هذه القاعدة ،أي التمسك بالسلطة واالنفراد بها واالستبداد يف مامرستها ،9وسنحاول
يف هذه الفقرة عرض خلفيات وتداعيات متسك ضباط املؤسسة العسكرية بالسلطة
يف موريتانيا.
أوال  :خلفيات متسك ضباط املؤسسة العسكرية بالسلطة يف موريتانيا.
 - 8نفس املرجع  ،ص .27
 - 9أنظر  :ديدي ولد السالك ،عالقة املؤسسة العسكرية بالسلطة يف موريتانيا ،منشور يف موقع الدرب،
.www.Ddarb.org 2006
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لقد أظهرت تجربة العقود الثالثة األخرية ،أنه من بني األسباب الرئيسية لتعرث
عملية االنتقال الدميقراطي يف موريتانيا ،متسك ضباط املؤسسة العسكرية بالسلطة يف
موريتانيا ،وأن تخليهم عنها ليس باملهمة السهلة ،لألسباب التالية:
 - 1طول فرتة حكم ضباط املؤسسة العسكرية.
بعد أن حكم بعض ضباط املؤسسة العسكرية ألكرث من ثلث قرن ،وأداروا كافة
سلطات الدولة ومارسوا السياسة بشكل فعيل ،ومتتعوا بامتيازاتها ،سيكون من الصعب
عليهم التخيل عن تلك االمتيازات.
 - 2أن بعض ضباط املؤسسة العسكرية ،خاصة املتنفذين يف قيادات الجيش،
قاموا بتحويل السلطة والحكم إىل وسيلة لإلثراء الرسيع غري املرشوع ،وأصبحوا من
التجار األثرياء مام يجعل هؤالء الضباط يتمسكون بالسلطة ،ويسعون إىل املحافظة
عليها بكل السبل ،ومن املرجح أن يستمروا يف التدخل يف الحياة السياسية للمحافظة
عىل مراكزهم السياسية وثرواتهم التي جمعوها يف ظروف استثنائية ،ألن التدخل يف
السياسة هو الذي سيضمن لهم املحافظة عىل هذه الرثوات ،انطالقا من أن تعاطي
النشاط السيايس يف املنطقة العربية هو أقرص الطرق إىل الرثاء.
 - 3أن ضباط املؤسسة العسكرية الذين متولوا بشكل غري مرشوع من مامرسة
السلطة ،يخافون من املتابعات الجنائية واملحاكامت القضائية ،إذا تركوا السلطة ،ألنهم
ما رسوا الكثري من أنواع الفساد ومتولوا من أموال الشعب املوريتاين ،وتركوه يرزح
تحت الفقر والتخلف.
 - 4أن البعض من ضباط املؤسسة العسكرية يف موريتانيا ،يخافون بنفس
املستوى من فتح ملفات حقوق اإلنسان التي تالحقهم ،ملا قاموا به من انتهاكات
لحقوق اإلنسان خالل تواجدهم يف مراكز القرار السيايس واألمني ،خالل العقود
املاضية.
كل هذه العوامل تظهر حجم انحراف املؤسسة العسكرية يف موريتانيا عن
دورها التقليدي املعهود ،أي حامية الوطن وحامية مكتسباته ،األمر الذي يجعل بعض
ضباطها يعملون باستمرار من أجل إجهاض االنتقال الدميقراطي.10
ثانيا  :التداعيات  :عدم االستقرار السيايس.
 - 10نفس املرجع  ،ص .16

112

لقد عانت موريتانيا من عدم االستقرار السيايس املزمن منذ عقود ،نتيجة استيالء
قادة الجيش عىل السلطة واإلطاحة بالحكم املدين القائم آنذاك  ،1978وما حصل
من رصاعات بني قادة املؤسسة العسكرية عىل السلطة ،بفعل اختالف التوجهات
اإليديولوجية املتناقضة والخلفيات القبيلة املتباينة تارة ،أو بسبب الطموحات
الشخصية والتعطش للسلطة وما توفره من أبهة وامتيازات ،تارة أخرى.11
ومتسكا منهم بالسلطة ،فإنهم عملوا عىل تغييب مبدأ التداول السلمي عىل
السلطة ،ويف املقابل العمل بشكل مستمر عىل خالفة أنفسهم ،مام أدخل البالد
يف دوامة عميقة من األزمات املعقدة واملتعددة األوجه ،ويف حالة مزمنة من عدم
االستقرار السيايس ،بسبب انعدام آلية دستورية أو مؤسسية تضمن التناوب السلمي
عىل السلطة ،وبالتايل استمرار الحاكم يف السلطة لفرتات طويلة وغياب أفق لتنازله
عنها أو رحيله ،يولد االحتقان السيايس باإلضافة إىل طول بقاء الرئيس يف منصبه يخلق
الظروف املناسبة للمامرسات الزبونية واملحسوبية ،لعجز النظام الحاكم عن تجاوز
محيطه االجتامعي القريب ،وبالتايل عدم قدرته عىل التعامل مع قضايا البلد بحياد
وموضوعية ،مام يوسع من قاعدة الفساد ،وهو كذلك ما يزيد من تدهور املامرسة
السياسية الخاطئة  ،وما لذلك من تأثريات سلبية بالغة يف طريقة إدارة الشأن العام،
خصوصا يف مجال تسيري املوارد البرشية وكذلك يف إدارة االستحقاقات االنتخابية ،األمر
الذي عمق من انتشار الفساد املايل واإلداري يف صفوف الطبقة السياسية ،وفاقم
من األوضاع االقتصادية واالجتامعية وساهم يف غياب العدالة االجتامعية ،وزاد يف
اتساع الفجوة االجتامعية القامئة أصال بفعل التفاوت الطبقي ،وانتشار الجهل واألمية
بشقيها الحضاري واألبجدي واسترشاء الفقر املدقع ،كلها عوامل تخلق البيئة املناسبة
لالنقالبات العسكرية واالنقالبات املضادة ،وهي أمور موضوعية ما زالت تفعل فعلها
يف إعاقة االنتقال الدميقراطي يف موريتانيا.12
ألن عدم االستقرار يحول دون تبلور املؤسسات الرضورية الحاضنة للعملية
السياسية ،ألتسام املؤسسات باالنتقالية ورسعة التغيري مام يصعب معه متابعتها لفرتات
طويلة وتقل معه فاعليتها ،ألنه من املعروف أن تكرار االنقالبات العسكرية ،يحول
دون االستقرار السيايس ،بوصفه املدخل األسايس لالستقرار االقتصادي واالجتامعي،
 - 11أنظر تفاصيل ذلك يف  :الدكتور  ،عبد الرحمن حرمة بابانا العلوي ،الجيش والسلطة يف موريتانيا،
منشورات مركز الصحيفة للدراسات اإلسرتاتجية ،نواكشوط .2014
 - 12نفس املرجع ،ص .180
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ومن مخاطر ذلك:
 - 1غياب الرتاكم الذي يؤسس للخربة الرضورية لبناء املؤسسات إلدارة الشأن
العام املتعلقة باالضطالع بوظائف الدولة األساسية ،التي تشمل :
 الوظائف املتعلقة بقيادة التنمية االقتصادية. الوظائف املتعلقة بالتنمية االجتامعية. الوظائف املتعلقة بالنظام السيايس. - 2التغيري الدائم يقيض عىل إمكانية بناء التقاليد والقيم األساسية للمامرسة
الدميقراطية.
 - 3عدم االستقرار يحول دون بناء املرتكزات الرضورية لتحقيق أهداف التنمية،
بفعل كرثة ورسعة تغيري الحكومات واألجهزة اإلدارية ،مام يوقف الربامج أو يؤثر عىل
سريها.
املحور الثالث  :إفساد الحياة العامة :كأداة إلجهاض االنتقال الدميقراطي
لقد شاب إدارة ومامرسة العسكر للسلطة الكثري من األخطاء الخطرية واالنحرافات
القاتلة ،حيث عرفت موريتانيا يف ظل حكم املؤسسة العسكرية ،فسادا ماليا وإداريا
كبريا ،تورطت فيه بعض األوساط السياسية ،مام أثر عىل صدقية الحياة السياسية،
ومام فاقم الفساد يف موريتانيا ،أن إرادة األنظمة العسكرية املتعاقبة عىل السلطة
اتجهت إىل إفساد الحياة العامة ،والقضاء عىل مفاصلها الحيوية ،كالقضاء عىل منظومة
القيم وإفساد اإلدارة وتتفيه الشأن العام ،قناعة من بعضهم أن الفساد املعمم هو
أفضل وسيلة للبقاء يف الحكم ألطول فرتة ،األمر الذي حال دون تطور مسار االنتقال
الدميقراطي ،انطالقا من أن بذرة الدميقراطية ال ميكن أن تنمو أو تتطور إال يف بيئية
سياسية خالية من الفساد ،ومن أبرز أوجه تلك املامرسات:
أوال  :القضاء عىل منظومة القيم.
من املعروف أن املامرسة الدميقراطية املعارصة ،تحكمها منظومة قانونية متكاملة
يف إطار عقد اجتامعي يحتكم إليه الجميع ويشكل مرجعية لتلك املنظومة القانونية،
وهو ما يؤسس ملا يعرف بدولة الحق واملؤسسات ،بوصفها متثل منوذج الدولة العرصية
الحديثة ،ويف ظل هذه الدولة ،تقوم مختلف األجهزة بدور التأثري والتوجيه ،لكن
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تلك املنظومة القانونية ليك تكون محرتمة من طرف الجميع ،ال بد أن تكون محل
إجامع واحرتام من طرف كافة املواطنني أوال والفاعلني السياسيني ثانيا ،بوصفها تشكل
الضامنة األساسية لسري مؤسسات الدولة وفقا ملسطرة محددة سلفا ومرجعية لكل من
يتعاطىى الشأن العام ،باعتبار القواعد القانونية هي الحاكمة لإلدارة واملنظمة لقواعد
اللعبة السياسية الدميقراطية.
لكن املنظومات القانونية مهام كان تطورها وانسجامها ،ال ميكن أن تكون فعالة
يف مجتمع ليست له مرجعية قيمية ،رغم أن مخالفة القاعدة القانونية يرتتب عليه
جزاء مادي ومخالفة القاعدة األخالقية ال يرتتب عليه أي جزاء مادي ،وإمنا تنحرص آثار
مخالفتها عىل الرفض النفيس واالستهجان الجامعي ،أو تأنيب الضمري ملن صحا ضمريه،
وقدر حجم الخطأ الذي ارتكبه وعدل من سلوكه وترصفاته.
إال أن ذلك يف الواقع ال يقلل من أهمية القيم عىل املستوى الجامعي ،ومن
تأثريها البالغ عىل سريه وتطوره ،فاملجتمع الذي ال تحكمه منظومة قيم معينة محكوم
عليه بالزوال ،ألن املنظومة القيمية ،هي صامم األمان للفرد وللمجتمع ،وهي التي
متيز البرش عن الحيوان ،وكثريا ما انهارت حضارات كبرية وعريقة ،عندما تراجعت
أخالق أصحابها .وما شهدته موريتانيا يف العقود الثالثة األخرية ،من فساد مايل وإداري
وتكالب عىل املادة واملظاهر الكاذبة ،يفرس تراجع القيم يف مجتمعها ،حيث بدت
تلك املامرسات وكأنها نتيجة طبيعية ملا شهده املجتمع املوريتاين من انهيار رهيب يف
منظومته القيمية.13
وأزمة القيم هاته التي يعرفها املجتمع املوريتاين منذ عقود من الزمن ،ال تهدده يف
الوقت الحارض فقط ،وإمنا ستقيض بالرضورة عىل املحاوالت الجارية إلصالحه ،ومكمن
الخطر هنا ،أن الجميع قد ال يكون عىل نفس املستوى من الوعي مبدى تأثري أزمة
القيم هذه عىل التحوالت الجارية يف البلد ،ألن البعض يتصور أن املامرسة الدميقراطية
قد تتم وتستمر اعتامدا عىل القانون وحده عىل أهميته ،لكن األمر ليس كذلك.
فالقيم هي صامم األمان ألي مجتمع مهام كان نوعه أو انتامؤه الحضاري،
بوصفها تشكل مرجعية عليا مشرتكة للجميع ،تحدد له الحالل والحرام والجميل من
القبيح والصالح من الطالح ،وبافتقاد مجتمع ما ملنظومته القيمية ،يكون أشبه بقطيع
 - 13ديدي ولد السالك ،عالقة املؤسسة العسكرية بالسلطة يف موريتانيا ،مرجع سابق ،ص .9
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من الحيوانات الربية ،يسود عالقاته قانون الغاب ،وتحل الغرائز يف توجيه سلوكه،
محل املبادئ والضمري الواعي والتعلق بقيم الفضيلة والتمسك باملثل العليا يف أبعادها
االيجابية ،مثل:
 الصدق يف القول والوفاء بالعهود. املثابرة والجدية يف التنفيذ. الجدية يف العمل . الرسعة يف االنجاز . املثابرة عىل االبتكار واإلبداع. التعلق بالعلم واملعرفة روح املبادرة.فالقضاء عىل املرجعيات املجتمعية املشرتكة ،جعلت املجتمع املوريتاين يعيش
أزمة يف منظومته القيمية ،وقد شهدت تلك األزمة دفعا كبريا وتطورا خطريا يف ظل
األنظمة العسكرية التي حكمت البلد خالل العقود املاضية ،وهو ما سيؤثر بدون
شك يف املسار السيايس الجاري لرتسيخ املامرسة الدميقراطية يف موريتانيا ،ألن غياب
قيم الفضيلة :من صدق يف القول والتزام بالتعهدات ،واستقامة يف السرية والسلوك،
تجعل االختيار يف االنتخابات ،يقوم عىل العالقة الشخصية أو القبلية أو عىل املنفعة
الشخصية ،وهي سلوكيات إذا سادت يف أي عملية سياسية ،ستؤدي إىل انحرافها عن
مسارها ،وتورط اإلدارة يف االنحياز إىل طرف دون طرف آخر ،وتدفع السياسيني إىل
استغالل الجاه واستخدام املال يف رشاء الذمم ،للوصول إىل املواقع املتقدمة ،14وهي
أمور ستنجر عنها مخاطر حقيقية عىل مستقبل التطور الدميقراطي بصفة خاصة وعىل
مستقبل موريتانيا بصفة عامة.
ثانيا  :القضاء عىل جهاز اإلدارة العمومية.
من املعروف أن الجهاز اإلداري بالنسبة للدولة كالجهاز العصبي لإلنسان،
فبصالحه وقوته ومتاسكه تتطور الدولة وتزدهر ،وبضعفه وفساده تضعف وتتقهقر،
وتعتمد قوة الجهاز اإلداري يف دولة ما ،عىل سالمة بنيته التنظيمية ومتاسك القواعد
واألسس القانونية التي تحكم تسريه ،ووضوح رسالته وأهدافه ،واحرتام املعايري
 - 14أنظر  :عبد الرحمن حرمة بابانا العلوي ،الجيش والسلطة يف موريتانيا ،مرجع سابق ،ص .244 – 239
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املوضوعية املفرتض أن تحكم تسيري موارده البرشية ،من أقدمية وكفاءة ونزاهة وقدرة
عىل املبادرة وامتالك القوة االقرتاحية ،إنها رشوط الحد األدىن وبغيابها تسوء أحوال
الجهاز اإلداري يف أية دولة.
وقد بينت التجربة أن األجهزة اإلدارية تسوء أوضاعها يف ظل األنظمة العسكرية،
لتحولها من أجهزة للدولة الوطنية إىل أجهزة يف يد الحاكم ،وهذه الوضعية هي
حالة مؤسسات الدولة املوريتانية يف الوقت الحايل ،حيث تتسم بالشكلية والضعف
والتفكك ،إذ ال عالقة بني اختصاصاتها املنصوص عليها يف الدستور والقوانني واللوائح
املنظمة لها وبني اختصاصاتها الفعلية ،وال عالقة أيضا بني الوظائف املنوطة بها رسميا
والوظائف الحقيقية التي تضطلع بها ،ومن ثم فان فحص هذه الدساتري والقوانني
واللوائح ال يعني كثريا يف فهم العملية السياسية واإلدارية يف موريتانيا يف وضعها
الراهن.15
ألن هذه الوضعية هي التي تؤدي إىل تآكل الجهاز اإلداري وفساده وضعف
وسائله وصالته غري املحددة بالسلطات الحاكمة ،خاصة مؤسسة الجيش الوطني ،الذي
حوله الحكام إىل أداة لتنفيذ رغباتهم أي جيش السلطة ال جيش الدولة ،فيكون مجرد
أداة يف يد النظام السيايس أو األصح يف يد السلطة الحاكمة ،الستعامله باستمرار
لتحقيق أهداف سياساتها ،وبالذات قمع املجتمع وقمع املعارضة عند االقتضاء،
والحفاظ عىل دميومة سيطرة النخبة الحاكمة ،عرب تعميم مامرسات الفساد ونرش
قيمه ،وقد عمق من تلك املامرسات ،تزعمها يف الغالب من قبل قيادات املؤسسة
العسكرية املتورطة يف توجيه الحياة السياسية ،باإلضافة إىل أن الرئيس الذي يحكم
باسم هذه املؤسسة ،غالبا ما أطلق يد قادة الجيش الكبار يف نهب ميزانياته ،خاصة يف
عهد الرئيس ولد الطايع ،الذي أطلق يد قادة الجيش الكبار يف نهب ميزانياته ،من أجل
توريطهم يف الفساد املايل واإلداري ،ليكون سالحا يف يده يستخدمه ضدهم يف الوقت
املناسب كورقة ضغط مسلطة عليهم ،وليك تلهيهم ثرواتهم املالية كذلك عن االهتامم
بالسلطة ،وهي العوامل التي جعلت املؤسسة العسكرية ،تتعرض لإلهامل الشديد يف
ظل حكم الجيش ،وهو الفساد الذي كان عىل حساب عنارص هذه املؤسسة.16
 - 15أنظر  :أعامل ندوة « ،اإلصالح اإلداري يف موريتانيا  :الرضورات والتحديات» ،املنظمة من قبل  ،املعهد
املوريتاين للدراسات اإلسرتاتيجية ،نواكشوط .2012 ،
 - 16ديدي ولد السالك ،عالقة املؤسسة العسكرية بالسلطة يف موريتانيا ،مرجع سابق ،ص .11
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كلها عوامل تقيض عىل مصداقية املامرسة الدميقراطية بصفة عامة واالنتخابات
بصفة خاصة ،التي تنظمها األنظمة العسكرية ،مام يجعل أحزاب املعارضة تضطر
ملقاطعة االنتخابات باستمرار ،األمر الذي حال وما زال يحول دون نجاح االنتقال
الدميقراطي يف موريتانيا ،كام يقيض عىل األمل يف تحقيق أهداف التنمية.
ثالثا  :تتفيه الحياة العامة وإفراغها من محتواها.
مع بداية االنفتاح السيايس الذي أعلن عنه ولد الطايع مع بداية عقد التسعينيات
من القرن العرشين ،تم إصدار ما يكفي من املدونات القانونية لتنظيم الحياة السياسية،
مام سمح بتشكيل عرشات األحزاب السياسية وتأسيس مئات منظامت املجتمع املدين
وإصدار الكثري من الصحف ،وتنظيم االستحقاقات االنتخابية بشكل مستمر ،وكان كل
ذلك مبرشا بانطالق مسار سيايس يوصل يف نهاية املطاف إىل انتقال دميقراطي ،لكن
النظام العسكري القائم آنذاك رسعان ما قام بإفراغ ذلك املسار من مضمونه ،من خالل
متييع وتتفيه الحياة العامة ،عرب تحويل أدوات العمل السيايس إىل مؤسسات فارغة من
املضمون ،يف حني أن الحياة العامة تفرتض الجدية الكافية يف شكل إدارتها ويف من يقوم
عىل تلك اإلدارة ،الرتباط ذلك باملحافظة عىل مصالح الدولة واستمرارية عمل مرافقها،
لكن الصورة كانت معكوسة مع أنظمة العسكر التي تعاقبت عىل الحكم يف موريتانيا
خالل العقود املاضية ،حيث عمدت تلك األنظمة العسكرية املتعاقبة إىل إفساد الحياة
العامة وتتفيهها ،عرب تتفيه الحياة الحزبية ومحارصة عمل منظامت املجتمع املدين
وتشويه رسالة الصحافة والقضاء عىل مصداقية من يتولون املناصب العامة ،وهي
سياسة القصد منها متييع الحياة العامة والتحكم فيها وتوجيهها لخدمة أغراض الحكم
العسكري ،من خالل:
 - 1تتفيه الحياة الحزبية وإفراغها من محتواها.
إغراق الحياة الحزبية ومتيعها ،عرب إقامة عرشات األحزاب- ،أكرث من  107حزب-
التي ال متلك من صفة الحزب إال رخصة حزبية يف يد شخص يقترص دوره عادة عىل
حضور أنشطة ما يعرف باألغلبية الرئاسية أو إصدار البيانات لتأييد سياسة الرئيس
«الرشيدة» ،وذلك إلبعاد النخبة السياسية عن املجتمع ،وقطع الصلة بينها وبني عمقها
الشعبي ،والعمل بشكل مستمر عىل إفراغ هذه املامرسة من محتواها يف ظل الضغوط
املوجهة ضد أحزاب املعارضة ،إلفقادها القدرة عىل التأثري يف الواقع السيايس للبالد
حتى يكون والؤها الكامل للنظام الحاكم ،وكل ما يخدم تكريس هيمنته وحكمه،
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وليس والؤها للوطن ومصالحه واملجتمع وقيمه ،وساعد األنظمة يف مهمتها تلك،
افتقار الكثري من األحزاب السياسية املوريتانية إيل مرشوع مجتمعي عام ،فاملشكلة
الجوهرية تكمن يف أنه ،قلام نجد عند أي حزب من هذه األحزاب ،سواء يف املوالة
الرئاسية أو يف املعارضة نظرة واضحة ومحددة ملا يريد أن ينجزه ملوريتانيا ،17ومع
غياب هذه النظرة يصبح مبدأ التناوب عىل السلطة ،فاقدا للروح ،بل يصبح نوعا من
التغيري امليكانييك بني أشخاص ،دون أن تكون هنالك قطيعة بني من حل وبني من
ارتحل.18
ومام زاد أكرث يف إضعاف األحزاب السياسية يف موريتانيا :
 تزوير االنتخابات املتكرر ،الذي جعل فرصة املشاركة الفاعلة والتداولالسلمي للسلطة معدومة.
 أن الثقافة الدميقراطية مل تنفذ إىل جذور البناء االجتامعي. غياب دينامكية فاعلة تكرس وتعمق ثقافة االختالف وتضمن قبولهاواستمرارها.
 - 2تتفيه منظامت املجتمع املدين ومتييع دورها.
رغم حجم انتشار منظامت املجتمع املدين يف موريتانيا ،حيث يتجاوز عددها
 5000منظمة يف بلد سكانه حوايل ثالث مالين ونصف املليون ،وتنوعها وتغطيتها
ملختلف املجاالت ،فإن حضورها وتأثريها يف الشأن العام ال ميثل حجمها وتنوعها ،كام
أنها عاجزة حتى اآلن عن مراقبة السياسات العمومية وتوجيهها مبا يخدم تطوير الواقع
املوريتاين ،ويساهم يف رفع التحديات التنموية التي تواجهها ،رغم أنها مطالبة بتحمل
مسؤولياتها يف تحقيق أهداف التنمية الشاملة ،بوصفها رشيكا يف صياغة وتنفيذ
السياسات الوطنية بشأن القضايا اإلمنائية الرئيسية :توطيد االستقرار ،محاربة الفقر،
تحقيق الدميقراطية ،الحكم الرشيد ،تعزيز حقوق اإلنسان ،لكن من ينظر إىل بنية تلك
املنظامت ووضعها سيالحظ ،أنها غري قادرة عىل لعب ذلك الدور ،ويعود األمر إىل أن
األنظمة العسكرية املتعاقبة ظلت تعمل باستمرار عىل محارصة دور تلك املنظامت
ومتييعها ،عرب إنشاء عرشات منظامت املجتمع املدين ،التي ال متلك أي مقومات للعمل
 - 17أنظر  :وثيقة« ،اإلصالح الدستوري والسيايس املطلوب إلنجاح االنتقال الدميقراطي يف موريتانيا ،أصدرها
املركز املغاريب للدراسات اإلسرتاتيجية ،نواكشوط.2013 ،
 - 18محمدو ولد محمد املختار ،معوقات االنتقال الدميقراطي يف موريتانيا ،مرجع سابق ،ص.26
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أو القيام مبا تأسست من أجله ،مام خلق مجتمع مدين مميع أقرب هو إىل «منظامت
شنطة» تتسول لدى اإلطراف املانحة ،بدل أن تكون فاعال تنمويا وطرفا قادرا عىل
مراقبة السياسات العمومية واملشاركة يف إدارة الشأن العام.
 - 3حرف الصحافة عن رسالتها.
يعترب اإلعالم عىل نطاق واسع هو السلطة الرابعة ،ملا يقوم به من نرش للمعلومات
واإلخبار الصحيحة وخلق الوعي الرضوري يف أوساط الجامهري ،وقد توسع دور اإلعالم
يف موريتانيا بعد انطالق مسار االنفتاح الدميقراطي يف عقد التسعينات من القرن
العرشين ،حيث كرثت الصحف واملجالت ،ويف السنوات األخرية تأسس الكثري من
املواقع االلكرتونية ،19كام انطلق بث العديد من اإلذاعات والتلفزيونات  6«-إذاعات
حرة» و« 5تلفزيونات حرة» ،-لكن األنظمة غري الدميقراطية ،رسعان ما التفت عىل
دوره وعيا منها مبخاطره ملساهمته يف خلق الوعي ،عرب متييع دوره وإغراقه بالعنارص
غري املتخصصة وغري املهنية ،ومنعه من األخبار الصحيحة والدقيقة ،مام جعله ينحرف
عن رسالته ،ويتحول إىل وسيلة للدعاية وبث الشائعات التي غالبا ما تخدم أغراض
النظام القائم ،بدل الرسالة األصلية لإلعالم يف خدمة الوعي وتحقيق غايات التنمية.
 - 4إضعاف مصداقية من يتولون إدارة أجهزة الدولة.
عادة ما تتحرى األنظمة حول من يتولون املناصب والوظائف العامة ،من أجل
أن تتوفر فيهم معايري الكفاءة والنزاهة واالستقامة ،لكن هذه الحالة تم عكسها يف
موريتانيا خالل العقود الثالثة املاضية ،حيث أصبحت األنظمة العسكرية املتعاقبة يف
موريتانيا ،تعتمد الوالء عىل حساب الكفاءة واالستقامة والزبونية واملحسوبية بدل
الشفافية واملعايري املوضوعية ،حيث أصبحت املناصب العامة تسند ألناس ال ميتلكون
أي مؤهالت أو خربات ،مام أضعف صورة أجهزة الدولة يف عني املواطنني ،األمر الذي
أدى إىل متييع الحياة العامة وانعكس عىل أداء أجهزة الدولة ،مام زاد يف تكريس
الفساد وعمق من التخلف.

 - 19أنظر  :عبد الله ولد محمدو ،الصحافة الطريق إىل اإلصالح  ،مكتبة  ، 21 – 15نواكشوط.2010 ،
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وخالصة القول إن االنتقال الدميقراطي يف موريتانيا اليوم ،يواجه ثالث تحديات:
أولها  :نوع الدور املفروض أن يلعبه الجيش املوريتاين يف املستقبل املنظور ،بعد
تسليم السلطة لنظام مدين منتخب بشكل دميقراطي ،وكذلك نوع العالقة التي سرتبطه
باملؤسسات الدستورية والسياسية ،هل سيعود إىل ثكناته ويقوم بدوره التقليدي يف
حامية املؤسسات الدستورية والحوزة الرتابية للبلد ،ويتحول إىل جيش مهني محرتف
ال عالقة له بالسياسية وال بإدارة الشأن العام ؟
وثانيها  :املناخ العام يف املنطقة العربية ،الذي خلفه تعرث مسار الربيع العريب يف
بعض أقطارها يف شكل حروب أهلية ،وما انجر عن ذلك من توسع يف نشاط املنظامت
اإلرهابية وتزايد يف التدخل الخارجي.
وثالث هذه التحديات  :استمرار تداعيات أزمة انقالب  6غشت  2008عىل
النظام الرشعي يف موريتانيا ،وعجز الطبقة السياسية عن خلق أرضية للتوافق لتجاوز
تلك األزمة السياسية.
وهو ما يعني يف املحصلة النهائية ،أن مسرية االنتقال الدميقراطي يف موريتانيا ما
زالت تحتاج إىل عمل طويل وشاق إلنجاحها ،عرب تخليص الحياة العامة من األمراض
واالختالالت التي أصابتها خالل العقود املاضية ،من خالل:
 - 1أن تضطلع النخب السياسية بدورها يف تغيري العقليات االجتامعية والثقافية،
وتدفع باتجاه إنجاح مسار االنتقال الدميقراطي الذي تكرر إجهاضه من قبل املؤسسة
العسكرية ،وتحويل الوعي بالدميقراطية من حالة ذهنية ،إىل واقع ومامرسة فعلية
عىل األرض وثقافة سياسية تحكم سلوك الجميع تتم عربها مامرسة الحياة السياسية.
 - 2ترشيد الحياة الحزبية ،بوصف األحزاب السياسية هي العمود الفقري للعمل
السيايس.
 - 3العمل عىل خلق الوعي الرضوري بقيم الدميقراطية ،يف أوساط الشعب.
 - 4العمل عىل إبعاد املؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية ،عرب دسرتة
وظائفها.
 - 5خلق الوعي لدى قادة املؤسسة العسكرية ،أن عودة الحكم املدين سيكون
ملصلحتها ،ألنه سيعطيها العناية الالزمة ،وعيا منه بأهميتها لحامية الوطن واملؤسسات
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الدستورية ،التي تتوىل اإلرشاف عىل املامرسة الدميقراطية وخوفا منها يف نفس الوقت،
ألن إهامل املؤسسة العسكرية وضياعها يهدد استقرار موريتانيا ومستقبلها.
 - 6تحويل الجيش املوريتاين إىل جيش محرتف مهني ،تقوم عقيدته العسكرية
عىل العمل عىل حامية الحوزة الرتابية املوريتانية ،وكذلك السهر عىل حامية املؤسسات
الدستورية.
 - 7العمل عىل توحيد الجيش الوطني ،عرب دمج الحرس الرئايس فيه.
 - 8رضورة العمل عىل تطهري املؤسسة العسكرية من كل العنارص الفاسدة والتي
شاركت يف نرش الفساد املايل واإلداري ،الذي عرفته موريتانيا خالل العقود املاضية.
 - 9تحسني أوضاع املؤسسة العسكرية املادية واملعنوية ،باإلنفاق عليها بسخاء
وتسليحها تسليحا جيدا ،لجعل من ينتمي إليها فخورا بذلك االنتامء ،وليس مضطرا
إليه اضطرارا ألسباب أخرى.
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البديل املؤسسايت يف مقابل التغيري السيايس:
نحو التمكني للفكرة املغاربية شبكيا
صالح زياين
أستاذ التعليم العايل  -مدير مخرب األمن يف املتوسط
قسم العلوم السياسية ،جامعة باتنة  -الجزائر

املقدمة
إن املقصود بالبديل املؤسسايت مقابل التغيري السيايس هو التمكني للفكرة
املغاربية ليس من خالل االكتفاء باإلصالح والتغيري السياسيني عىل مستوى أنظمة
الحكم املغاربية ،أي من األعىل ،وإمنا من األسفل ،أي من خالل تفعيل مؤسسات
املجتمع املدين املغاربية يك تكون أداة عالية الداللة تساهم يف صياغة هذا املرشوع،
وذلك بتشجيعها عىل العمل الشبيك .وعليه تهدف مداخلتي املقرتحة للمنتدى املغاريب
الخامس ،إىل الوقوف عىل اإلمكانيات وكذا املعيقات التي تواجه املجتمع املدين املغاريب
يف سعيه للتمكني للمرشوع املغاريب.
يعد التعرض لفحص وتحليل دور مؤسسات املجتمع املدين لتضطلع بدورها
التاريخي يف بناء املرشوع والحلم املغاريب ،ذا قيمة يف الوقت الحارض سيام يف ظل
الرتاخي الرسمي للذهاب بهذا املرشوع إىل نهايته املنطقية .فمؤسسات املجتمع
املدين تتمتع بأهمية ال يستهان بها يف ظل تحديات املرحلة الراهنة التي متر بها هذه
املنطقة اإلسرتاتيجية الهامة من العامل ،وهي التحديات التي تستدعي إرشاك مختلف
الفواعل الرسمية وغري الرسمية قصد التمكني للفكرة املغاربية .إن ما يجعلنا نؤكد عىل
أهمية الدور الذي ميكن ملؤسسات املجتمع املدين أن تقوم به ،وجود نسيج معترب
من هذه املؤسسات يف جل البلدان املغاربية والتي يكفي تفعيلها فقط لتساهم يف
تجسيد الحلم املغاريب .إال أن ما يلفت االنتباه ضمن مسار إرشاك مؤسسات املجتمع
املدين املغاريب يف الدفع نحو التمكني لحلم الشعوب املغاربية يف التكامل والوحدة
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عدم اإلرشاك الكايف لهذه ملؤسسات ضمن هذه العملية .فعادة ما يتم إسناد هذه
املؤسسات أدوارا ومهاما هامشية أو ذات تأثري زائل عىل حساب تحديات إسرتاتيجية
حاسمة وعىل رأسها التكامل واالندماج املغاريب.
من خالل تعقب حركية املجتمع املدين املغاريب نحو املرشوع املغاريب سأثري
إشكالية معينة مفادها :ما مدى استعداد املجتمع املدين املغاريب للدفاع واملرافعة من
أجل التمكني للفكرة املغاربية؟
أوال  .مالحظات تاريخية حول دور املجتمع املدين يف بناء املغرب العريب
منذ حصولها عىل االستقالل ،مل تستطع األنظمة السياسية يف دول املغرب العريب
تعدي التناقضات الناشئة بني مساعي بناء تجمع جهوي يضم هذه الدول ومساعي
بناء الدولة الوطنية .فقد أعطيت األولوية لبناء الدول الوطنية إىل درجة أن تم تغطية
مرشوع التكامل املغاريب لفرتة طويلة ،وعىل هذا األساس ،فإن دينامية املجتمع املدين
التي بدأت خالل الكفاح من أجل االستقالل تالشت متاما لسببني رئيسيني:
 . 1السبب األول يظهر من خالل حقيقة تكوين الدولة الوطنية يف دول املغرب
العريب يف ظل احتكار السلطة باسم بناء الدولة ومامرسة الهيمنة السياسية ،وهو ما
استثنى مجال املجتمع املدين من املشاركة يف تقاسم السلطة واملساهمة يف بناء الدولة
واملجتمع.
 . 2السبب الثاين يتمثل يف ذوبان فواعل املجتمع املدين يف أجهزة الدولة ،من
خالل ميل طبيعي المتصاص النخب السياسية واإلدارية واالجتامعية من طرف األجهزة
الحكومية يف إطار عمليات البناء والتشييد ،أما الفواعل األخرى فقد بقيت عىل هامش
الدولة أي يف املعارضة أو املطاردة أو يف املنفى.
إن صفة التعددية والحيوية التي متثل جوهر مصطلح املجتمع املدين مل تعد
مناسبة يف إطار السيطرة املطلقة للدولة الوطنية الجديدة ،حتى أن كل مظهر من
مظاهر االستقاللية يُنظر إليه كعقبة يف طريق املرشوع الوطني.
يف املقابل ،اتجهت معظم هذه الدول كالجزائر إىل تأسيس كيانات تابعة فيام ما
يشبه املجتمع املدين ،وهي منظامت تخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومة املركزية
من خالل حزب مهيمن يكون الصلة بني الدولة وهذه املنظامت .هكذا تضمن السلطة
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الحاكمة انتشارها مبا ال يدع مجاال للمجتمع املدين الحقيقي للعمل بصورة مستقلة
عن السلطة والقدرة عىل التعبري.
لقد تم تجريد املجتمعات املدنية املوجودة يف دول املغرب العريب بعد خروج
االستعامر من األدوار الرئيسية التي كانت تضطلع بها مثل الوساطة ،التنظيم ،والتعبري
عن املطالب ،حيث تم إخضاع هذه الفواعل لأليديولوجية الوطنية يف إطار املبادئ
التوجيهية التي تضعها الدولة .إن هذا االستيالء ،الذي يختلف يف مظاهره وح ّدته من
دولة إىل أخرى ،عمل عىل إحباط أية محاولة لالتصال بني الجامعات االجتامعية لدول
املغرب العريب مبا ميكن من التمكني للفكرة والحلم املغاريب.
ما يُالحظ كذلك أنه يف شهر فرباير عام  ،1989فإن دول املغرب العريب هي التي
أخذت زمام املبادرة بتوقيع اتحاد املغرب العريب ،وقد اجتذب هذا التوقيع العديد من
املبادرات ،حيث أنه بني  26مارس  1989و 7ديسمرب  1990تم إنشاء ثالث عرشة ()13
اتحاد بني املنظامت والجمعيات عىل مستوى املغرب العريب ،وهذه االتحادات هي:1
• اتحاد املغرب العريب للكشافة الذي تأسس بتونس يف  26مارس .1989
• الجمعية املغاربية ملنظامت التعليم املهني التي تأسست بتونس يوم 28
أبريل .1989
• الجمعية املغاربية للثقافة والفنون التي تأسست بوجدة املغربية يف 05
يونيو .1989
• االتحاد املغاريب للمكفوفني الذي تأسس بنابل يف  02يوليوز .1989
• االتحاد املستقل للطلبة والشباب املغاربيني الذي تأسس بالدار البيضاء يف
 07و  08ديسمرب .1989
• االتحاد املغاريب للفالحني الذي تأسس بالرباط يف  18إىل  21ماي .1989
• اتحاد املهندسني املعامريني املغاربيني الذي أسس بتونس يوم  22ماي
.1989
• اتحاد املهندسني لدول املغرب العريب الذي تأسس مبراكش يوم  18جوان .1989
1- Hamid El Amouri, Les sociétés civiles Maghrébines dans le processus d’intégration
du Maghreb à l’épreuve des nouvelles données géostratégiques, dans, La société civile
maghrébine Face aux enjeux géostratégiques (européen et américain), Association Club
Mohamed Ali de la Culture Ouvrière, Universités d’Eté 2003 - 2004 – 2005, Tunisie, pp
162-163

125

• الرابطة املغاربية لحقوق اإلنسان التي تأسست بتونس يومي  17و 18
جوان .1989
• اتحاد االقتصاديني املغاربة التي تأسست عام .1990
• اتحاد البنوك املغاربية الذي تأسس بتونس يوم  12يوليوز .1990
إذا كان ظهور هذه الحركات االجتامعية بال شك يعني تقدما يف مجال تنشيط
املجتمع املدين ،يجب التذكري بأنه ليس عدد هذه الجمعيات أو عدد لقاءاتها هو الذي
يحدد وزنها ،وإمنا نوعية املجال الذي تنشط فيه ،وتدخالتها هي التي تحدد مدي تأثري
هذه الجمعيات يف السياسات الوطنية من أجل تغيريها يف صالح الشعوب املغاربية؛
وتجدر اإلشارة أيضا إىل أن نسبة كبرية من هذه االتحادات هي ظرفية من حيث أنها
ناتجة عن املنظامت الوطنية التي تعمل يف إطار املقاربة الوحدوية التي تم تعبئتها
بعد التوقيع عىل معاهدة اتحاد املغرب العريب.
من خالل هذا العرض املقتضب اآلنف الذكر ميكن تسجيل املالحظات اآلتية:
• لقد كان املجتمع املدين دامئا ميثل املحتوى االجتامعي والثقايف ملرشوع
الوحدة املغاربية ،وقبل مجيء االستعامر وأثناء وجوده ،فإن املجموعات
االجتامعية هي التي قادت حمالت املناهضة والكفاح ،إال أن اإلهامل الذي
واجهته من طرف القوى السياسية املحلية والتهديد والحصار والقمع الذي مارسه
املحتل ساعد كثريا يف تحجيم قوة وحيوية املجتمع املدين.
• مثّلت املجتمعات املدنية أثناء فرتة االستعامر املوجه والخزان الحقيقي
لحركات النضال ضد املستعمر يف إطار البعد والهوية العربية اإلسالمية (عىل
األقل يف بدايات النضال والكفاح) ،ثم يف إطار القيم الحديثة التي تغلغلت يف
أوساط الشعوب وخاصة النخب املتعلمة ،والتي من خاللها ميكن استاملة أجزاء
واسعة من الطبقات االجتامعية للبلد املستعمر.
• يف فرتة الدولة الوطنية ،وخاصة يف البداية ،تم إضفاء الطابع والبعد املحيل
لتنظيامت املجتمع املدين ،من خالل املامرسات التي عرفت بها الدول الوطنية
خدمة للمصالح الوطنية الحرصية .لكن هذه القاعدة تم تجاوزها تدريجيا من
خالل التحوالت الدميقراطية يف الفضاءات الوطنية التي ميكن أن تخدم بعد ذلك
األهداف املنشودة للوحدة املغاربية.
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يف األخري بجدر القول إن املجتمع املدين يف دول املغرب العريب ال يؤثر يف اإلطار
املؤسسايت والسيايس ،لكن حيويته تضع املغرب العريب باعتباره رضورة جيوسياسية من
خالل تدعيمه لقيم الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان يف ظل سيادة القانون ،والتي
متثل القيم األساسية لبناء املغرب العريب.2
ثانيا  .رضورات إرشاك املجتمع املدين يف حركية االندماج املغاريب
يبدو أن واضعي االتفاقية املنشئة لالتحاد املغارىب قد نقلوا خربة التجربة األم أي
الجامعة العربية ،وهذا ما دفع أحد الباحثني إىل القول بأن اتحاد املغرب العريب يتميز
بتعدد معوقاته املؤسساتية الناجمة عن الطبيعة املتخلفة للمعاهدة املؤسسة له ،مام
جعله عرضة ألي خالف سيايس بني الدول األعضاء ،إذ يبدو جل ًيا أن الخالفات فيام بني
الدول األعضاء جعلتها تتوخى الحذر ،كام أن عقدة السيادة حالت دون رقى هذه
املعاهدة إىل مستوى مرشوع تكاميل إقليمي .ولعل الدليل عىل هذه الريبة املتبادلة
وعقدة السيادة وأيضً ا غياب الرؤية اإلسرتاتيجية والخربة يف مجال التكامل اإلقليمي
يكمن يف تبنى قاعدة اإلجامع يف اتخاذ القرارات.
من الالفت للنظر حقًا أن معظم االنتقادات التي وجهت للجهود والعمليات
التكاملية سواء عىل املستوى اإلقليمي أو القارة األفريقية ،متثلت يف القول بأن املنهج
الذي اتبعته هذه الجهود هو منهج فوقى يعرب عن آراء وتطلعات نخب محدودة،
ومل يأت من قبل تنظيامت ومؤسسات املجتمع املدين .وعىل سبيل املثال فإن امللتقى
النقايب لبلدان غرب املتوسط واملعروف ب؛+5 5واملنعقد بتونس يف  2ديسمرب،2003
قد أكد عىل أهمية االندماج اإلقليمي املغارىب من أجل تنمية املغرب العريب ومن أجل
تطوير الرشاكة مع أوروبا باإلضافة إىل مقاومة االنعكاسات السلبية للعوملة واقتصاد
السوق.
ورغم تأكيد الخطاب السيايس يف املغرب العريب عىل أن بناء مغرب عريب موحد
هو مطلب جامهريي ،إال أن املنطلقات املعتمدة يف بناءه كانت دامئا منطلقات فوقية،
مبعنى آخر أن املغرب املوحد الذي أريد له أن يكون منذ الستينيات هو مغرب الدول
والحكومات ال مكانة فيه للشعوب إلبداء تصورها ،وتركيبة اتحاد املغرب العريب خري
دليل عىل ذلك إذ أنه ال وجود لهيئة منتخبة من طرف شعوب املنطقة.
2 -Hamid El Amouri, op.cit, p 171
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ونظرا للدور الهام الذي أصبح يلعبه املجتمع املدين يف ربط التواصل بني املجتمعات
وكذلك مساهمته يف التنمية ،فاألمر يتطلب إذا إعطاءه دور مهم يف البناء املغاريب حتى
ال يبقى بناء فوقيا .هذا اإلجراء يتطلب البحث الجاد إليجاد السبل واآلليات إلرشاك
مؤسسات املجتمع املدين يف بناء اتحاد املغرب العريب ،ويتحقق ذلك عن طريق:3
• العمل عىل تفعيل ما هو موجود من مؤسسات املجتمع املدين ذات طابع
مغاريب وإعطاءها الحيوية الالزمة.
• منح مؤسسات املجتمع املدين مساحة كافية من الحرية للتحرك واملبادرة
عىل املستوى املغاريب ،لخلق التواصل املطلوب بني البلدان املغاربية ،واملساهمة
يف تنمية التعاون بينها ،فربط جسور للتواصل الدائم بني مواطني املغرب العريب
يشعرهم مبسؤوليتهم ودورهم الحاسم يف البناء املغاريب.
ميكن للمجتمع املدين أن يكون مسؤوال عن بناء االتحاد ،وفق آليات عديدة
تساعده عىل الربط بني مكونات املجتمع والدولة ،ويكون ذلك عن طريق:4
• رضورة بناء مغرب الشعوب :البد من تجاوز املواقف والشعارات املجحفة
التي يدفع مثنها شعوب املنطقة ،فالخطاب السيايس املغاريب يؤكد عىل أن الوحدة
املغاربية هي وحدة الشعوب ومطلب جامهريي ،لكن يف حقيقة األمر أن هذه
الوحدة كانت دامئا مطلب دول وحكومات ،مع العلم أن الشعوب املغاربية
لها مجموعة مقومات حضارية وتحس بوحدة املصري ،فاالختالفات االجتامعية
الحقيقية يف املنطقة ال تتفق والحدود السياسية بني دول املغرب ،فال يتحدث
السكان القدامى –كبار السن -عن دول مغاربية بل عن مدن وحسب طنجة
صفاقص وهران ،فالوحدة الثقافية مبعناها الواسع للمنطقة حقيقة اجتامعيةتاريخية تعكس تجانس اللغة والدين .ما نالحظه أنه هناك قواسم مشرتكة
بإمكانها أن تكون املصدر األسايس للوحدة ،فلم يحدث أن أقدمت حكومة
مغاربية عىل تنظيم استفتاء شعبي حول موضوع االتحاد كام هو الحال يف أوربا،
فالتكامل املغاريب كان بفعل البلدان وليس الشعوب.
• اإلميان بالحوار وقبول الرأي اآلخر :فالحوار هو الغائب األكرب عىل الساحة
املغاربية ،وغيابه سبب مهم من األسباب التي جعلت االتحاد يتخبط يف مشاكل،
 - 3بخــوش صبيحــة ،مداخل وآليات تفعيل اتحاد املغرب العريب ،سياسة2011/04/28 ،
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3010.html
 - 4إلهام نايت سعيدي ،دور املجتمع املدين يف تفعيل االتحاد املغاريب ،سياسة2011/04/29 ،
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3021.html

128

فال بد من تفعيل التواصل والحوار بني مختلف الفعاليات الثقافية واالجتامعية
واالقتصادية ،فتواصل وتفاعل الفاعلني الثقافيني واالجتامعيني واالقتصاديني يتم
عن طريق التنسيق والتعاون حول قضايا ومهام وأهداف بناء الوحدة املغاربية
وتحقيق تنمية مغاربية ،كالدفاع مثال عن الحريات النقابية والعمل بكل الوسائل
املناسبة التي تدعمها وتصونها ،ومن مثة إمناء الوعي النقايب عرب بلورة وحدة
املصلحة الطبقية للشغيلة.
إن فاعلية املجتمع املدين تكمن من خالل تدعيم املؤسسات والقوى االجتامعية
املغاربية ،بالتايل تصبح قادرة عىل تبوء املكان املناسب والتأثري عىل قرارات القادة
املوجهة خصيصا لبناء الوحدة املغاربية ،وذلك من خالل تنشيط العمل الجمعوي،
وهذا لن يكون إىل بإزالة العوائق اإلدارية والقانونية واملالية التي تعرتض عمل هذه
املؤسسات.
وتأكيدا للتوجه االتحادي لالستفادة من نشاط الجمعيات الشعبية املغاربية
واالتحادات املهنية ،باعتبارها تعكس إىل حد كبري اهتاممات قطاعات واسعة من
املجتمع املدين والرأي العام ،أكد مجلس الرئاسة يف دورته السادسة املنعقد بتونس يف
 3-2أبريل عام  1994عىل أهمية عمل املنظامت املغاربية غري الحكومية ومساهمتها
املرتقبة يف تحقيق أهداف االتحاد ،وتكييف مساره مع الواقع القاعدي اليومي ،وعىل
هذا األساس سعت األمانة العامة إىل ربط الصلة مع عدد من هذه الجمعيات ،وحرصها
وتصنيفها ،وإعداد مقاييس موحدة العتبار أنشطتها ذات البعد املغاريب.
وإىل غاية  1999توصلت األمانة العامة إىل حرص  82منظمة مغاربية غري حكومية
( 28جمعية 41 ،اتحاد 13 ،رابطة مهنية) ،وهي تشكل نواة أولية لدليل جامع بصدد
اإلنجاز من قبل األمانة العامة ،يهتم بالخصوص بإعداد نظام توثيقي ألنشطتها
واختصاصاتها ،يف انتظار ما سيقرره مجلس الرئاسة بخصوص مبدأ وكيفية مساهمتها
بصفة مالحظ يف الوقت املناسب يف األجهزة االتحادية ذات العالقة بأنشطتها وتدخالتها
يف إطار أهداف االتحاد.5
إن نشأة الدولة الوطنية املغاربية مل يهيئ الجو املناسب لنمو املجتمع املدين،
وال أحد ينكر الدور الفعال الذي بات يضطلع به مبختلف اتجاهاته ،وهذا مكسب
 - 5بخــوش صبيحــة ،املرجع السابق
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مهم يجب الحفاظ عليه ،فتفعيله يكمن يف الحفاظ والدفاع عن املصالح العامة،
فاملجتمع املدين ال يؤدي وظيفة سياسية فحسب ،بل يعد أداة للتنمية ووسيلة لالنتامء
والوالء للوطن الواحد ،فمن مميزات دول املغرب العريب هو تالزم تاريخي بني الدولة
ومؤسسات املجتمع املدين ،فهو يقف عاجز أمام التوترات السياسية الثنائية املتزامنة
ومعيقات االتحاد.6
إن املجتمع املدين املغاريب مرتبط مع الدولة ،حيث أن لكل نظام سيايس هناك
مجتمع مدين يتامىش معه ،لذا البد أن تتوافر األطر القانونية والسياسية التي تسمح
بتفعيل املجتمع املدين وإعطائه الضامنات الالزمة لنشاطه وحركته ،وهذا لن يتأت
إال بالدولة القانونية ،هذه الدولة قامئة عىل أساس التعدد السيايس وحرية إقامة
التنظيامت واملؤسسات السياسية وغري السياسية ،واحرتام مبدأ تداول السلطة والرقابة
السياسية ،وتوفري بعض الضامنات الحرتام حقوق املواطنني وحرياتهم.
ثالثا  .القضايا األساسية لشبكات املجتمع املدين يف الفضاء املغاريب
من املهم أن تلتقي جهود شبكات املجتمع املدين يف التكامل املغاريب حول قضايا
جوهرية تتصل مبارشة باملصالح األساسية لشعوب املنطقة ،حيث تعاىن املجتمعات
املغاربية من مشاكل اقتصادية واجتامعية وسياسية خطرية ،نتيجة لسياسات العوملة
الرأساملية وما يتصل منها بصفة خاصة بتحرر التجارة العاملية والتكيف الهيكيل،
واإلرساع بالتحول إىل اقتصاد السوق واملديونية الخارجية .وقد تأثرت رشائح كبرية
من السكان بشدة من هذه املشاكل كالبطالة والفقر والتهميش والهجرة الداخلية
والخارجية ،وارتفاع أسعار السلع والخدمات .وتقاوم هذه الفئات السياسات التي
تسببت ىف معاناتها من خالل منظامتها االجتامعية ،وهذه املقاومة موجودة بدرجات
متفاوتة يف مختلف املجتمعات املغاربية ،مبا يعزز من أهمية أن تتجه شبكات املجتمع
املدين واملنظامت الشعبية يف نشاطها املشرتك واملنسق يف إطار التكامل اإلقليمي نحو
العمل املبارش يف مواجهة هذه املشكالت الناجمة عن سياسات العوملة.7
من جهة أخرى ،هناك صلة قوية بني فاعلية العمل التكاميل املغاريب وبني نضج
التطور الدميقراطي للمجتمعات املغاربية ،وقد أدى غياب الدميقراطية يف املجتمعات
 - 6إلهام نايت سعيدي ،املرجع السابق
 - 7عبد الغفار شكر ،نحو تفعيل شبكات املجتمع املدين ،يف ،حمدي عبد الرحمن وعزة خليل (محررين)،
املجتمع املدين ودوره يف التكامل األفريقي ،مركز البحوث العربية واإلفريقية ،القاهرة ،2004 ،ص 102
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املغاربية إىل انفراد النخب الحاكمة بتقرير السياسات العامة يف إطار مصالحها
الضيقة .وترتب عىل ذلك تعرث التنمية واتساع الهوة بني الطبقات وتعميق التبعية
وانتشار الفساد مام يضعف القدرة عىل مواجهة اآلثار السلبية للعوملة الرأساملية
واملؤثرات الخارجية ،مام يدعو إىل أن تعطي شبكات املجتمع املدين اهتامما خاصا
لدعم التطور الدميقراطي ،ليس فقط يف مجتمعاتها بل ويف الجهود املشرتكة للتكامل
املغاريب ،وهناك إمكانية كبرية للنجاح يف هذا التوجه نظرا للدور الهام الذي ميكن أن
يقوم به املجتمع املدين يف تعزيز التطور الدميقراطي وتوفري الرشوط الرضورية لتعميق
املامرسة الدميقراطية وتأكيد قيمها األساسية ،وينبع هذا الدور من طبيعة املجتمع
املدين وما تقوم به منظامته من وظائف يف املجتمع ،لتصبح بذلك مبثابة البنية التحتية
للدميقراطية كنظام للحياة وأسلوب لتسيري املجتمع.
وعندما تتوافر ملنظامت املجتمع املدين حياة داخلية دميقراطية متكن األعضاء
من مامرسة الدميقراطية داخل منظامتهم ،هنا تنشأ إمكانية حقيقية لقيام مجتمع
مدين شعبي ودميقراطي حتى يكون مبثابة البنية التحتية لنظام دميقراطي فاعل يف
املجتمع كله ،وبذلك تصبح الدميقراطية بناء من أسفل يشمل الشعب كله تربية
وتدريبا ومامرسة يف مختلف ميادين الحياة اليومية ،ويصبح الشعب عندها طرفًا
أساس ًيا يف معادلة الحكم ،وتكون الدميقراطية السياسية محصلة هذا كله ،وبذلك
يتأكد مفهوم الدميقراطية كنظام للحياة وأسلوب لتسيري املجتمع ،ويتأكد أيضا أن
الدميقراطية ال ميكن أن تأيت منحة من الحكام ،ولكن الشعب ينتزعها كحقوق وآليات
ومؤسسات عندما يكون قادرا عىل مامرستها ،وعندما تنضج حركته يف إطار قيمها،
وتتوافر له القدرة من خالل عمل جامعي منظم لتعميمها يف سائر مجاالت الحياة
اليومية ،ويف مؤسسات الحكم أيضا ،ويف عالقة الدولة الوطنية ،ويف عالقات املواطنني
ببعضهم البعض.
عىل صعيد آخر ،فقد اهتمت قوى العوملة والنخب الحاكمة يف املغرب العريب
خصوصا ودول الجنوب عامة ،بدعم مؤسسات املجتمع املدين التي تقوم مبلء الفراغ
الناشئ عن تخيل الدولة عن دورها التنموي ،ومسئولياتها يف دعم الفئات الفقرية
والضعيفة التزاما بسياسات التكيف الهيكيل والتخفيف من حدة املشاكل االجتامعية
واالقتصادية الناجمة من هذه السياسات .ورغم أن نشاطها يؤدي إىل تقليل حدة
التوتر الناتج عن التفاوتات االجتامعية الحادة ،باإلضافة إىل أنها تلعب دورا اقتصاديا
يف إطار زيادة الدخل والعاملة واإلنتاج وتشبع حاجات خدمية لفئات اجتامعية معينة
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أو املجتمع بشكل عام ،فإنها تعمل يف إطار محافظ يهدف إىل الحفاظ عىل الوضع
القائم ،وتعيد إنتاج عالقات التبعية والسيطرة والسلبية التي سادت القطاع األهيل
تاريخيا يف كثري من املجتمعات.8
من هنا نلمس مدى أهمية أن متارس مؤسسات املجتمع املدين دورها من املنظور
البنيوي ،من خالل املساهمة يف عاملية التحول االجتامعي والسيايس للمجتمع باعتبارها
أحد الفواعل األساسية يف البناء االجتامعي .يف هذا اإلطار ،فإن مؤسسات املجتمع
املدين تكون من خالل املنظور البنيوي طرفا يف شبكة عالقات مع الدولة والقطاع
الخاص ،عىل أساس الرشاكة القامئة عىل التوازن والندية يف عالقات القوى بني هذه
األطراف ،ولذلك يكون مفهوم التنمية املتبنى يف هذه الحالة هو التنمية باملشاركة،
ويعنى ذلك بالتايل أن دور هذه املؤسسات هو دور تعبوي يرتبط بالتمكني وتعظيم
القدرات يف إطار نضايل ،بحيث تعمل هذه املؤسسات عيل خلق العقلية الناقدة ملا
يحدث يف املجتمع واملبدعة ألشكال التغيري والتقدم ،وتأخذ بذلك معني الفاعل أو
الوسيط االجتامعي ،باعتبارها القوة العنرصية الفاعلة يف التغيري االجتامعي ،عن طريق
التأثري عىل العالقات بني األفراد والجهات باتجاه رفع مستوى الوعي وزيادة املهارات
السياسية والقدرات التفاوضية يف مجال الحق العام.9
رابعا  .أطر عمل املجتمع املدين حول التكامل املغاريب
من خالل ما سبق ،يتضح أنه من الواجب تحديد األطر التي ينبغي رسمها من
أجل فعالية أكرث لعمل منظامت املجتمع املدين يف إطار التكامل املغاريب ،حيث البد
من الرتكيز عىل النقاط التالية:
 . 1إعادة تعريف املجتمع املدين املغاريب بشكل يخرج به إىل فضاء أرحب ليالءم
خصوصية الواقع املغاريب .وهذه املراجعة النقدية للمفهوم تجعل منه أداة تحليلية
ناجحة ميكن من خاللها فهم وتحليل الظاهرة السياسية واالجتامعية املغاربية ،وميكن
أن تسمح عملية إعادة التعريف بأن يتجاوز معنى املجتمع املدين التقليدي الضيق
ليشمل مؤسسات وجمعيات السلطات التقليدية .إن إعادة تأصيل مفهوم املجتمع
املدين املغاريب ميكن أن يستفيد من سرية املصطلح يف داللته الغربية لكنه يأخذ بعني
 - 8املرجع نفسه ،ص 103
 - 9املرجع نفسه ،ص ص 104-107
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االعتبار خصوصية الواقع املغاريب.10
من الواضح أن اتجاهات تعريف املجتمع املدين يف أفريقيا والوطن العريب قد تأثرت
بالرؤية التقليدية الضيقة والتي تستند إىل وجهة النظر التوكفيلية ()Tocquevillian
بشأن املفهوم ،ورمبا يعد شميرت ( )Schmitterأوضح من عرب عن هذا االتجاه .إذ أنه
يع ّرف املجتمع املدين عىل أنه نظام أو مجموعة من الجامعات الوسيطة املنظمة ذاتيا،
والتي:11
 -1تتمتع باستقالل نسبي عن كل من السلطات العامة ووحدات اإلنتاج
الخاصة ،أي العائالت واملرشوعات.
 -2كام أنها قادرة عىل اتخاذ أنشطة جامعية للتعبري والدفاع عن رغباتها
ومصالحها.
 -3ال تسعى إىل أن تحل محل أجهزة الدولة أو أن تقبل مسئولية تويل مهام
الحكم بشكل عام.
 -4تقبل العمل يف ظل قواعد محددة سلفا ذات طبيعة مدنية ،تؤكد عىل
االحرتام املتبادل.
ومن الجيل أن الفهم التقليدي للمجتمع املدين ينطوي عىل منطلق انتقايئ
واستبعادي يف آن واحد .فقد توصل كثري من الباحثني إىل نتيجة مفادها عدم وجود
مجتمع مدين يف الخربتني العربية واألفريقية ومن ثم ال واقع له .عىل أن ذلك االستنتاج
ال يقترص فقط عىل مفهوم املجتمع املدين ،وإمنا ميكن أن ميتد ليشمل كافة املفاهيم
املشتقة من املرجعية الغربية ،عىل أن هذه الفوىض املرتبطة باستخدام املفهوم متتد
لتشمل األدبيات الغربية نفسها ،فثمة عدم اتفاق واضح حول ماهية املفهوم اللهم
إال كونه فضاء عاما بني كل من العائلة والدولة .وتختلف النظريات الغربية حول
أي العنارص التي تتجاوز العائلة أو املرشوع الخاص وتشكل يف حقيقة األمر املجتمع
املدين.12
 - 10حمدي عبد الرحمن ،املجتمع املدين والتكامل يف أفريقيا رؤية من الشامل األفريقي ،يف ،حمدي
عبد الرحمن وعزة خليل (محررين) ،املجتمع املدين ودوره يف التكامل األفريقي ،مركز البحوث العربية
واإلفريقية ،القاهرة ،2004 ،ص 18
11 - Philippe C. Schmitter, Civil Society East and West, in, Larry Diamond et al. (eds.),
Consolidating the Third Wave Democracies: Themes and Perspectives, Baltimore: John
Hopkins University Press, 1997, p 240
 - 12حمدي عبد الرحمن ،املرجع السابق ،ص 19
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 . 2فشل أو تعرث عمليات التكامل يف املغرب العريب إمنا ينبع من أنانية النخب
الحاكمة ومتسكها بشعارات السيادة واملصالح الوطنية التي عصفت بها تيارات العوملة
الجارفة .أضف إىل ذلك أن هذه النخب مل تستطع بناء هوية وطنية متامسكة تنصهر
من خاللها كافة الوالءات ،كام أنها مل تنجح يف بناء الدميقراطية واألمن فإن لها أن
تحقق ذلك عىل املستوى اإلقليمي.
 . 3البد من تبني مدخل املجتمع املدين مبفهومه الواسع لتعزيز الدميقراطية
وإشاعة القيم املدنية التي تحرص عىل التسامح والقبول باآلخر ،وهو ما ميكن املجتمع
املدين من مواجهة استبداد السلطة يف ذات الوقت الذي يعرتف به برشعية وجود
الدولة وبأهمية وظائفها التي تؤديها ،من أجل تحقيق نهضة مواطنيها ورقيهم.
 . 4أن دور املجتمع املدين الحقيقي يتمثل يف نرش الوعي بأهمية االعتامد
الجامعي عىل الذات ،والوقوف يف وجه التيار النيو ليرباىل واآلثار السلبية التي تحملها
قوى العوملة الجديدة .وهذا يعنى رفض أي محاولة إلدماج الدول العربية واملغاربية
يف منظومة االقتصاد الرأساميل العاملي باعتبارها طرفًا هامشيًا وتاب ًعا ،وذلك من خالل
تطبيق سياسات التكيف الهيكيل.
 . 5لعل من أبرز املآخذ عىل األطر التكاملية التي اتخذها اتحاد املغرب العريب،
هو أنها ذات طابع فوقي مفروض من أعىل ،وال ميثل رأى حركة شعبية مغاربية واعية،
وتلك هي نقطة الضعف الرئيسية فيها .وعليه ينبغي التأكيد عىل أن املجتمع املدين
املغاريب مبا ينطوي عليه من تنظيامت ومؤسسات وكذلك قوى وحركات اجتامعية ميثل
ضامنة أساسية لنجاح أي عمل تكاميل.
 . 6إن نرش ثقافة التكامل واملجتمع املدين يف املغرب العريب ميثل مدخال لخلق
بنية معرفية تكاملية ،وذلك من خالل الخربات.13
ومن مجاالت البحث ذات األولوية ألدوار املجتمع املدين والتكامل املغاريب ،نذكر
ما ييل:14
• البحث يف تكوين املؤسسات االجتامعية يف املجتمعات املحلية ،ودورها يف
التواصل واالتصال عىل املستوى الوطني ،وعرب الحدود وعالقة هذه املؤسسات
 - 13املرجع نفسه ،ص ص 63-64
 - 14سامية الهادي النقر ،تعقيب ،يف ،حمدي عبد الرحمن وعزة خليل (محررين) ،املجتمع املدين ودوره يف
التكامل األفريقي ،مركز البحوث العربية واإلفريقية ،القاهرة ،2004 ،ص 138
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بالدولة والتغريات التي طرأت عىل هذه املؤسسات عرب الزمن ،نتيجة الضغوط
االقتصادية والسياسية ،التفاعل الثقايف ،الهجرة ،الجفاف ،الحروب وعدم االستقرار
السيايس ،التنمية غري املتوازنة ،إضافة إىل مدى تأثري التنظيامت الرسمية الحكومية
وغري الحكومية عىل هذه املؤسسات .ما هي تجارب هذه املؤسسات يف التكامل
عىل املستوى املحىل ويف حالة املجموعات الحدودية؟ ما هي أسس التكامل؟ هل
هي الهوية اإلثنية أم الوطنية أم املغاربية؟
• البحث يف تجارب الشبكات واملنتديات واالتحادات املحلية واإلقليمية
والعاملية ،ما هي إنجازاتها والفرص املتاحة أمامها واملعوقات التي تواجهها
يف خدمتها للتكامل املغاريب؟ نعنى هنا الشبكات القامئة من االقتصاديني
واالجتامعيني والعاملني يف مجال البيئة واملرأة والشباب وشبكات املهنيني من
أطباء ومهندسني ...الخ .وما مدى الدميقراطية داخل هذه الشبكات؟ وهل هي
من مؤسسات املجتمع املدين أم أنها تحت سيطرة الدولة؟
• الحركات االجتامعية النسوية والشبابية والعاملية ،هل لها أجندة مغاربية؟
وما مدى تأثرها باألجندة العاملية؟
• رضورة تقييم مناهج التعليم من منظور العامل الثالث.
خامسا  .دراسة حالة االتحاد النقايب لعامل املغرب العريب والحركة املغاربية
لحقوق اإلنسان
ميكن القول إن دول املغرب العريب ترتبط عضويا بالنظام اإلقليمي العريب
واإلفريقي ،وعليه فإن بعض هياكل ومؤسسات املجتمع املدين املغاريب تقوم بدور
تكاميل ال ميكن إنكاره سواء عىل الصعيد اإلقليمي أو القومي العرىب الشامل .وميكن
أن نشري بهذا الخصوص إىل منوذجني ميثل أولهام املنظامت املهنية والنقابية املغاربية،
بينام ميثل النموذج الثاين التنظيامت الدفاعية والحقوقية ذات املصالح العامة ،وذلك
عىل النحو التايل:
النموذج األول :االتحاد النقايب لعامل املغرب العريب
لقد تم استقبال توقيع معاهدة اتحاد املغرب العريب من طرف املنظامت
والنقابات العاملية املغاربية بكثري من الرتحاب والحامس ،حيث أن االتصال بني
املركزيات النقابية الوطنية مل يتم تفعيله ال من خالل منظمة العمل الدولية وال من
داخل منظمة العمل العربية ،والنقابات املغاربية عملت دامئا بأمل خلق وحدة نقابية
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عىل املستوى اإلقليمي التي متثل مرحلة مهمة يف إطار العمل عىل تحقيق حلم اتحاد
املغرب العريب .حيث أنه بعد سبعة ( )07أشهر من توقيع معاهدة اتحاد املغرب
العريب ،تم االتفاق عىل توحيد أربع عرشة ( )14اتحادا نقابيا لعمل املغرب العريب يف
اجتامع عقد بتونس يف  28و 29غشت  1989قام االتحاد العام التونيس للشغل بدعوة
نظرائه يف الدول املغاربية .وقد قام النقابيون املغاربيون بإنشاء لجنة تحضريية تقوم
بوضع القوانني األساسية والقواعد واملبادئ التوجيهية العامة لالتحاد النقايب لعمل
املغرب العريب.15
بعد املؤمتر التأسييس املنعقد يومي  6و  7ديسمرب  1989بالدار البيضاء ،تم إقرار
قانون االتحاد وإعالنه كأول منظمة شعبية يف املغرب العريب بعد التقاء االتحادات
املؤسسة التالية:
 املؤمتر العام للمنتجني الليبيني (ليبيا). االتحاد العام التونيس للعمل (تونس). االتحاد العام للعامل الجزائريني (الجزائر). االتحاد املغريب للشغل (املغرب). اتحاد العامل املوريتانيني (موريتانيا).وكام ينص عليه بيان املؤمتر التأسييس يف مادته الرابعة ،فإن األعضاء املؤسسني
لديهم نفس الحقوق ويتحملون نفس الواجبات .وقد تم اختيار مدينة تونس كمقر
لالتحاد بقرار من املؤمتر التأسييس ،وال ميكن تغيري املقر إىل عاصمة أخرى لدول املغرب
العريب إال بقرار من مؤمتر االتحاد (املادة  .)1أما فيام يتعلق باألهداف ،فإن املادة
الثانية ( )02تعكس اإلرادة الوحدوية بشكل واضح ورصيح ،من خالل طبيعة األعامل
التي يقوم بها االتحاد ومجاالت تدخله ،حيث أنه يعمل عىل:16
 توحيد وتطوير العمل النقايب يف املغرب العريب. تجسيد الوحدة العملية والفكرية للعامل املغاربة. تعبئة العامل املغاربة عىل الدفاع عن كامل حقوقهم وتحريرهم مناالستغالل والقهر والهيمنة.
 التصدي للتحديات التي تواجه الطبقة العاملة املغاربية يف الداخل والخارج،15 - Hamid El Amouri, op.cit, p 167
16 - Hamid El Amouri, op.cit, p 168
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ودعم نضال القوى العاملة من أجل التحرر السيايس واالجتامعي واالقتصادي.
 دعم وتأييد الحركات العاملية املضطهدة يف جميع أنحاء العامل. دعم نضال العامل األفارقة لتوطيد الوحدة النقابية األفريقية واالستقالل. تطوير برامج التعاون التقني والثقايف النقابات من بلدان املغرب العريب. توحيد مواقف الطبقة العاملة عىل املستوى اإلقليمي ويف املحافل الدولية. تعزيز الوحدة النقابية يف كل بلد من خالل الحامية والدفاع بكل الوسائلعن الحرية النقابية.
 معارضة االستغالل بكل أنواعه وأينام وجد. املساهمة يف السعي لتحقيق التكامل االقتصادي ،االجتامعي ،الثقايف بنيدول املغرب العريب ،من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي العريب.
 الدفاع عن العامل العرب املغرتبني.النموذج الثاين :الحركة املغاربية لحقوق اإلنسان
لقد وضعت الحركة املغاربية لحقوق اإلنسان مثلها مثل االتحادات النقابية قضية
وحدة املغرب العريب يف اهتامماتها األولية واألساسية ،حيث أن الجمعيات الناشطة
يف مجال حقوق اإلنسان انخرطت يف النقاشات واألفعال املتعلقة بوحدة املغرب
العريب ،وأكّدت أن إعالن الوحدة من طرف رؤساء الدول املغاربية ال ميثل إال الجوانب
السياسية واملؤسساتية للوحدة ،والبد من إكامل الجوانب األخرى والتي متثل دولة
القانون والحريات أهم أركانها ،وال ميكن للوحدة املغاربية أن ترى النور إال من خالل
األخذ بعني االعتبار لتطلعات املجتمعات املدنية املغاربية.
وتشري التوجهات العامة للنشطاء املغاربيني يف مجال حقوق اإلنسان إىل التأكيد
أن الوحدة املغاربية البد أن ترتكز عىل التحوالت السياسية االجتامعية واالقتصادية
والثقافية التي عرفتها الدول املغربية يف مثانينيات القرن العرشين .وبناء عىل هؤالء
النشطاء ،فإن بناء املغرب العريب ال ميكن أن يتم إال من خالل إدراك قيادات الدول
للتحوالت الدميقراطية التي تعرفها املجتمعات املغاربية.17
إن من بني أهم الحركات التي تحمل هذا التصور حول البعد الشعبي ملساعي
االندماج املغريب هي حركة حقوق اإلنسان املغاربية ،التي تؤكد عىل أبعاد جديدة
17 - Hamid El Amouri, op.cit, pp 169-170

137

للعالقات املغاربية .والواقع أن مسألة حقوق اإلنسان أصبحت تدريجيا أولوية لكل
بلد من بلدان املغرب العريب ،حيث أن اإلجامع يف هذه النقطة يتمثل يف فكرة أن
الضامن الصارم والج ّدي للحقوق يف إطار العالقات التي تربط بني الدول واملواطنني
يسمح باستقرار املؤسسات واالزدهار االقتصادي واالجتامعي ،وهذا ال يكون إىل من
خالل رشط آخر وهو االعرتاف بتعدد اآلراء وضامن إمكانية التعبري عنها.
خامتة
عىل ضوء ما تقدم ،أخلص يف النهاية إىل أن التمكني للفكرة املغاربية شبكيا ورغم
أهميتها اليزال مستعيص التحقيق بفعل عوامل عديدة؛ وعلية ينبغي التأكيد عىل
رضورة إعادة التفكري بجدية يف مراجعة العالقة بني السلطات الحاكمة يف املنطقة
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ظل عدم فعالية نشاط هذه النخب السياسية الحاكمة ،وعدم جدية مؤسساتها يف
التمكني للحلم املغاريب.
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إشكالية حكامة آليات الوساطة املؤسساتية املغاربية
حكامة هيئات املجتمع املدين يف املغرب «منوذجا»
بويا ماء العينني
طالب
مركز الصحراء للدراسات واألبحاث

املقدمة
مايزال املجتمع املدين يف أقطار املغرب العريب يواجه الكثري من الصعوبات
والعراقيل التي تحول دون فاعليته وتؤثر عىل نشاطه؛ فمن رشوط وجود مؤسسات
مدنية فاعلة ،رضورة توفر حرية واسقاللية وظيفية ماديا ومعنويا يف مواجهة البناء
املؤسسايت الرسمي ،بغية متكينه من آداء األدوار املنوطة به ،خاصة يف ظل االهداف
والخطط التي يتبناها يف مجال التنمية البرشية باعتباره دعامة أساسية لها ،نظرا لتعدد
األدوار وكرثة مجاالت الفعل التي ميكن أن تشكل مدخال هاما لعمله وميادين تدخله
،مام قد يكون له انعكاسات ايجابية عىل مستوى التنمية البرشية؛ اعامال ملفهوم
الحكامة الذي ينبني عىل رضورة تلبية تطلعات الشعوب وارشاكها يف االسرتاتيجيات
والتصورات الهادفة اىل تحقيق الغايات وبلورتها اىل خطوات اجرائية قابلة للتنفيذ
والتطبيق ،وفق خطة تشاركية يساهم فيها الجميع النجاز مشاريع منتجة اقتصاديا
واجتامعيا وثقافيا وبيئيا ...
ولن يكون ذلك سالكا اال برضورة اضطالع املجتمع املدين بدوره الحقيقي يف
تأطري األفراد وتأهيلهم للمساهمة بشكل نشط وفعال وحر يف التنمية البرشية ،وكذا
مختلف املجاالت الحياتية.
يأيت ذلك تأكيدا ملا جاء يف الدستور الجديد؛ من أن الفاعل املدين رشيك أسايس
يف اعداد السياسات العمومية وتفعيلها ومتابعتها وتنفيذها ،باعتباره معني بصياغتها
لكونه رشيك أيضا يف عملية صناعة القرار العمومي.
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وذلك يف إطار فلسفة جديدة ملعالجة الهموم والقضايا التي يطرحها التعاطي
مع الشأن املحيل للجهة متاشيا مع السياسة الجهوية الجديدة ،وفق رؤية اسرتاتيجية
وطنية شمولية ،تحظى فيها كل الفعاليات باملساهمة يف صناعة القرار جهويا ومحليا.
لخلق أسس سياسة تشاركية تندمج فيها جهود ممثيل السلطات املركزية مع فعاليات
املجتمع املدين دون إقصاء ،لتكريس دميقراطية تشاركية تساهم يف حل اإلشكاالت
التنموية التي تعرفها العديد من الجهات ،ونخص بالذكر االقاليم الجنوبية .
فأي تفكري اسرتاتيجي يجب أن يعنى بالخيارات املمكنة لتحسني حال السياسات
العمومية املحلية املنتهجة يف هذه الجهة ،من خالل اعتامد حكامة تقوم عىل اساس
منهجية جديدة تكمن يف رضورة اعادة تنظيم العالقات ،واعادة توزيع األدوار داخل
املجتمع وفق مبدأي الرشعية واملرشوعية لتحقيق جملة أهداف رئيسية منها :الكفاية،
النجاعة ،املتابعة ،التقييم ..وتدعيم ذلك بآلية رصد املالحظات وبلورة األفكار املناسبة
ملعالجة مختلف القضايا التي تهم املنطقة.
اليشء الذي يربز أهمية دور املجتمع املدين يف توسيع هامش الفعل والحركة
قصد التواصل بشكل أفضل يف ظل دميقراطية تشاركية تروم التدبري املشرتك للشأن
املحيل بناء عىل تقوية دور السكان يف اتخاذ القرار وإعامله بشكل جيد ،تحقيقا
لرشوط الحكامة الجيدة عىل الصعيد املحيل .خاصة أن دستور  1يوليوز  2011قد
مأسس لنهاية احتكار املؤسسات السياسية لتدبري الشأن العام ،حيث تم التنصيص عىل
الدميقراطية املواطنة والتشاركية ،يف الفصول .146 ،139 ،33 ،15 ،14 ،13 ،12
وهي مقتضيات تحفظ دور املجتمع املدين ،وتجعله يف صلب عملية الدميقراطية
التشاركية لتحقيق الشفافية واملساءلة يف آداء السلطات العمومية« .فكلام كانت
العالقة التشاركية بني الدولة واملجتمع املدين فعالة ،كلام كانت لذلك آثار ايجابية
عىل عملية التنمية» .ويبقى األهم أن الدستور الجديد ألزم الحكومة بفتح حوار حول
األدوار الجديدة يف عالقتها باملجتمع املدين ،حيث متت الدعوة اىل انطالق حوار وطني
أول حول املجتمع املدين ،عىل أساس إعداد مرشوع اسرتاتيجي يحكم عالقة الحكومة
مع املجتمع املدين ،ميتد ما بني .2016-2012
هذه األرضية ،التي تتوفر فيها كل املقومات من قبيل املرشوعية والرشعية
القانونية والدستورية ،تبقى يف نظري املدخل الحقيقي والفعيل ،بل الرشط الالزم
لتحقيق الحكامة املحلية والتنمية ،لجعل املؤسسات تحظى بثقة ورضا املواطن.
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ولخوض غامر هذا املوضوع ذي الراهنية واألهمية الخاصة ،سوف نسلط الضوء
يف محور أوال ،عىل رضورة اإلشارة إىل أهمية املجتمع املدين يف التنمية والدميقراطية
التشاركية .عىل أن نخصص الحديث يف املحور الثاين ،عن بعض اآلليات ذات الفعالية
والقادرة عىل تأهيل وإفراز رشوط إنجاح دور حقيقي للمجتمع املدين يف تعزيز
مرشوع الجهوية املتقدمة.
املحور األول  :املجتمع املدين* بني دسرتة الدميوقراطية التشاركية وتفعيل التنمية
الجهوية
من املقتضيات الهامة لدستور  ،2011الدعوة اىل التأسيس ملرحلة جديدة ،عنوانها
العريض ،العمل عىل وضع نهاية احتكار املؤسسات السياسية لتدبري الشأن العام من خالل
التنصيص عىل الفعل الدميقراطي التشاريك املواطن يف الفصول التي سبقت االشارة اليها.1
والتي تحدد مقتضيات تحفظ دور املجتمع املدين ،وتجعله يف صلب العملية التشاركية التي
تعترب جوهر التحوالت التي تعرفها السياسات العمومية* املحلية التي اسهمت بدورها

يف ظهور ما يسمى بالدميقراطية التشاركية ،والتي ميكن تعريفها عىل أنها« :شكل من
أشكال التدبري املشرتك للشأن العام املحيل بناء عىل تقوية مشاركة السكان يف اتخاذ
القرار السيايس».
*  -يطرح مفهوم املجتمع املدين أكرث من صعوبة يف محاوالت تعريفه وتحديد معامله وعنارصه الكربى،
وذلك ملجموعة اعتبارات منها املرجعية التاريخية الغربية للمفهوم ،وتعدد األنشطة واالهتاممات واملجاالت
املشكلة له ،ملزيد من التفاصيل حول مفهوم املجتمع املدين وما يحيط به من إشكاالت ،عودة إىل مؤلف
الدكتور سعيد جفري «الحكامة وأخواتها (مقاربة يف املفهوم ورهان الطموح املغريب)» الرشكة املغربية
لتوزيع الكتاب ،SOMADIL ،الطبعة األوىل ،2010-1431 ،الدار البيضاء ،ابتداء من الصفحة .44
 - 1مزيد من التفاصيل ؛ انظر املقرتحات التي تقدم بها «منتدى كفاءات من أجل املغرب» ،للمساهمة
يف صياغة تصور االليات الفاعلة الرشاك املجتمع املدين يف عملية صناعة القرار العمومي .بتاريخ  3ابريل
 .2012وذلك يف اطار املساهمة يف انجاح الحوار الوطني حول املجتمع املدين ،الذي ترشف عليه لجنة الحوار
الوطني حول املجتمع املدين واالدوار الدستورية الجديدة .تحت وصاية الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان
واملجتمع املدين.
*  -ميكن أن تعرف السياسة العامة كأنشطة موجهة نحو إيجاد حل ملشاكل عمومية عالقة داخل املحيط من
طرف فاعلني سياسيني لهم عالقات بنيوية ،والكل يتطور يف الزمن.
 عودة إىل مؤلف «فانسون لوميو»  :دراسة السياسات العامة ،الفاعلون وسلطتهم .ترجمة عبد املالكإحزرير ،فريد خالد ،جامعة القايض عياض ،منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية،
سلسلة الكتب ،العدد  ،36مراكش  ،2004ص.15:
 كام تشري السياسات العامة إىل «حصيلة ما ينتجه النظام داخل مؤسسة الدولة ،فهي مخرج النظامالسيايس ،تتولد نتيجة ظروف بيئية ،بل إنها باعتبارها فعال تستنبط جوابا مأمسسا عن مشكلة معينة.
فالسياسة العامة ال تتعلق بالدولة يف حد ذاتها ،بل مبا تفعله وتقوم به عرب مؤسساتها الدستورية يف املجاالت
الترشيعية والتنفيذية والقضائية باعتبارها علم الفعل أو العمل.
 ملزيد من التفاصيل ،عودة إىل« :دليل تحليل السياسات العامة» وهو منجز من طرف مركز جامعة نيويوركللتنمية الدولية ،املتعاقد مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلدارة مرشوع دعم أعامل الربملان املغريب.
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فالقرار العمومي وصياغته يتطلب رضورة فتح املجال أمام مكونات املجتمع
املدين يف ظل النداءات الرامية إىل رضورة فسح مجال أوسع يف هذا املجال .خاصة مع
فشل نظرية من «األعىل إىل األسفل» ،2التي أظهرت مدى محدوديتها وعدم فعاليتها يف
عالقة الدولة باملواطن .فكل تنمية مستدامة* يجب أن ترتكز عىل رضورة إرشاك الفرد/
املواطن يف القرارات ،حتى نكون فعال أمام توجه حقيقي يعكس الصورة التي يراد
رسمها ملفهوم الجهوية املتقدمة ،كآلية معربة عن الهوية الوطنية والشخصية املغربية.
كام أن تحقيق التنمية الشاملة اليتأىت اال بارادة سياسية تروم مأسسة الدميقراطية
التشاركية واعتامدها كنظام أسايس لتدبري الشأن العمومي سواء عىل املستوى املحيل
أو الجهوي أو الوطني؛ فاملجتمع املدين متى توفر له القدر الكايف من االستقاللية
واملصداقية أمكنه أن يضطلع بدوره يف بروز نخب محلية قادرة عىل توفري املناخ املالئم
النجاح مخطط التنمية الداخلية لألقاليم الجنوبية .
فالسياق السيايس والحكامة املعتمدة يف هذه االقاليم مل يشجعا عىل ابراز ثقافة
مشرتكة قصد النهوض مبسألة تنمية الجهة ،وال انخراط الفاعلني املعنيني انخراطا قويا،
وال أي شكل من أشكال التناسق بني السياسات العمومية التي يجري تفعيلها.3
كام أن مسألة الحكامة الرشيدة متر لزوما عرب تقوية املؤسسات وتخليقها ودعمها
مبقومات الشفافية واملشاركة واملحاسبة وسيادة القانون  ،مع الرتكيز عىل األخالقيات
والحاجة لرتسيمها واحاطتها بأسباب التنفيذ ..لكن بعيدا عن املعالجات املعلبة
واملقاربات السلطوية ،واإلجراءات املفروضة من فوق ،من املتعني إرشاك املجتمع املدين
مدعوما باالعالم الحر يف عملية االصالح والتجديد القانوين واملؤسسايت واالخالقي.4
 - 2مصطفى املناصفي ،املجتمع املدين والدميقراطية التشاركية ،دفاتر سياسية ،العدد  ،108مارس/أبريل
 ،2010الصفحة.2 :
*  -يف التعريف املادي  :استخدام املوارد الطبيعية املتجددة بطريقة ال تؤدي إىل فنائها أو تؤدي إىل تناقص
جدواها املتجدد بالنسبة لالجيال املقبلة وذلك مع املحافظة عىل رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غري متناقص
من املوارد الطبيعية مثل الرتبة واملياه الجوفية والكتلة البيولوجية .
أما التعريف اإلقتصادي :فإن التنمية املستدامة تعني اإلدارة املثىل للموارد الطبيعية وذلك بالرتكيز عىل
الحصول عىل الحد األقىص من منافع التنمية االقتصادية برشط املحافظة عىل خدمات املوارد الطبيعية
ونوعيتها.
انظر بهذا الخصوص  :عبد اإلله سطر :التنمية املستدامة ،التنمية البرشية :كتاب اإلمتحانات املهنية مطبعة
النجاح الجديدة ،الطبعة الثانية ،الدار البيضاء ،2006 ،ص . 56 :
 - 3انظر تقرير املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي حول «النموذج التنموي الجديد لالقاليم الجنوبية»
املرفوع اىل ملك البالد ،والذي أعده املجلس يف شخص «اللجنة الخاصة املكلفة ببلورة منوذج تنموي جديد
لالقاليم الصحراوية» .وذلك بتاريخ  13اكتوبر .2013
 - 4محمد براو « :أسئلة الحكامة وتخليق الحياة العامة يف املغرب» ،دراسة منشورة باملجلة االلكرتونية
املغربية التي تعنى بالعلوم القانونية ،عىل املوقع االلكرتوين التايل marocdroit.com :
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ولتدعيم هذه املكانة منح الدستور املجتمع املدين امكانية املشاركة يف التخطيط
املستقبيل لعمل الدولة من خالل الحق يف املشاركة يف الترشيع ،عرب املشاركة يف اعداد
القوانني ومشاريع القوانني التي يتم عرضها عىل الربملان .ويتم ذلك عن طريق تقديم
اقرتاحات وعرائض .فالفصل  12و  13من الدستور ميكنان من املشاركة يف التخطيط
ووضع برامج من خالل املشاركة مع الحكومة يف اعدادها.
والعريضة مبثابة ورقة تتضمن مجموعة من النقط التي تود الجمعية ايصالها
للحكومة ،وهي عدة أنواع ،فقد تكون« :عريضة احتجاجية» عىل عمل حكومي
اليستجيب لطموحات األفراد التي متثلهم منظمة املجتمع املدين .ثم «عريضة اقرتاحية»
تقرتح عىل الحكومة أو الجهة من أجل تجاوز مشكلة آنية تحظى باهتامم املنظمة.
ويستفاد من الفصلني  15و  139أن تقديم العرائض مخول لألفراد والجمعيات عىل
السواء.
بخالف الفصل  14من الدستور الذي يؤكد أن حق تقديم امللتمسات هو حق
دستوري قانوين ممنوح فقط للمواطنني الحاملني للجنسية املغربية وميارس شخصيا .أما
منظامت املجتمع املدين غري مسموح لها باملشاركة يف هذه اآللية ،كام أن امللتمسات
تقدم حرصيا اىل الربملان حسب شكليات ورشوط سيحددها القانون التنظيمي .من هنا
ميكن تعريف «امللتمس الترشيعي» بأنه كل مبادرة أو فعل جامعي أو فردي يهدف
إىل تقديم اقرتاح للربملان من أجل سن قانون عادي أو الغاء قانون موجود.5
وبالتايل فإن متكني املواطنني من املشاركة يف العملية الترشيعية سيعزز التواصل
والحوار بني الناخبني واملنتخبني ،تعزيزا لنص الفصل  156من الباب  12املخصص
للحكامة الجيدة 6الذي ينص عىل أن « :تتلقى املرافق العمومية مالحظات مرتفقيها،
ومقرتحاتهم وتطلعاتهم وتؤمن تتبعها».
كام ميكن أن يكون للمجتمع املدين الدور الرئييس واملحوري يف تكريس املرشوع
الجهوي ،عرب املشاركة يف الصياغة وتنفيذ القرارات والربامج الجهوية .ذلك أن إرشاك
هذا املكون يف تدبري الشأن املحيل ،يف إطار دميوقراطية تشاركية ،يعترب أمرا هاما يف
 - 5املصطفى العشام الشعيبي  :دور املجتمع املدين يف تخليق الحياة العامة ،عودة اىل املجلة القانونية
االلكرتونية عىل موقع العلوم القانونية املشار اليه سابقا.
 - 6لالطالع عىل هذا املفهوم يرجى االطالع عىل مؤلف « :الحكامة الجيدة باملغرب» ملجموعة من الباحثني،
وقد صدر الكتاب يف اطار سلسلة الالمركزية واالدارة الرتابية ،من تنسيق وتقديم الدكتور كريم لحرش.
الطبعة االوىل  ،2013طبع «طوب بريس» الرباط السنة  2013ابتداء من الصفحة .68
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هذا املرشوع الجهوي املستقبيل ،الذي البد له من رؤية مستقبلية لبناء عالقة سليمة
بني املجتمع املدين والتنمية البرشية تقوم عىل أساس: 7
• تنمية املوارد البرشية وتطوير املهارات
• ارشاك جميع املواطنني يف االستفادة من نتائج التنمية
• تحسني األوضاع االقتصادية واالجتامعية
• رضورة مشاركة املجتمع املدين يف صياغة الخطط التنموية ووضع
السياسات االقتصادية.
• كون املجتمع املدين أكرث قدرة عىل الوصول إىل القواعد الشعبية ،وأكرث
فاعلية يف مالمسة هموم الجامعات املستهدفة بأي مرشوع تنموي .من هنا تأيت
أهمية التأكيد عىل الزامية إرشاك الفاعل املدين يف وضع املخططات الجامعية
للتنمية.
• رضورة سعي املجتمع املدين إىل بناء رصيد للقوة والتأثري من خالل النجاح
يف إقامة تحالفات وشبكات فيام بني هيئات املجتمع املدين بعضها ببعض ،وبينها
وبني كافة األطراف الفاعلة يف مجال التنمية ،األمر الذي يقرتن برضورة الوصول
إىل الحق يف املعلومة.
هذه األفكار والتصورات متكن من اعطاء مصداقية وازنة للخطاب الجهوي الراهن
الذي يعترب الجهوية املتقدمة ركنا أساسيا يف اسرتاتيجية العهد الجديد .اليشء الذي
يستلزم عمل املجتمع املدين ،وفق آليات وأدوات أكرث فعالية ونجاعة .حتى تكون له
القدرة عىل البحث يف كيفية إيجاد السبل املالمئة للمراقبة املستمرة والقارة ،بغية تتبع
تجربة الجهوية التي أصبحت من صميم االهتاممات العامة للدولة واملجتمع املدين.
باعتبارها مدخال يتغيا حسن تدبري املشاكل واإلختالالت املوجودة ،وضامن التعايش
السلمي والتامسك االجتامعي ،تحصينا للمجتمع ضد املؤامرات الخارجية ،والحد من
التداعيات السلبية التي قد تطفو عىل السطح بني الفينة واألخرى.
كام أن مكانة املجتمع املدين يف تعزيز وتدعيم قيم الدميقراطية التشاركية ترتبط
مبدى استعداده للرقي مبستوى وعي األفراد بأهمية الجهوية املتقدمة يف خدمة
القضية الوطنية.
 - 7نفس املرجع وابتداء من نفس الصفحة .
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ولن يتأىت ذلك إال بتوسيع مشاركة هذا املكون االجتامعي الهام يف تدبري الشأن
الجهوي يف اتجاه يجعل األفراد يف األقاليم الجنوبية يتمتعون مبواطنة كاملة مرتكزها
املشاركة السياسية كدعامة أساسية.
فإرشاك املجتمع املدين إذن يجب أن يتم يف إطار حكامة تشاركية تقوم عىل أساس
ثقافة تضامنية فيام بني الجميع ،الحكومة واملجتمع املدين وكل املكونات األخرى.
ويف هذا السياق نؤكد عىل أهمية دعوة امللك إىل مقاربة تشاركية تهم اإلصالحات
الكربى املتعلقة باملرشوع الجهوي عندما يقول يف خطاب  3يناير ...« :2010لذا ،قررنا
إرشاك كل القوى الحية لألمة يف بلورته .»...كام جاء يف نفس السياق التأكيد عىل أهمية
إرشاك الفعاليات يف هذا الورش الجهوي الكبري ،حينام قال امللك يف خطاب 2008/11/6
ما ييل...« :وإننا لحريصون عىل أن يتمخض التصور العام لهذا املرشوع الكبري عن
نقاش وطني واسع وبناء ،تشارك فيه كل املؤسسات والسلطات املختصة والفعاليات
التمثيلية والحزبية واألكادميية والجمعوية املؤهلة».
هذه الخطب امللكية هي مبثابة دعوة رصيحة إىل رضورة استشعار أهمية
الدميقراطية التشاركية يف تعزيز الطرح املليك حول الجهوية ،باعتبارها التأكيد الفعيل
عىل الطابع االسرتاتيجي لهذا الخيار الذي يسعى للربط بني قضية الصحراء ،والجهوية
ليس فقط باعتبارها مسألة تخدم القضية الوطنية بل مكونا أساسيا من مكونات
الدميقراطية وبناء دولة القانون.
ومن مزايا الدميقراطية التشاركية نذكر إرشاك املواطنني يف مشاريع محلية تعنيهم
بشكل مبارش أو غري مبارش ،قصد بلورة تنمية مستدامة فاعلة .فهي متكن من تحقيق
إرشاك فعيل وموسع للساكنة املحلية يف تسيري شؤونها العامة ،فالدميقراطية التشاركية
تشكل مدخال أساسيا من مداخل بناء الوعي وتقوية دور الرأي العام بشكل يرفع من
حجم املشاركة السياسية االعتيادية ،بحيث نتمكن من تجاوز حالة العزوف السيايس
لدى املواطن.8
ذلك أن الغاية املثىل من الجهوية تتمثل يف مدى اإلسهام يف وضع إطار وآليات
قادرة عىل إطالق مسار التنمية الالمركزية القامئة عىل التعبئة املنسقة لإلمكانات
 - 8محمد زين الدين ،الدميقراطية التشاركية وإشكالية التنمية املحلية ،املساء ،العدد  ،1119الثالثاء
.2010/4/27
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الجهوية واملشاركة الفعالة للمواطنني يف اتخاذ القرارات عن طريق االستامع إىل وجهات
نظر فئات املجتمع املدين ،وتدعيم قنوات الحوار والتواصل مع مختلف املكونات
والفاعلني سواء منهم االقتصاديني أو االجتامعيني أو السياسيني واملثقفني .وتعترب هذه
الخاصية أبرز ما مييز التصور الجديد إلعداد الرتاب.
فقد عمل العهد الجديد -تحت وطأة تركة العهد السابق -عىل تغيري منهجية
إدارة الشأن العام سواء وطنيا أو محليا ،بإرشاك كافة الفاعلني من سياسيني واقتصاديني،
وانفتاح أكرب عىل املجتمع املدين .هذا النهج الجديد يف مامرسة الحكم فعل يف الرسالة
امللكية املوجهة إىل املشاركني يف أشغال اللقاء الوطني النطالق الحوار حول إعداد
الرتاب يف  26يناير  .92000فالجهة والجهوية باملغرب ،كتقطيع ترايب وكتدبري للمجال
ونهج الالمركزية ،كانت وما تزال محط قراءات ودراسات معمقة من زوايا سياسية
وقانونية وجغرافية متعددة ،كان أبرزها التصميم الوطني إلعداد الرتاب (سنة )2003
وتقرير الخمسينية (سنة  )2005وكتاب مغرب الجهات الصادر عن املندوبية السامية
للتخطيط .2008
عىل اعتبار أن الجهوية هي منط من التعبري عن تصور ضمن اسرتاتيجية شمولية
ومتكاملة ،تنطلق من الحاجيات القطاعية لكل جهة مثل الثقافة ،الصحة ،الصناعة،
اإلسكان والتعليم ...مام يتيح الفرصة للخصوصيات الجهوية أن تعرب عن ذاتها من
خالل ما تتوفر عليه الجهات من إمكانات برشية ومادية ،وعام تطمح إىل بلوغه
من أهداف التنمية االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتامعية .نظرا ألن التنمية
هي عملية إرادية وذاتية باألساس وال تعتمد عىل منوذج مسبق10؛ فالجهة باعتبارها
مجموعة ترابية منسجمة مجاليا ،تهدف إىل خلق نوع من التكامل التنموي وإىل
تحقيق قدر من التوازن االقتصادي واالجتامعي والثقايف بني األقاليم يف إطار التنمية
الجهوية التي تالءم تدخل الدولة إلنجاز عمليات التخطيط والتنمية املحلية.
املحور الثاين  :آليات إفراز حكامة فاعلة للمجتمع املدين يف صنع القرار املحيل
إن الحديث عن أي تنمية حقيقية يتطلب رضورة إعطاء العناية الالزمة للالمركزية
 - 9عبد الكبري يحيا ،تقسيم الرتاب والسياسة الجهوية باملغرب نحو اعتامد جهوية سياسية ،منشورات املجلة
املغربية لإلدارة املحلية والتنمية  ،REMALDالطبعة األوىل  ،2010ص.241 :
 - 10خالد فريد ،الجهوية املوسعة باملغرب وأهمية البعد السوسيو-سيايس يف مقاربة «تدبري الشأن املحيل،
سلسلة الالمركزية واإلدارة املحلية ( »)6الجهوية املوسعة باملغرب (أي منوذج مغريب عىل ضوء التجارب
املقارنة؟) جمع وتنسيق سعيد جفري وكريم لحرش ،الطبعة األوىل فرباير  ،2010الرباط ،ص.50 :
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والدميقراطية املحلية التي يجب أن تستند -حتى تنضج وتثمر -عىل أساس متني قوامه
حكامة محلية فعلية ،تعكس مقاربة سليمة للحكم والتدبري ،وتقوم عىل تفاعل أكرث
يف صنع القرار املحيل ،اعتدادا مبؤرشات ومعايري الحكامة الجيدة ،التي ميكن إبراز أهم
مظاهرها يف مجموعة من النقاط ،هي كالتايل: 11
• املشاركة  :وتفيد عدم احتكار السلطة السياسية للشأن العمومي .وتستدعي
مشاركة القطاع الخاص واملجتمع املدين يف العملية التدبريية.
• دولة القانون  :وتفيد رضورة خضوع الجميع للقوانني املعمول بها.
• الشفافية  :ومتكن من رضورة االطالع عىل الوثائق االدارية واملالية وجعلها
يف متناول العموم.
• املسؤولية  :أي تالزم املسؤولية واملحاسبة.
• التقييم  :وهو طبعا اليفيد توقيع الجزاء ،بل اصالح األعطاب واالعوجاج
يف تدبري السأن العام
• الفعالية  :وتفيد العمل عىل تحقيق األهداف التي نوقشت مبشاركة جميع
املعنيني باألمر .وتفيد أيضا القدرة عىل تنفيذ املشاريع والحاجيات من خالل
ترشيد وعقلنة تدبري املوارد.
• رؤية اسرتاتيجية عىل املدى البعيد واملتوسط
ذلك أن الرهان عىل مرشوع الجهوية بغية تحقيق تنمية محلية شاملة ،يستوجب
وضع اسرتاتيجية إصالحية لواقع الجهة الداخيل والخارجي ،يستند باألساس عىل تجنيد
كل الطاقات والفعاليات وكذا املؤهالت الذاتية للجهة ،والعمل عىل تطوير مواردها
وتوظيفها يف أنشطة اقتصادية تتالءم وخصوصيتها .باإلضافة إىل توفري الرشاكة مع كل
الفاعلني املحليني قصد تفجري طاقاتهم اإلنتاجية داخل مجالها.12
هذه األرضية واملعطيات السابقة تدفعنا إىل مجموعة من اآلليات التي يجب
أخذها بعني االعتبار ونذكر منها عىل الخصوص:
• رضورة وجود نخب محلية غري متجاوزة وقادرة عىل العمل الجاد وتكريس
 - 11معايري الحكامة الجيدة كام صنفها برنامج االمم املتحدة االمنايئ ،ملزيد من التفاصيل يرجى مراجعة
الكتاب عبارة عن مؤلف لكل من د.رشيد السعيد و ذ.كريم لحرش حول «الحكامة الجيدة باملغرب
ومتطلبات التنمية البرشية املستدامة» ،الطبعة االوىل  ،2009طوب بريس الرباط ص .37
 - 12محمد بوجنون ،السياسة الجهوية باملغرب بني إكراهات الواقع ومتطلبات التنمية املحلية ،نفس املرجع
السابق ،ص.69 :
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ثقافة االختالف وااللتزام والتشاور ،قصد إنجاح الفعل الدميقراطي التشاريك .ذلك
أنه مهام كانت قوة ومتانة الرتسانة القانونية واإلجراءات التدبريية فإن وجود
نخب محلية عاجزة تفقد الدميقراطية التشاركية كل أبعادها التنموية .13إذ أنه
ال ميكن للمغرب رفع تحدي التنمية الجهوية دون نخب مؤهلة وكفاءات قادرة
عىل خلق رشوط التدبري الجيد للشأن املحيل.
• كام أنه من اإلكراهات التي تقف أمام تطبيق الجهوية؛ أنه ال تنمية
حقيقية بدون مشاركة فاعلة من الساكنة واملجتمع املدين يف بلورة هذا املرشوع
عىل أرض الواقع ،ألن هذا األخري أي املجتمع املدين من املعنيني األساسيني يف هذه
العملية من خالل إلتصاقه بالهم والشأن املحليني.
• إن األولوية بالنسبة للمجتمع املدين ،عىل غرار الحكومة واألحزاب ،يجب
أن تنصب حول إعادة االعتبار ملشاركة املغاربة ،والشباب بشكل خاص ،يف العمل
السيايس ،وال مناص هنا من االهتامم بالقضايا املهمة ،بداية من تقوية الصف
الداخيل وترسيخ الدميقراطية ،وتخليق الحياة السياسية ،واالهتامم أكرث بالوحدة
الوطنية ودعمها ،فضال عن االهتامم بالتنمية عىل صعيد الجهة.
• كام ميكن استغالل هذا الورش الجهوي املوسع ليكون رافعة حقيقية
وانطالقة فعلية لعمل جهوي فعال ،ذلك أن هذا النوع من العمل مطالب بأن
يؤدي أدوارا طالئعية يف إحياء الشخصية الجهوية وإبراز املعامل واإلبداع الثقايف
للجهات.
• إن تبني الجهوية يقتيض وجود رغبة صادقة يف الذهاب بعيدا باملرشوع
الجهوي ،مام يقتيض رضورة بداية العمل نحو خلق نقاش مسؤول حول أهمية
االنطالقة يف خوض غامر الدعوة إىل تفعيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز ،2011
التي تؤسس إلصالحات دستورية وسياسية عميقة يف البالد ،خاصة أجرأة وتنزيل
ما يتعلق بانجاح مهام املجتمع املدين للنهوض بالخيار الجهوي .من ذلك عىل
سبيل املثال :
 اوال  :اإلرساع باعتامد القانون التنظيمي الخاص برشوط وكيفيات مامرسةالحق يف الترشيع وتقديم العرائض اىل السلطات العمومية.
 ثانيا  :اإلرساع باخراج القانون التنظيمي للجهوية إىل الوجود قصد بلورةالرؤى والتصورات الكفيل بانجاح هذا الورش الكبري.
 - 13محمد زين الدين ،مرجع متت اإلشارة إليه.
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• إن تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية للجهة ال يتحقق
فقط بتدخل فوقي للدولة ،بل إن األمر يتطلب الدفع يف اتجاه إعادة الثقة لعمل
املجتمع املدين من خالل دمقرطته ومنحه االستقاللية الكافية ،ذلك أن هذا االخري
بحاجة اىل تقوية وترميم فعيل للعب األدوار التنموية املنوطة به؛ وفق مقومات
أساسية ،هي املشاركة والفعالية ،ألن ذلك هو ما قد ميكنه من أداء دوره كامال
يف مد رشايني الهياكل السياسية للجهوية بالحيوية واملردودية الحكامتية الالزمة.
• كون املجتمع املدين أكرث قدرة عىل الوصول اىل القوعد الشعبية ،وأكرث
فاعلية يف مالمسة هموم الجامعات املستهدفة باملرشوع الجهوي والتنموي .مام
يفرض بناء رصيد للقوة والتأثري من خالل النجاح يف إقامة تحالفات وشبكات فيام
بني هيئات املجتمع املدين بعضها ببعض .وبينها وبني كافة األطراف الفاعلة يف
عملية التنمية محليا وجهويا ووطنيا.
• إن حضور املجتمع املدين املعترب يف مرشوع الجهوية ،يظل أساسيا ومطلوبا
ألن غيابه عن هذا الورش وعدم يقظته وضعف رقابته ،ال يجب أن يستمر بل
يجب العمل عىل تفعيله ،وإحياءه حتى نضمن حسن سري مشاركة املواطنني يف
تدبري شؤونهم املحلية ،ألن يف ذلك تأثري كبري عىل صياغة القرار ومتابعة تنفيذه
والقيام بالرقابة واملساءلة.
ويف ذلك تأكيد عىل االستقاللية يف تسيري وتدبري املصالح العامة من جهة ،والعمل
عىل التخلص من الظواهر السلبية التي تجسدها بعض مكونات املجتمع املدين التي
ما زالت مشغولة باالمتيازات التي تحققها من وراء هذا العمل ،يف حني الجزء اآلخر
مقيص ومحارص ،كام أن كلمته ال تصل يف ظل واقع عام يقول إن عامة الشعب
مشغولة بهمومها اليومية لتغطية مصاريفها األساسية.

خالصــة
هكذا إذن يبقى املحك الحقيقي للدولة املركزية هو تفعيل الجهوية بكل
استحقاقاتها عىل أساس أن تكون مستوفية للمبادئ العادلة ،وتروم الحل النهايئ ،ليجد
اإلنسان الصحراوي كينونته واستقراره وليكون فاعال حقيقيا يف دواليب االهتاممات
السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف ظل الدولة الواحدة دولة الحق والقانون.
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من هنا تربز أهمية ربط االسرتاتيجية الجهوية الجديدة مبسألة ذات أهمية
قصوى تتجىل يف إيجاد حل سيايس وعادل لقضية الصحراء.
فالقارئ املتابع للخطب امللكية ال شك سيالحظ أن الرابط بينها يتمثل يف السعي
إىل خلق الظروف املالمئة لتهييىء رشوط انضاج حل عادل ،وكدا إعطاء املصداقية
للخطاب حوله يف جميع الجهات ،من هنا «برزت أهمية العالقة املستقرة يف الخطاب
الرسمي بني رضورة إيجاد حل لقضية الصحراء والجهوية املزمع تطبيقها» ،باعتبارها
خيارا دميقراطيا واسرتاتيجيا يروم معالجة االشكاالت واملعضالت التي فرضتها تجاذبات
الحرب الباردة.
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إضاءات حول محدود ّية ال ّتجربة ال ّتونس ّية
انطالقا من جدل ّية الخصائص الجوف ّية للثّورة
والسامت الفيض ّية للمسار االنتقايل
ّ
قسومي
املولدي ّ
جامعة تونس

املقدمة
يبدو أ ّن ما تحقّق يف تونس بعد «الثّورة» من تغيريات شملت مسألة الحريّة
وال ّدخول يف شكل من املامرسة ال ّدميقراط ّية يطرح إشكاال كبريا ،أل ّن هذا التّغيري حدث
يف إطار نفس البناء االجتامعي الذي مل يتغيرّ ولو قيد أمنلة يف االت ّجاه الذي أشارت
إليه شعارات الثّورة منذ مق ّدماتها األول املعروفة بانتفاضة الحوض املنجمي (منذ سنة
 .)2008وهو يطرح إشكاال ألنّه من ناحية أوىل مه ّم ج ّدا باملقارنة مع ما كان سائدا يف
ال ّنظام القديم ،ولك ّنه من ناحية ثانية ال يرقى إىل مستوى شعارات الثّورة وأهدافها،
لذلك فهو ليس باملنجز الثّوري .هذا باإلضافة إىل أ ّن مسألة الح ّريات يف تونس كانت
الصغرى ،ومل تكن بامل ّرة
دامئا قض ّية الشرّ يحة العليا من الطّبقة الوسطى والربجوازيّة ّ
قضيّة الفئات امله ّمشة التي انتفضت عىل ال ّنظام القديم طلبا لإلعرتاف والحق يف
العيش الكريم .أ ّما الربجوازيّة (أيّا كانت صفتها ال ّدقيقة) فهي حليفة ال ّنظام الذي
تك ّونت يف إطاره دوما وال شأن لها مبسألة الح ّريات ألنّها مل تكن متثّل إشكال ّية بال ّنسبة
إليها ،بينام الطّبقات الشّ عب ّية والفئات امله ّمشة والشرّ ائح املعدمة فواقعها االجتامعي
املحكوم بضغوط الضرّ ورة املعيش ّية وإكراهات الحياة اليوم ّية وارتباط هواجسها
بالبؤس املع ّمم يحجب عنها ال ّرؤيا نهائيّا عن العديد من حقوق االنسان األساسيّة
أصال فام بالك مبسألة الح ّريات .هذا مع رضورة التّذكري بأ ّن الواقع املوضوعي الذي
مل يعد يحتمل الشّ عارات الثّوريّة ،ساهم بشكل حاسم يف استيعاب األحزاب املتناسلة
من ال ّنظام القديم أكرث من استيعابه لألحزاب األخرى حتّى التي كانت أقرب إىل روح
الثّورة.
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فمعلوم أ ّن الثّورة تح ّولت إىل برنامج إصالحي ،وأ ّن التّغيري الجذري تح ّول إىل
عمليّة تجميل ملا تسبّب فيه ال ّنظام القديم من أخاديد وجروح سياسيّة واقتصاديّة
واجتامع ّية .أ ّما املسار الثّوري فقد تح ّول إىل مسار انتقايل يتآلف فيه جميع الفاعلني
كل ذلك من مالمح الواقع املوضوعي الذي اشرتكت
مبن فيهم ضح ّية األمس وجالّدهّ .
السياس ّية عىل حساب ما كان يُفرتض من باب اإلنفعال التّاريخي
يف صياغته ّ
كل القوى ّ
باألحداث أنّه «شعارات الثّورة ومبادئها».
السياس ّية نستنتج أنّها مل تعد سوى
واملفارقة أنّنا يف سياق املتابعة اليوم ّية للحياة ّ
القوى االصالح ّية تعترب أ ّن ما حدث يف تونس هو ثورة وكذلك قوى اليمني التي ال تثور
أصال ألنّها القوى الوحيدة التي استفادت منها .وهذا أمر مفهوم باعتبار أ ّن ما تحقّق
بال ّنسبة إىل قوى اليمني املحافظ والقوى اإلصالحيّة هو بالفعل إنجازا ثوريّا .أ ّما من
كل املق ّدمات االجتامع ّية ملا يس ّمى بالثّورة منذ الحوض املنجمي
كان فاعال أساس ّيا يف ّ
حتّى خيار املجلس التّأسييس ،ومن كان يف حاجة مل ّحة إىل ثورة اجتامع ّية وسياس ّية
فإنّه قطع مع القبول بفكرة الثّورة مبج ّرد الوقوف عىل أ ّن نتائجها آلت إىل غري القوى
الثّوريّة وإىل من مل يساهم فيها أصال.
والسيايس الحديث واملعارص أ ّن االنتفاضات التي
لقد أثبت التّاريخ االجتامعي ّ
قادها املجتمع التّونيس عادة ما يستفيد منها ال ّنظام ألنّها ال تعدو أن تكون سوى
حالة من الجيشان الذي ينبّه أعوان ال ّنظام ليك يتع ّهدوا نظامهم ،وبعد ذلك ترت ّد عىل
أصحابها وتفرض عليهم العودة من حيث جاؤوا .نتذكّر ج ّيدا يف هذا املنحى خدعة
السلم االجتامع ّية ومنوال
التّوفيق الطّبقي وإذابة التّناقضات االجتامع ّية وإحالل ّ
الحوار االجتامعي من أجل تحقيق اإلقالع االقتصادي وتنمية البالد وجودة الحياة...
بأي يشء ،فيضط ّرون إىل التّعبري عن سخطهم
التي ال تظفر منها الغالب ّية املسحوقة ّ
ومواجهة ال ّنظام دون جدوى.
هكذا نجد يف تشابه املسارات بني املرحلة املمت ّدة منذ  1978حتّى  1984وخالل
مرحلة  2010 2008-عمل ّية إعادة انتاج نسق ّية لنفس التّاريخان ّية .وإذا ما اعتربنا ما
يتّسم به الثّاليث املك ّون للتّاريخانيّة (منط الوعي ونسق املراكمة واملنوال الثّقايف) تأكّد
لنا أ ّن الوعي االجتامعي بالتّغيري معطوب ،أل ّن وعي املجتمع أصبح محكوما مبراكمة
والئ ّية وامتثال ّية محافظة تكاد تتح ّول إىل حالة نسق ّية ،باإلضافة إىل أ ّن مك ّونات املنوال
الثّقايف مشبع بال ّروح الباترميونيال ّية التي ال تدعو إىل الخروج وإن خرجت ففي إطار
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السلطة املركزيّة القامئة مثلام كان األمر بال ّنسبة إىل انتفاضة عيل بن غذاهم
نسق ّ
حينام انتفض األهايل عىل سياسة املخزن ولكن دون الخروج عن إطار املخزن نفسه.
ميكن اإلحالة عىل فرض ّية أ ّن وعي املجتمع التّونيس برضورة التّغيري كان وعيا
السائد عىل مستوى املامرسة
معطّال وعصيّا عن إمكانيّة تحويله إىل حالة واقعيّة ،وهو ّ
السيايس .وهو ما
للسياسة واملنعكس بشكل شمو ّيل عىل مستوى بينة العقل ّ
العمليّة ّ
يجعل من الحالة الجدل ّية بني الواقع املأزوم والوعي باألزمة التي تستوجب التّغيري
مبثابة حالة جدل ّية معطّلة ،ألنّها مل تفرض مسارا من الهدم والبناء وإعادة البناء التي
ميكن أن ننتهي من خاللها إىل اإلقرار بوجود مق ّومات التّغيري الجذري عىل أرض الواقع
جوهري .هذا ما ي ّربر
وفرض رشوط االنتقال بنسق التّاريخانيّة إىل مستوى أرقى بشكل
ّ
محاولتنا يف معالجة املسألة معرفيّا من باب التّط ّرق إىل حالة التّناظر بني الخصائص
والسامت السذطح ّية للمسار االنتقايل الذي آلت إليه هذه
الجوف ّية لثورة التّونس ّيني ّ
الثّورة املعطوبة.
أوال  .الخصائص الجوف ّية لثورة ال ّتونس ّيني
 - 1املغ ّيبون-الهامش ّيون يقودون ثورة التونس ّيني
إ ّن التّغييب هو الحالة القصوى للهامشيّة ووجهها األكرث ح ّدة واألش ّد إثارة .ألنّه
إذا كان للهامشيّة إمكانيّة التّفاوض عىل رشوط افتكاك االعرتاف فإ ّن التّغييب هو
عمل ّية قصديّة واع ّية وإقصاء حتّى من فضاء الهامش ّية باملعنى الذي تفرضه الجغرافيا
املجال ّية واالجتامع ّية ،ألنّها (الهامش ّية) قد تكون منفذا لخلق ظروف االندماج ،يف حني
أ ّن التّغييب هو مبثابة اإللغاء التّام لتلك اإلمكان ّية ولو يف حدودها ال ّدنيا.
ميكن أن نستجيل مظاهر املرور من الهامش ّية إىل التغييب بفعل الخاص ّية الترّ اكم ّية
لألوىل ،بحيث أ ّن هامش ّية الفئات التي شكّلت عنرصا أساس ّيا يف مجتمع «الثّورة»
تحمل أثقال الهامشيّة املضاعفة وتعاين مآسيها .مبعنى ،أ ّن الفرد الهاميش يوجد بدوره
والسيايس .فهو
يف مجال جغرايف هاميش ومجتمع محليّ يعاين من التّهميش االقتصادي ّ
يعيش هامش ّيته املجتمع ّية داخل مجتمعه ويتح ّمل آثار الالّمساواة الفئويّة والجهويّة
التي يعيشها مجتمعه ومجاله الجغرايف معا .ولكن الالّفت لالنتباه هو التّغييب الذي
حق الفاعلني
والسيايس -يف ّ
يأتيه الفاعلون الذين يحتكرون النفوذ -بوجهيه االجتامعي ّ
الذين ال نفوذ لهم ،والذين يس ّميهم بعض علامء االجتامع بالفاعلني الالّمنتمني (أو غري
املصنفني) ،فيح ّملونهم أعباء الهامشيّة الترّ اكمية املتج ّددة التي تنتهي بتغييبهم متاما
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وتح ّولهم إىل صيغة من صيغ التّعبري عن الهشاشة االجتامع ّية.1

تتجلىّ تراكم ّية الهامش ّية التي تفيض إىل التّغييب أيضا يف أ ّن الفاعلني يعيشون
الهامش ّية وهم يف قلب الفعل ويعودون إليها عندما يُثمر الفعل تغيريا ما حتّى يف
الخاصية الترّ اكميّة للهامشيّة هو دور العديد من الفاعلني
نسقه الثوري .وما يع ّزز هذه
ّ
املحلّلني الذين ميارسون سلطة املعرفة دون أن ينفذوا إىل غري املنتمني وال تصل بهم
فراستهم املعرف ّية إىل أن يجعلوا منهم موضوعا ليختربوا عليه مناهجهم ومقارباتهم
السالطني .حينئذ يكون
املعرف ّية ومن ث ّم ليتجاوزوا به معضلة كتابة التّاريخ عىل أهواء ّ
تغييبهم من فعل املشتغلني يف مجال العلوم االنسان ّية تت ّمة للتّغييب املضاعف ،وهي
أي حقل للفعل االجتامعي دون أن تنفذ إليه ،فكيف
العلوم التي ال ينبغي أن تستثني ّ
يكون األمر حينام يصل بها العطب إىل تغييب فضاء مه ّم من الفعل وفئة مه ّمة من
الفاعلني .فهل نحن إزاء إنسانويّة معطوبة أم إزاء علوم انسان ّية تعيد انتاج عطب
االنسانويّة ؟ أم أ ّن علوم االنسان أصبحت رهينة تراجع الفكر الهيوماين وتف ّوق األداء
التّفكييك الذي تفرضه املقاربات البنيويّة التي تغ ّيب االنسان وتركّز عىل البنيات التي
تتحكّم فيه ويف مصريه ؟
من البديهي أن نعترب أ ّن الفئات االجتامع ّية التي انتفضت أو امله ّيأة أكرث من
غريها إىل االحتجاج واالنتفاض هي التي نشأت يف هذه الجغرافيا االجتامعيّة التي
السلب ّية املمكنة للتّفاوت بني الفئات والجهات بفعل الالّمساواة
تل ّخص ّ
كل ال ّنتائج ّ
كل مناحيه ومبا يحمله من خاص ّية تراكم ّية ،باعتبار أ ّن نفس
وكل مالمح التّهميش يف ّ
ّ
السيايس
الفئات التي تعاين من التّهميش االقتصادي تتح ّمل بدورها آثار التّهميش ّ
وتعيش هذه اآلثار عىل مستوى الواقع االجتامعي 2باإلضافة إىل كونها تدفع رضيبة
التّهميش يف معناه املجايل الذي ينتهي بإقصاء جهة بكاملها من مسؤوليّة الّ ّدولة يف
ال ّرعاية والتّنمية.
السببيّة بني الهامشيّة والتّهميش،
ال ميكن ّ
بأي حال من األحوال أن نغفل العالقة ّ
ولكن هذه العالقة مهام كانت عضويّة من ناحية ما ،فهي من ناحية أخرى تقتيض
التّمييز بني الهامش ّيني (من الهامش ّية) وامله ّمشني (من التّهميش) .إذ ميكن للهامش ّية
اجتامعي بقدر ما
أن تحيلنا عىل حركة فكريّة أو فن ّية أو ت ّيار فلسفي معينّ أو تو ّجه
ّ
تعبرّ عن خيار واع يف عالقة بنسق املجتمع ومتوقع إرادي يختاره الهامش ّيون طوع ّيا
1 - Thomas, Hélène, Les vulnérables, La démocratie contre les pauvres, Paris, Editions
du Croquant, 2010. p. 56.
2 - Paugam, Serge, La disqualification sociale : Essai sur la nouvelle pauvreté, Paris,
PUF, 2009, pp. 136- 142.
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بناء عىل مواقف من الواقع والحياة عموما ،وهي تكاد تكون فلسفة يف الحياة يعتنقها
األفراد ويعيشون بها حتّى يف صيغة الهامشيّة الخالّقة أو املبدعة .أ ّما التّهميش فهو
نتيجة مبارشة لنسق الفعل القائم عىل الالّمساواة واإلقصاء من استحقاقات الحياة
والسياس ّية واستحقاقات االندماج االجتامعي أيضا .غري أ ّن التّمييز بني
االقتصاديّة ّ
الهامش ّية والتّهميش ليس فصال قطع ّيا بينهام ولك ّنه تقسيم وظيفي وبنيوي لوضعهام
يف نسق املجتمع ونسق الفعل االجتامعي .ألنّهام يعبرّ ان عن بعضهام بحيث ميكن
للهامشيّة أن تكون امتدادا لحالة التّهميش املع ّمم واملستديم الذي ينتهي بتحويل
عمل ّية التّهميش إىل حالة بنيويّة تتمثّل يف ت ّيار أو حركة اجتامع ّية تس ّمى بالهامش ّية.
ومر ّد ذلك أ ّن نسق األنظمة التّوتاليتاريّة تفتّت املجتمع املدين وتجعله أقرب إىل
يهيء األفراد إىل الذّهاب أكرث يف مناسك
الشّ تات وتحول دونه ودون التّنظّم مماّ ّ
الهامش ّية .3كام أ ّن نسق الحضارة الذي يحول دون تحقيق اإلنسان لإلشباع فيام يتعلّق
بتطلّعاته الفرديّة ،4أو ما فرضته كارثة التّح ّرر عىل االنسان ذي البعد الواحد 5ميكن أن
تع ّد من األسباب الجوهريّة والعميقة لجعل الهامش ّية خيارا واعيا بقدر ما ميكن يكون
أمرا واقعا يف نفس اآلونة.
وبعيدا عن وصف وضع ّية اإلقصاء فإ ّن «التّهميش هو التّعبري عن تلك الح ّدة
املتبادلة بني الطّرفني غري القابلني للتّقارب ألنّهام حاملني لتهديدات متبادلة» ،6تنتهي
إىل تجسيد التّهميش من خالل اإللغاء االجتامعي انطالقا من ال ّدفع بامله ّمشني يف
العطالة الوظيف ّية التّا ّمة .وهذا كفيل باعتامد التّحديدات املفاهيم ّية وال ّدالل ّية األكرث
ضامنا لرتجمة الظّاهرة واقعيّا واألكرث قدرة عىل ضامن التّجانس بني املفهوم وتجسيده
الخاصية الهامش ّية فتوجد يف مستوى الواقع االقتصادي ويف تفاصيل الحياة
امليداين .أ ّما
ّ
السؤال حول استبدال املواطنة
اليوم ّية ومؤشرّ ات مستوى العيش .كام ميكن أن تثري ّ
السياس ّية التي تستدعي أن يتنازل امله ّمشون عن حقوقهم املواطن ّية مقابل
بال ّزبون ّية ّ
متكينهم من حقّهم يف الشرّ وط ال ّدنيا للحياة .فالهامش ّيون هم سالح احتياطي ميكن
السيايس دورهم من أجل
تعبئتهم واستغاللهم يف اللّحظات التي يستوجب فيها الواقع ّ
السياس ّية ،مبا
إعادة خلق التّوازنات مبا يضمن هيمنة األطراف األقدر عىل إدارة اللّعبة ّ
يفيد أ ّن الهامش ّية هي حالة إسهام ّية تجعل من الهامش ّيني مجموعات وظيف ّية .وهنا
3 - Arendt, Hannah, La nature du totalitarisme, Paris, Payot, 1990, p. 67.
4 - Marcuse, Herbert, Eros et civilisation, Paris, Minuit, Paris 1955.
5 - Marcuse, Herbert, L’homme unidimensionnel : Essai sur l’idéologie de la société
industrielle avancée, Paris, Minuit, Paris 1968.
6 - Lautier, Bruno, « Notes d’un sociologue sur l’usage de la notion de marge dans les
sciences sociales du développement », in Revue Tiers-Monde, n°185, mars 2006, p. 18.
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نجد أنفسنا بصدد التّفاعل مع تعريف للهامش ّية أوسع من ذلك الذي يحرص الحوار
يف العالقة بني التّهميش واإلدماج .7أل ّن هذا التّعريف الواسع هو األرضيّة الوقائعيّة
لظهور معنى الفئات الهامش ّية .ورغم هذا التّغاير ال ّداليل والواقعي بني الهامش ّية
السمة املشرتكة بينهام تتمثّل يف كونهام نتيجة ضعف ال ّنسق التّعدييل
والتّهميش فإ ّن ّ
(السياسة واالقتصاد أساسا) للمه ّمة التّعديل ّية لل ّدولة
أو التّخليّ عن املحاور الكالسيك ّية ّ
أو إعادة صياغتها لواقع الجهات والفئات االجتامع ّية الهامش ّية .لذلك فإ ّن ما يلفت
االنتباه أ ّن هامشيّة الفئات التي شكّلت عنرصا أساسيّا وفاعال يف مجتمع الثّورة تتميّز
بخاصية تراكم ّية تجعلها هامش ّية مضاعفة .مبعنى أ ّن الفرد الهاميش يوجد بدوره يف
ّ
والسيايس .فهو
مجال جغرايف هاميش ومجتمع محليّ يعاين من التّهميش االقتصادي ّ
يعيش هامش ّيته املجتمع ّية داخل مجتمعه ويتح ّمل آثار الالّمساواة الفئويّة والجهويّة
التي يعيشها مجتمعه وجهته معا.8
إ ّن الحجم الهائل من املعاناة التي عاشها مجتمع املعذّبني يف الهامش يستم ّد
والسياسية التي اعتمدتها الحكومات
أسبابه من بالخيارات االقتصادية واالجتامعية ّ
املتعاقبة يف تونس منذ االستقالل وانطبعت بسياسية تنموية فاقدة ملعايري الحوكمة
ال ّرشيدة التي ميكن أن تضمن الح ّد األدىن من التّوازن الفئوي والجهوي ،سواء يف مرحلة
االقتصاد املعتمد عىل سياسة التّخطيط والتّوجيه زمن ال ّدولة القصوى التي تتح ّمل
األعباء ال ّرعائ ّية للمجتمع ،أو يف مرحلة االنفتاح التي خلفتها وانتهت إىل سياسة اقتصاد
السوق يف تلك الفرتة التي ات ّجهت فيها أغلب اقتصادياّت ال ّدول ال ّناشئة إىل االنضباط
ّ
املؤسسات املاليّة العامليّة .من هذا املنظور فإ ّن مفهوم التّنمية يقتيض
لتوصيات ّ
الوقوف عىل مبادئ أساس ّية أه ّمها املساواة والح ّريّة املرتافقتني مع العدالة االجتامع ّية
واملردوديّة وال ّنجاعة االقتصاديّتني ،وهي أساس ّيات التّنمية يف سياق اللّيربال ّية العادلة
كام يق ّدمها جون رولس 9والتي ينبغي أن تستجيب إىل رشطني أساس ّيني :أ ّوال يجب
 - 7خالل الثّالثين ّية املجيدة ُرفع شعار تنمية االقتصاد من أجل الحصول عىل كعكة ها ّمة ميكن تقسيمها
الصناعي مل تعد هذه املسألة آل ّية مضمونة .فالرباديغم الجديد للفعل العمومي
اجتامع ّيا .مع ال ّتط ّور ما بعد ّ
محل مفهوم اإلدماج .سابقا ك ّنا
فيحل مفهوم االندماج شيئا فشيئا ّ
ميكن أن يتم ّيز باستبدال للمعجم الدّاليل ّ
الصناعي الذي كانوا
ندمج األفراد بصفتهم يف مقايضة عىل حالة اإلقصاء وذلك إلجبارهم عىل قبول العمل ّ
يرفضونه .يف الوقت الحايل مل تعد هذه املقايضة ممكنة :ليس مثّة عمل ميكن تقدميه لهؤالء املحرومني .إذن
فاإلقصاء ليس هو العصا التي تقود إىل االندماج .بقيت رضورة اإلدماج أي توفري طريقة املجتمع للمقصيني،
يف هذه الحالة فإنّ اإلدماج يتطلّب زيادة طاقة االندماج ال بال ّروع إىل ضوابط مبن ّية مسبقا ولكن باعتامد
مبادرات األعوان ألجل استقالل املستفيدين ،لذلك فإنّ ثراء املفردات وتن ّوعها (مثل املرشوع والشرّ اكة
السياق.
والفعل الشّ امل) يدخل يف هذا ّ
8 - Paugam, Serge, La disqualification … op. cit. p. 138.
9 - Damon, Julien, «John Rawls : Le libéralisme équitable », in Sciences Humaines n°
210, décembre 2009, pp.48- 52.
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كل وظائف ووضع ّيات إثبات الكفاءة متاحة للجميع يف ظروف من املساواة
أن تكون ّ
وتكافؤ الفرص والعدالة وتساوي الحظوظ .وثانيا يجب أن يؤ ّدي هذا التّفاوت إىل
السياق .ويبدو
توفري أكرب الفوائد وأكرث املكاسب املمكنة لألفراد ّ
األقل حظّا يف هذا ّ
يؤسس الح ّرية املرشوعة للجميع وبشكل متساو ،واملبدأ
بشكل واضح أ ّن املبدأ األ ّول ّ
الثاين يجعل التّفاوت مسألة الحقة ملبدأ حتم ّية ضامن تساوي الحظوظ .لك ّننا ال نجد
السياسة االقتصاديّة التي احتكمت إىل منطق ال ّدولة التّسلّط ّية -
أثرا ّ
لكل هذا يف ّ
السيايس املعارص واآلين .فقد اتّجه منطق تلك ال ّدولة
الجهويّة التي ميّزت تاريخ تونس ّ
الساحل التّونيس املحظوظ جغراف ّيا واملحظوظ
إىل تركيز ّ
كل اإلمكان ّيات يف مناطق ّ
تاريخ ّيا واملحظوظ بأبنائه الذين حكموا البالد بشكل حرصي دون ترشيك أبناء
السلطة ،فرتت ّب عن ذلك حرمانهم من
الجهات األخرى أو متكينهم من نصيبهم يف ّ
نصيبهم يف الثرّ وة الوطن ّية مبا فيها املستخرجة من مواطنهم ،باإلضافة إىل حرمانهم
من نتائج استغالل تلك الثرّ وة وتوزيعها عىل املجموعة الوطنيّة .ومبعنى أكرث تعميام
وقع تسييجهم يف واقع ال ّرع ّية وحرمانهم من أدىن مق ّومات املواطنة بدءا بتغييبهم
من املشاركة يف صناعة القرار وصوال إىل عدم متكينهم من حقّهم يف العيش الكريم،
لذلك جازفنا باستعامل عبارة ال ّدولة التّسلّط ّية  -الجهويّة .فهي ال ّدولة التي ج ّددت
كل معايري الالّمساوة وط ّورت يف إمكان ّياتها لتخلق حالة من التّفاوت التي مل يكن
ّ
باإلمكان معالجتها إالّ باالحتجاج واإلنتفاض ويف بعض األحيان عدم االعرتاف بال ّدولة
أصال مثلام حدث يف بعض تفاصيل الحوض املنجمي بعد انتفاضة  17ديسمرب عندما
غادر بعض األهايل مناطق إقامتهم متّجهني إىل دولة الجزائر بحثا عن االعرتاف املتبادل
ظل دولة االستقالل يف تونس .ربمّ ا نجد لذلك تفسريا يف
والبديل الذي مل يتحقّق لهم يف ّ
ما ينعكس عن خيارات ال ّدولة املستقلّة من تهميش طيلة عقود حظيت فيها منطقة
الساحل (سوسة املنستري املهدية) بحوايل  %60من جهود ال ّدولة وإنجازاتها وهي
ّ
املنطقة التي ال تتجاوز مساحتها  %6,93من مساحة البالد التّونس ّية ،بينام ال تحظى
منطقتي الوسط والجنوب الغرب ّيني (القريوان ،القرصين ،سيدي بوزيد ،قفصة ،توزر،
قبليّ ) بأكرث من  05باملائة من جهود ال ّدولة.
السياس ّية العا ّمة يف تجسيدها
إ ّن امله ّمشني الذين هم نتاج حقيقي للمنظومة ّ
االقتصادي واالجتامعي ،والذين نشأوا يف مناخ من التّوتّر والجيشان االجتامع ّيني ،بدءا
بالتّفاوض مع ضغوطات الحياة ورشوط املعيش اليومي ،10هم بشكل أكرث تواطؤا مع
املبارش األبناء الشرّ عيّني للبؤس املع ّمم والشّ امل الذي ال يستثني زاوية من زوايا الحياة
10 - Peugny, Camille, Le déclassement, Paris, Editions Grasset et Fasquelle, 2009, p. 34.
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دون التغلغل فيها ،وهم الذين يتشكّل وعيهم عىل أساس هاجس االعرتاف والحال
عيص يف الوقت الذي يجدون فيه أنفسهم خارج نطاق البناء االجتامعي أصال.
أنّه أمر ّ
السبب فإنّه من غري املمكن أن نتناول هذه الفئات من زاوية التّصنيف الطّبقي
لهذا ّ
اعتامدا عىل املح ّددات الطّبق ّية الكالسيك ّية ،وذلك لسببني اثنني :أ ّوال ألنّهم غري مدرجني
ضمن قوى االنتاج أصال باعتبارهم مبثابة التعبرية اإلجتامع ّية عن تصاعد الحاالت
غري املص ّنفة .11وثانيا ألنّهم يندرجون ضمن كلّية يتّسم بناؤها االجتامعي بالضّ عف
السيولة
التّاريخي للتشكّل الطّبقي وهي حالة املجتمع التّونيس الذي دخل يف طور من ّ
الطّبق ّية التي ا ّمحت خاللها الحدود بني بعض الشرّ ائح والفئات االجتامع ّية ،إىل درجة
ألحقت فيها الرشيحة ال ّدنيا من الطّبقة الوسطى بواقع الطّبقة الكادحة وألحق فيها
الكادحون بالفئات امله ّمشة ،وتح ّولت فيها معركة جميع هؤالء هي االعرتاف بوجودهم
االجتامعي قبل أن تصبح معركة رصاع من أجل تحسني ظروف العمل أو معركة من
السلّم االجتامعي .12أل ّن تلك املعارك
أجل تحسني املكاسب االجتامعيّة أو التّد ّرج يف ّ
تعبرّ عن محاور متط ّورة ج ّدا من مسار الصرّ اع االجتامعي مقارنة مبا مي ّيز واقع هؤالء
من هامش ّية ،كام أنّها معارك يفرضها مدى متوقع هؤالء يف صلب البناء االجتامعي
والحال أنّها مسألة فاقدة ملؤيّداتها املوضوع ّية أصال مماّ يجعلهم يف وضع ّية أقرب إىل
الصورة ال ّنمط ّية التي ارتسمت يف
منزلة الشّ طّار والع ّيارين .13لذلك نجدهم أقرب إىل ّ
املخيّلة العا ّمة وال ّرواية الشّ عبيّة والترّ اث ال ّروايئ امللحمي كام بناه نجيب محفوظ من
11 - ibid, p. 36.
12 - Castel, Robert, La montée des incertitudes. Travail, protection, statut de l’individu,
Paris, Seuil, 2009, pp. 21-25.
 - 13الشَّ ِ
اط ُر :هو الشخص الذي أعيا أهله خبثاً ،والشّ طارة هي أيضا من باب الظُرف ،وال َع َّيا ُر ،كَشَ دَّ ا ٍد ،وهو
الرجل الكثري املجيء والذهاب يف األرض ،وقيل :هو الذيك الكثري التطواف والحركة .ورمبا سمي األسد بال َع َّيا ِر
لرتدده ومجيئه وذهابه يف طلب الصيد .وقيل هو املاهر املجتهد وهو من يجرح الثياب ويشطُ ُرها ليأخذ
منها املال ،فهو اللص أو قاطع الطريق .نستنتج من ذلك؛ أن الشَّ اطر هو الذي شَ طَ َر عىل أهله وانفصل عنهم
وتركهم ُمرا ِغامً أو مخالفاً وأعياهم خبثاً ومكراً .وقول الناس فالن شَ ِ
اط ٌر معناه أنه أخذ يف غري االستواء،
نعت للرجل الفتي السن النشيط
وقيل له شاطر ألنه تباعد عن االستواء ،ونستنتج من ذلك أن لفظ العيار ُ
يف املعايص أو يف طاعة الله أو الذي يضارع األسد شجاعة وجرأة وجسارة وإقداماً ،وهو بذلك املعنى
االصطالحي دخل التاريخ السيايس واالجتامعي والديني يف اإلسالم ،ولذلك فإن معايص الشطار والعيارين
التي أملعت إليها املعاجم اللغوية وأثبتتها املصادر التاريخية واألدبية تنحرص يف التفنن يف الرسقة وقطع
والسيايس بالقوة وبقيت
الطريق أي يف التلصص القائم عىل الفتوة كأسلوب عنيف ملقاومة القهر االجتامعي ّ
لهم مع ذلك أخالق الفتيان والفرسان من املروءة والشهامة والشجاعة والنجدة والجود ،وحفظ الجوار
والصرب عىل األذى مهام بلغت شدته .وقد لعبوا دورا بارزا يف حصار بغداد سنة 251هـ 864 /م حني أعتمد
عليهم املستعني ليصدّ بهم عن بغداد هجامت األتراك املبايعني للمعتز يف سامراء .كام استعان بهم الخليفة
املهتدي يف حربه ضد األتراك سنة 256هـ 869 /م .وقد ازدادت أعدادهم مبرور األيام وضعف الحكومات،
حتى أصبحت ظاهرة فرضت نفسها عىل املجتمع العراقي .ولقد بلغوا من الكرثة يف املجتمع العراقي حتى
قال عنهم املقديس (ت  375هـ) « :إذا تحركوا ببغداد أهلكوا».

158

الصعاليك 14الشرّ فاء يف التّاريخ
خالل «ملحمة الحرافيش» أوالترّ اث الترّ اجيدي كام نحته ّ
املبكّر من رحلة الشّ عر العريب .لذلك نجدهم يشغلون مساحة كبرية من األوصاف
الوظيف ّية واملحموالت ال ّدالل ّية التي حفلت بها املد ّونة العرب ّية حول أولئك امله ّمشني
والسوقى
والهامش ّيني واللّصوص ّ
والصعاليك واألوباش والغوغاء والعا ّمة وال ّدهامء ّ
والسفلة ...الذين أوجد لهم األدب الذّهني تسمية ألطف بكثري وهي الشّ طار
والحثالة ّ
والع ّيارين وأنصفهم نجيب محفوظ بتسمية الحرافيش الذين ال يتأ ّخرون عن التّاميز
يف الحركات الشّ عبيّة وال يتأ ّخرون عن التّأثري فيها والتّغلغل فيها لتحقيق انتصاراتهم
وفرض االعرتاف بهم.15
املعطّلون عن العمل من غري خ ّريجي الجامعات ،الذين آواهم الشّ ارع واحتضنتهم
الهامشيّة املضاعفة (هامشيّة األحياء الشّ عبيّة وهامشيّة وضعهم يف البناء االجتامعي)
والذين أقصتهم سياسة التّشغيل وأغفلهم منوال التّنمية من أهدافه وأطردتهم أنظمة
بالسياسة عىل حساب البند
الحكم بحكوماتها املتعاقبة ،بعد إعالن زواج االقتصاد ّ
االجتامعي ،هم ماسحي األحذية واملتس ّولون ولصوص الخبز الحايف يف ال ّنهار وشلل
السطو عىل منازل املرتفني ليال ومر ّوجي ال ّزطلة الذين يتح ّملون عقوباتها القانونيّة
ّ
الصورة وال تصلهم دوريّات
السالبة للح ّرية بدال من أباطرة التّجار الذين ال يظهرون يف ّ
ّ
رشع أصال
التّفتيش والتحليل الطّبي حول االستهالك وال يطالهم القانون الذي صاغه امل ّ
ض ّدهم لينحرف عن مساره حينام يو ّجهه جهازه التّنفيذي إىل غريهم .وهم كذلك ر ّواد
وكل أولئك الذين دفعهم الجوع
الحانات وممتهني ال ّرذيلة ،باملعنى األخالقي للعبارةّ ،
إىل الكفر باملعنى االجتامعي وكذلك باملعنى ال ّديني أو األخالقي للكلمة.
 - 2الهامشية املع ّممة للفاعل الالّمنتمي واالنفعال بالحركة االحتجاجيّة
ربمّ ا يكون رفاق البوعزيزي أبرز أولئك الهامش ّيني ،وأكرثهم انخراطا يف معركة
االعرتاف ،وأكرثهم احتكاكا بأجهزة القمع واالستبداد ،وأكرثهم معاناة من سياسة
السلطة ض ّد املجتمع« .فوضعيّة البوعزيزي ليست
التّوظيف املمنهجة من طرف ّ
املؤسسات التّونس ّية يف عام ( 2011أكرث من 520000
استثنائ ّية ،بل ته ّم  85%من ّ
 - 14ال يستطيع باحث يتحدث عن طوائف العيارين والشطار والفتيان وحكاياتهم وأدبهم يف اﻤﻟﺠمتع العريب
اإلسالمي أن يتجاهل طائفة الصعاليك يف اﻤﻟﺠمتع العريب الجاهيل وما كان بينها من وشائج عميقة يف البواعث
والدوافع والوسائل والغايات .فهي جميعا طوائف تصدر يف سلوكها عن موقف رافض ومتمرد عىل الهيئات
االجتامعية والسياسية يف عرصها.
ّ
 - 15ال ّن ّجار ،محمد رجب ،الشّ طار والع ّيارين :حكايات يف الترّ اث العريب ،سلسلة عامل املعرفة عـدد ،45
املجلس الوطني للثّقافة والفنون واآلداب ،الكويت  ،1981ص.19 .
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مؤسسة من مجموع  ،)616000وتق ّدر قيمتها العقّاريّة بأكرث من  115مليار دوالر،
ّ
16
املؤسسات التّونسيّة املدرجة يف بورصة تونس» .
أي ضعف القيمة ال ّرأسامليّة ّ
لكل ّ
وما يؤكّد أ ّن هامش ّية البوعزيزي هي حالة مع ّممة أنّها وجدت صداها يف نهج شارل
السكّان ّية التي تحتضن
ديغول بتونس العاصمة ويف ّ
كل األحياء واملدن والتّج ّمعات ّ
الباعة املتج ّولني قبل  17ديسمرب  2010وبعد  14جانفي  2011رغم اختالف أسباب
وجدوهم ،وهي أسباب مضاعفة يف الحالتني:
السوق
• متثّلت أسباب انتشارهم قبل الثّورة من ناحية أوىل يف سيادة ّ
السلعي والتّه ّرب الجمريك والجبايئ
املوازية التي يستفيد منها كبار ت ّجار التّهريب ّ
املرتبطني مصلحيّا مبنظومة الفساد اإلداري التي تحمي نشاطهم بشكل زبائني
يستفيد منه املسئولون يف دولة الفساد وأباطرة االقتصاد املوازي .وهو ما
السلع ّية
السوق ّ
يستوجب خلق بنية موازية قاعديّة ترشف عىل عمل ّية تنشيط ّ
وتتمثّل يف أولئك الباعة املتج ّولني أو املنتصبني عىل قارعة الطّريق ويتح ّملون
تكلفة املساءلة ال ّرقاب ّية املعطوبة (من أين لك هذا ومن أين أتيت بالبضاعة)
السوق املوازية.
التي ال تتع ّداهم ألنّها ال تصل إىل املسئول الحقيقي عن استفحال ّ
ومن ناحية ثانية تتمثّل هذه األسباب يف توظيف هؤالء من طرف أجهزة البوليس
وتكليفهم مبراقبة ما يحدث يف الشّ ارع وتقديم االستفادة الفوريّة (من عبارة
غض
ا ُستُفيد املتداولة بني عا ّمة ال ّناس فيام يتعلّق بالوشاية إىل البوليس) مقابل ّ
الطّرف عن أنشطتهم غري القانون ّية ،وهو ما ميكن أن نعبرّ عنه باستزالمهم من
طرف ال ّنظام.
• أ ّما أسباب انتشارهم بعد الثّورة فهي ذاتها يف جزئها املتعلّق مبسألة
السبب أصبح أكرث وجاهة
السوق املوازية ،بل ميكن القول أ ّن هذا ّ
استفحال ّ
نظرا لحالة االنفالت التي ظهرت منذ سقوط رأس ال ّنظام القديم وتض ّخم ظاهرة
االقتصاد املوازي التي مل تعد محتكرة من طرف مجموعة مع ّينة كانت تسيطر عىل
مسالكها التّوزيع ّية ،بل إن الظّاهرة تضاعفت نظرا ألنّها أصبحت مجاال مفتوحا
كل رقابة رسم ّية .أ ّما يف جزئها املتعلّق باستزالم تلك الشرّ يحة فيمكن
ومنفلتا من ّ
اعتبار أ ّن تضاعف أعدادهم بعد الثّورة تعبري عن الشّ عور بافتكاك االعرتاف من
طرف ال ّنظام وشعور بفرض الذّات وتحقيق انتصار عىل حالة اإلقصاء والتّهميش،
 - 16ال ّتيزاوي ،حماّ دي« ،الحساس ّية االجتامع ّية املفرطة القتصاد محليّ هش وغري مهيكل» ،يف جامعي الثّورة
ال ّتونس ّية ،القادح املحليّ  ،الثّورة ال ّتونس ّية تحت مجهر العلوم االنسان ّية» ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،بريوت  ،2014ص.222 .
ّ
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فلطاملا ر ّدد أولئك عبارة أنّنا «نحن من أنجز الثّورة ،ولو ال البوعزيزي ملا تح ّررتم
أنتم».
ولعل هذا الخطاب يخفي نزعة من ر ّدة الفعل واالستغنام واالنتقام من ال ّنظام
ّ
الذي امتهنهم .فلطاملا ت ّم استعاملهم عنوة كمخربين ألجهزة البوليس مقابل التّساهل
معهم يف كسب قوتهم ،وجرت العادة أ ّن من يرفض تت ّم مضايقته ومنعه ومصادرة
بضاعته .ويف أغلب األحيان فإ ّن الباعة املتج ّولني يت ّم زرعهم من طرف أجهزة األمن
للتّعاون معها يف املراقبة والوشاية ...لذلك فإ ّن حالة البوعزيزي ال ميكن تنزيلها ضمن
حالة الهامش ّية فقط بل أبعد من ذلك وأعمق ،فهي تعبري عن حالة الهشاشة ،باعتبار
أ ّن الهاميش يكون قد اتّخذ موقفا وموقعا مضا ّدين متاما لل ّنظام بينام الفئة التي
ينتمي إليها البوعزيزي هي فاقدة لتلك اإلمكانيّة حتّى يف ح ّدها األدىن ،لذلك فهي
تتّسم بالهشاشة املبن ّية عىل الهامش ّية القصوى بفعل التّهميش الشّ امل .17وحينئذ فإ ّن
البوعزيزي ومن شابههه من املتّصفني بالهشاشة هم دوما تحت الضّ غط واملساومة
والتّوظيف وهي الوضع ّية األكرث مأساويّة وامتهانا وافتقارا للكرامة ،وأكرث تعبريا عن
املعاناة اإلجتامعيّة من وضعيّة الهامشيّني .ورغم ما يتّسم به هذا الواقع من بؤس
وقتامة بال ّنسبة إىل الفئة التي ميثّلها البوعزيزي يبقى «االقتصاد غري املهيكل هو األمل
الكبري الذي تخلقه استامتة هذا ال ّنوع البسيط من الباعثني االقتصاديّني من املقاولني
والصناعة عىل ال ّرغم من محدوديّة االمكانات
الصغار عىل ال ّنجاح يف عامل التّجارة ّ
ّ
املاديّة واملعرف ّية والخربات ّية التي ينطلقون منها ،ما يعني يف الواقع أ ّن عددا كبريا من
مؤسساته
التّونسيّني الفقراء قادر عىل رفع تح ّديات جسيمة لتحقيق أحالمه يف ملكيّة ّ
وأدوات عمله بصفة مت ّممة للشرّ وط القانونيّة ويف امتالك رأسامل ولو كلّفه ذلك
تضح ّيات كبرية» .18ولكن هل أ ّن هذا كفيل بأن يجعل منهم مح ّركا للثّورة؟ وهل ميكن
أن متثّل وضع ّية البوعزيزي حالة ثوريّة؟
من خالل دراسة الحركات الهامشية ،يتبني أن هذه الحركات ليست لها أهداف
اسرتاتيجية وليست لها برامج محددة .فهي تتفاعل مع األحداث من موقع اإلنفعال
ومن تكيفها مع املتغريات الظرفية ،كام أن الهامشيني يف تونس كانوا دوما ضحية
األسلوب األمني الذي تعتمده السلطة يف التّعامل معهم والحد من نشاطهم وتقييد
حركتهم ولكن رغم ذلك فإنّهم مثلوا قوة تعبئة مضادة .فقد برز دورهم بنفس الح ّدة
17 - Thomas, Hélène, Les vulnérables …, op. cit. p. 13.
 - 18ال ّتيزاوي ،حماّ دي« ،الحساس ّية االجتامع ّية املفرطة القتصاد محليّ هش وغري مهيكل» ،سبق ذكره ،ص.
.222
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والحجم يف انتفاضة الخبز  1984يف كامل البالد التّونس ّية حيث كانت فئات الهامشيني
السياسيّني وال ّنشطاء الحقوقيّني
األكرث حضورا وفاعلية إىل الح ّد الذي تجاوز فيه حضور ّ
واملثقّفني .هذا ما تك ّرر فعال خالل ما يس ّمى بـ«ثورة الح ّرية والكرامة» ،وليس ّ
أدل
عىل ذلك من أ ّن ضحايا ال ّرصاص الذي واجهت به قوى البوليس االنتفاضة مل يكونوا
السياس ّيني وال من الحقوق ّيني وال من نشطاء املجتمع املدين ،بل كانوا جلّهم من
من ّ
الفئات الهامش ّية وامله ّمشة أوالتي تعيش أوضاعا اجتامع ّية هشّ ة .فعادة ما تكون
الفئات الهامشيّة غري املنتمية هي املح ّرك األسايس لالنتفاضات الشّ عبيّة ،فمن بني
مئات الضّ حايا الذين سقطوا برصاص ال ّنظام القديم يف انتفاضتي  1984ث ّم  2011ال
السياس ّيني والحقوق ّيني وال ّنقاب ّيني ميثّلون العدد البارز بل نجدهم ميثّلون
نجد املناضلني ّ
السيايس اليساري الفاضل
حاالت استثنائ ّية ومحدودة ج ّدا مثل استثنائ ّية املناضل ّ
سايس ( 03جانفي  )1984واملناضل الحقوقي وال ّنقايب واألستاذ الجامعي حاتم بن
الطّاهر ( 12جانفي .)2011
إن الفئات الهامشية تستطيع أن تؤثر يف سري األحداث وخاصة يف سلوك الرشائح
االجتامعية القريبة منها ،وهم املنتمون إىل فئة العامل واملوظفني وصغار التجار
والكادحني من أشباه الربوليتاريا الحرضيّة ال ّرث ّة ...وهو ما حصل بالفعل يف انتفاضة
 17ديسمرب  2010حيث أنّهم شكلوا ق ّوة اجتامعية هائلة ساهمت يف ال ّدفع مبسار
االنفجار االجتامعي إىل نتيجة  14جانفي .2011
السياسية
لقد أثرت هذه الفئات املحرومة واملهمشة تأثريا بالغا يف مجرى األحداث ّ
السيئة واالستفادة من توتر األوضاع والفنت الكربى،
والتعبري عن غضبها إزاء أوضاعها ّ
إذ أنها اتسمت باالندفاع واالستامتة يف سبيل نرصة قضاياها .ولك ّنها تبقى دوما سندا
مؤقتا وغري مأمون الجانب ،ألنّها ميكن أن تتخلىّ يف أيّة لحظة عن الحالة الثّوريّة
والسلوك الهامشيّني.
أو عن اسرتاتيجيّة الحراك االجتامعي ،ألنّها محكومة بالوعي ّ
السليم بالنسبة إليها أن تنضبط لربنامج يخضع إىل قيادة وتسيري ومراحل
فمن غري ّ
تنفيذ واسرتاتيجيا عمل ّية ،باإلضافة إىل كونها منفعلة باألحداث أصال وليست حاملة
لربنامج أو تص ّور حريك ميكن أن تكون فاعلة من خالله يف الشّ أن العام .وعلينا أن
نتذكّر ج ّيدا هنا أ ّن العديد من عنارص تلك الفئات التي كانت تتظاهر نهارا وتساند
االنتفاضة وتواجه رصاص البوليس وترفع شعار «التّشغيل استحقق ياعصابة السرّ اق»
و«شغل حريّة كرامة وطن ّية» ،رسعان ما يتح ّول بعضهم أو أغلبهم إىل لصوص ويك ّونون
السابق
عصابات نهب ورسقة للمتلكات العا ّمة
ّ
والخاصة ليال .ولقد أدرك أعوان ال ّنظام ّ
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بأي مكسب
أ ّن معالجة األحداث مي ّر عرب إخضاع تلك الفئات أو تدجينها أو مساومتها ّ
حتّى وإن كان مؤقّتا .لذلك فقد اتّجهت الحكومة األوىل بعيد  14جانفي ،2011
للسقوط) إىل معالجة أوضاع الفئات
(وهي التي كانت متثّل امتدادا لل ّنظام املتداعي ّ
الهامش ّية التي تعبرّ عنها الفئات الهشّ ة غري املص ّنفة ،وذلك باعتامد نظام التّشغيل
املؤقّت والهش املعروف بـ«الحضرية» الذي كانت كلفته باهضة عىل املال العام دون
أن يق ّدم حلوال جذريّة ومنسجمة مع املطالب الفعل ّية للثّورة.
نتذكّر ج ّيدا أنّه مبج ّرد أن ت ّم اعتامد آل ّية التّشغيل هذه رغم هشاشتها وعيوبها
األقل شلّها أو توجيهها بشكل معاكس ملسار الثّورة،
فقد ت ّم إخامد التّح ّركات أو عىل ّ
السياسيّني وال ّنشطاء الذين سعوا إىل تنبيه
وقد س ّجلنا ميدانيّا أ ّن العديد من الفاعلني ّ
«شباب الثّورة» بخطورة هذه املعالجة ،وبأنّها معالجة تواكليّة وغري منتجة وغري
إدماج ّية أصال يف منظومة التّشغيل وإنمّ ا هي مج ّرد مسكّنات ،إالّ أنّهم مل ينجحوا
يف إقناع اآلالف من تلك الفئات بالعدول عن اإللتحاق بسوق «الحضرية» املؤقّت،
كل من اجتهد يف توضيح ذلك تع ّرض إىل ال ّنبذ والطّرد واإلهانة وأحيانا
كام نتذكّر أ ّن ّ
التّعنيف تحت م ّربر أنّه يجحد عليهم ما بذلوه وينفي عنهم حقّهم يف «حصاد الثّورة»...
وكأ ّن ثورة الح ّرية والكرامة اندلعت من أجل الحصول عىل هذه املسكّنات.
لقد حصل هذا بالخصوص يف مدينة القرصين التي سقط فيها أكرث عدد من
القتىل يف املواجهات بني املنتفضني وأجهزة القمع البولييس .حصل يف املدينة التي
أعطت الشّ هداء ولك ّنها نالت التّشغيل وفق نظام «الحضرية» مقابل دماء أبنائها .لقد
الصورة مش ّوهة وغري متجانسة إطالقا مع ما كان يتطلّع إليه أبناء الجهة .فبقدر
كانت ّ
ما وجدت حقنة «الحضرية» املسكّنة مكانا لها بني جمهور واسع من أبناء الجهة بقدر
ما كان البعض مدركا لكونها أداة من أدوات القوى املضا ّدة للثّورة فر ّددوا شعار «يا
قرصين يا حقرية بعتي الثّورة بالحضرية» .وقد كتب هذا الشّ عار عىل بعض جدران
املباين العا ّمة وعىل الجدار املحاذي للقوس الذي يوجد يف املدخل الشّ اميل للمدينة
(عىل الطّريق املؤ ّدية إىل تونس).
إ ّن انضامم الهامشيّني إىل الثّورة ليست حالة استثنائيّة إطالقا ومل تكن خاصيّة
مم ّيزة النتفاضة التّونس ّيني ،ومل تكن منزلتهم بني جمهور املحت ّجني استنساخا ملنزلتهم
يف حالة الهدوء االجتامعي بقدر ما كانت تعبريا عنها يف حالة غري هادئة وحينئذ فإ ّن
شأنهم سيكون بالضرّ ورة غري الشّ أن املعتاد ،ألنّهم بفعل حالتهم غري االندماج ّية من
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منظور قانوين يجدون أنفسهم أكرث انسجاما مع حقيقة االحتجاجات التي تعبرّ عن
الحالة الالّقانونيّة التي متثّلها االنتفاضة او الثّورة أو العصيان املدين .19ألنّهم يجدون يف
كل ذلك املجال الحقيقي الذي يعبرّ ون فيه عن وجودهم ويفرضون فيه االعرتاف بهم،
ّ
بال ّرغم من أ ّن هذه األحداث مل تكن ضمن تطلّعاتهم أو اسرتاتيج ّيتهم االجتامع ّية وال
هي من صلب أفكارهم أو أهدافهم أصال .ألنّهم ميثّلون دوما حالة انتظاريّة غري مؤطّرة
وغري قابلة للتّأطري أو التّوجيه إالّ وفقا ملا ينسجم مع مصلحتهم الفرديّة املع ّممة.20
ومع ذلك فإ ّن واقع الحال يف املوضوع قيد التّناول أثبت أنّهم رسعان ما تح ّولوا إىل
وقود يف معركة أخذت عنوان الحريّة والكرامة ،ولك ّنه عنوان حماّ ل تأويالت وقراءات
متع ّددة إىل ح ّد التّباين .فقد اتّضح أ ّن الحريّة والكرامة لهام سقف وح ّد أقىص من
التّحقّق عند هؤالء يختلف عن سقف الكرامة والحريّة عند اآلخرين ،لذلك نجد
من بني املنتفضني ض ّد ال ّنظام القديم فئات منترشة يف كامل البالد التّونس ّية اكتفت
بتحصيل موطن شغل وفق نظام «الحضرية» واعتربتها مكسبا ثوريّا يف معركة الحريّة
والكرامة .يف الوقت الذي يعتربه آخرون أنّه عمل من صلب الفعل املضاد للثّورة
وانصياع للطّريقة التي عالج بها أعوان ال ّنظام القديم أوضاع امله ّمشني واعتامدها
كآل ّية لرتويضهم من أجل االنقالب عىل املسار الثّوري بدءا بإخامد العمل االحتجاجي
وإضعاف جامهرييّته بشكل سلس ومرن.
لقد أثبتت أغلب املد ّونات حول الثّورات التي عرفتها االنسان ّية بشكل عام أ ّن
هذه الفئات امله ّمشة لها رغبة دامئة يف الخروج عىل كل سلطة جائرة ويف معارضة
كل نظام متسلّط سواء كان محلّيّا أو يف نطاق قوى الهيمنة الخارجيّة ،21لكن التّاريخ
ّ
أيضا س ّجل أنّهم مل يرتكوا مآثر ثوريّة وإنجازات حقيقيّة ميكن أن تكتب لصالحهم يف
19 - Bertho, Alain, Le temps des émeutes, Paris, Bayard, 2009, pp. 58-59.
 - 20لقد كان دور الهامشيني بارزا يف التحركات الشعبية التي تصدت للظلم واالستبداد وقد برز ذلك يف
الصين ّية بشكل الفت فقد أدرك ماوتيس تونج أهمية الدور الذي من املمكن أن تقوم به الربوليتاريا
الثّورة ّ
الرثة والكادحني الهامشيذين يف تأجيج الثورة ،فقد ذهب إىل أن وضعية الصني كمستعمرة ،وشبه مستعمرة
قد أوجدت جمهورا كبريا من العاطلني عن العمل يف أرياف الصني ومدنها وقد اضطر كثري منهم ملامرسة
أعامل غري رشيفة لكسب قوتهم ،بفعل حرمانهم من الوسائل الرشيفة ،ومن هنا وجد قطاع الطّرف
والصعاليك والشحاذون والعاهرات وكثري من محرتيف األعامل الخرافية .إن هذه الفئة اإلجتامعية هي فئة
متذبذبة فإن جزءا منها ميكن أن تبتاعه القوى الرجعية بسهولة يف حني أن الجزء اآلخر ميكن أن ينضم إىل
الثورة وهؤالء الناس تنقصهم روح البناء ،وهم أقدر عىل التخريب منهم عىل البناء وإذا ما انظموا إىل الثورة
فإنهم يصبحون مصدرا لنزعة العصابات املتنقلة واألفكار الفوضوية يف الصفوف الثورية فينبغي إذا أن نعرف
كيف نعيد تكوينهم وأن نحذر نزعتهم التخريبية».
 - 21إذا عدنا إىل ما حصل يف فرنسا« ،فعىل إثر هزمية فرنسا ضد أملانيا سنة  1870لعب فتوات «مومنارتر
وأوباشها» دورا بارزا يف إثناء ثورة كومونة باريس سنة  1871كام كان لشطار هذه املدينة ومرشديها وبغاياها
دورا هاما يف تحرير العاصمة من الهيمنة النازية خالل السنوات املمتدة من  1940إىل  1944حتى وصل
األمر إىل تسمية هؤالء املقاومني يف الخفاء بجيش الظالل

164

بأي يشء إالّ يف نطاق هامش ّيتهم ،وإن خرجوا
مد ّونة الفكر اإلنساين ،ألنّهم ال يقومون ّ
عىل املنظومة بشكل عام فال ميكن أن يكون خروجهم إالّ يف إطار الهامشيّة التي تطبع
أي تطلّع إىل اإلستمرار يف الفعل
مناخهم االجتامعي وفضاءهم الفكري الخاليني من ّ
الذي ميكن أن يفيض إىل تغيري جذري.
مييل الدارسون للثّورات بوجه عام إىل القول بان العنف قد أصبح جزءا ال يتج ّزأ
من املوقف الثوري أو هو مك ّون أسايس من مك ّونات الفعل الثوري ،ولكن بعض هؤالء
الذين يعتربون العنف جزءا متكامال من التغيري الثوري ،ال يعتربون كل أعامل العنف
هي أعامل ثورية .فغالبية أعامل العنف ال تدعم الثورة ،أل ّن درجة التغري اإلجتامعي
ال ميكن أن تتحدد حتام بارتفاع درجة العنف ومنسوبه ،بل ميكن أن يكون العنف
السلوك العنيف .وهو
مج ّرد انعكاس لنزوع بعض املجتمعات أو املجموعات صلبها إىل ّ
السلمي لثورة التّونس ّيني
ما عبرّ ت عنه مظاهر العنف التي كانت تتّجه عكس الطّابع ّ
وعكس مدن ّيتها التي استبطنت العديد من قيم الحداثة التي أنجزتها العبقريّة
مؤسسات ال ّدولة الوطن ّية رغم خضوعها
االنسان ّية ورشوط التّحديث التي عبرّ ت عنها ّ
لنظام حكم تسلّطي طوال عقود متتالية .لذلك فقد انحرفت العالقة التي تربط الثّورة
بالعنف لتأخذ منحى آخر ال يعبرّ عن دور العنف يف إحداث التّغيري الثّوري .بل إ ّن
هذه العالقة املنحرفة تح ّولت إىل أداة أساس ّية ض ّد التّح ّرر ألنّها وردت يف شكل ر ّدة
السائد وعىل أدواته القمع ّية وبنفس األسلوب االنفعايل
فعل عىل تجاوزات ال ّنظام ّ
الذي ال يحمل أدىن قيمة من قيم الح ّرية والتّح ّرر .ويف الغالب فإ ّن انحراف العالقة بني
العنف والثّورة يأخذ منحى مضا ّدا ملا ينبغي أن يأتيه العنف من أجل مبادئ الثّورة.
تذهب ح ّنا أرندت يف تحليل ملا يشبه موضوعنا إىل أ ّن العنف مل يعد هو الوسيلة
األكرث كفاءة لوصف ظاهرة الثورة كوسيلة للتّغيري ،إننا نستطيع أن نتحدث عن الثورة
فقط حني يحدث تغيري .يعني مع ظهور بداية جديدة وال ّدخول يف طور جديد ،وحني
يستخدم العنف إلقامة شكل جديد متاما من أشكال الحكم ،وحني يؤدي إىل بناء كيان
سيايس جديد متاما ،وحني يؤ ّدي إىل التحرر من القهر وازدهار الحرية.22
جسدت العالقة املنحرفة بني العنف والثّورة تلك
يف حالة موضوعنا قيد التّناولّ ،
الصورة التي رأينا فيها الجامهري التي تأيت من املناطق الداخلية املهمشة نحو مركز
 - 22أرندت ،ح ّنا ،يف الثّورة ،ترجمة عطا عبد الوهّاب ،املنظّمة العرب ّية للترّ جمة – مركز دراسات الوحدة
العرب ّية ،بريوت  ،2008ص.ص .165-174 .نجد هذا ال ّتحليل أيضا لدى ح ّنا أرندت يف:
Arendt, Hannah, Du mensonge à la violence, Paris, Presses Pocket, 1989, p.82.
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املدينة للمطالبة بحقها يف االنتامء إىل املجتمع الكليّ الذي مل يستطع أن يدمجهم يف
بنائه ،وهي أبسط الحقوق التي مل يجدوا لها سبيال للتّحقّق ولكن يف املقابل تظافرت
السياسة واإلقتصاد وإقصائ ّية املجتمع عىل حرمانهم منها .لقد قامت هذه الفئات
ّ
بالثأر للكرامة من خالل إتالف وحرق اإلدارات الرسمية من بنايات ومقرات العامدات
واملعتمديات والواليات ومقرات الحزب الحاكم .حتى من كانوا سواعد الحزب الحاكم
مل يسلموا من اإلهانات والسب والشتم والرضب ،وأطردوا من مواقع اختبائهم ومل
تحمهم إال عربات الجيش أو عصبيّة ال ّرحم .فهذا العنف الصادر من املضطهدين عىل
املضطهدين (فكالهام مضطهد من طرف ال ّنظام) هو العنف املرتاكم لسنوات عديدة،
إنه عنف من أجل الثأر ألنفسهم من الحيف االجتامعي والظلم وهو «تعبري شامل
اجتمع عليه الثائرون من جنوب تونس إىل شاملها وتجسيد ملامرسة الحق يف اسرتداد
ما رسق من الكادحني ،حقّهم يف الرثوة الوطنية والعدالة .غري أ ّن هذا العنف يف غالب ّيته
الصحيح ألنّه ال يستطيع أن يطوله باعتبار أنّه كان من املفروض
مل يو ّجه إىل العنوان ّ
أن يو ّجه إىل أعوان ال ّنظام الفعل ّيني الذين نهبوا البالد واستفادوا من زبائن ّيتهم معه
السلطة والحكم لالستئثار مبق ّدرات البالد وال ّنصيب األوفر من الثرّ وة
واستعملوا آليات ّ
الوطن ّية عىل حساب أصحاب الحق الفعل ّيني ،وهم الكادحون املنتجون للثرّ وة والبناة
الحقيق ّيني للبالد .وأمام عجزها عن الوصول إىل هذا الهدف فإ ّن يد العنف طالت أفرادا
من نفس الطّبقة االجتامعيّة للمنتفضني وحتّى من نفس الشرّ يحة االجتامعيّة ولك ّنهم
من عسسة ال ّنظام .أولئك الذين ج ّندهم ال ّنظام لحاميته وحراسته وال ّدفاع عنه ،وهم
والسيطرة عىل املجتمع .ولك ّنهم أدركوا يف ال ّنهاية
ميثّلون الجدار املتق ّدم لحامية ال ّنظام ّ
أنّهم يحرسون نظاما اليعبرّ عن واقعهم االجتامعي بقدر ما يضطهدهم ويوظّفهم
مقابل الح ّد األدىن من الكسب واألمان املا ّدي واالجتامعي ،ولذلك فقد تح ّملوا العنف
ولعل من بني عنارص
السياسيّة للحزب الحاكمّ .
املو ّجه أصال إىل رموز ال ّنظام والقيادات ّ
السلم ّية يف تونس أنّها سلم ّية ولك ّنها بالقدر الذي مل يو ّجه فيه العنف
استثنائ ّية الثّورة ّ
إىل من ثار ض ّده امله ّمشون وتوقّف يف حدود بعض رموزه السفل ّية (وليست القاعديّة)
مؤسسات ال ّدولة التي ليست هي موضوع
وحامته املتق ّدمني يف ال ّدفاع عنه وبعض ّ
الثّورة وال هدفها أصال بل تح ّملت تبعات ال ّنظام الذي يسيرّ ها .فمن العنارص التي تعبرّ
عن استثنائيّة الثّورة التّونسيّة أ ّن العنف املحدود فيها مل يتجاوز الحدود االجتامعيّة
لنفس الطّبقة ومل يتجاوز الحدود الجغراف ّية التي متت ّد فيها األحياء الشّ عب ّية وأحزمة
الفقر والتّهميش.
ليست امل ّرة األوىل التي يربز فيها دور الفاعل الالّمنتمي يف مسار االنتفاضات
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الشّ عب ّية بدءا مبق ّدمات االنفجار االجتامعي وصوال إىل الفعل الجامهريي الحاشد الذي
يرقى إىل مستوى االنتفاضة أو الحركة االحتجاجيّة .بل لقد شهدت انتفاضة الخبز 1984
بروزا مهماّ لهذا الفاعل الذي مل يكن نقاب ّيا رصفا وال سياسيا خاصا ،ولك ّنه ينتمي إىل
فضاء عام وشامل ومنفلت من إمكان ّية التّصنيف باعتبار أ ّن الفاعل املنتمي هو فاعل
مص ّنف بالبداهة .ولكن العالمة االستثنائ ّية يف عودة الفاعل غري املص ّنف يف انتفاضة 17
ديسمرب هو تجاوزه للحدود التي وقف عندها يف انتفاضة الخبز التي اكتفت بالعودة
أي
بأي تغيري عىل ّ
إىل نقطة ماقبل توفّر عنرص إثارة االحتقان واالحتجاج دون أن تظفر ّ
مستوى كان ،كام تجاوز كذلك الحدود التي وقف عندها الفاعل املنتمي يف انتفاضة
الخميس األسود يوم  26جانفي  1978التي اكتفت بخلق أزمة يف عالقة برشع ّية
السياسية االقتصاديّة ومنوال التّنمية،
السلطة القامئة آنذاك وبتنبيه ال ّنظام إىل فشل ّ
ّ
السابقة لتصل
لذلك فإ ّن تطلّعاته بعد  17ديسمرب  2010تجاوزت حدود ّ
كل املحطّات ّ
إىل مستوى املطالبة بإسقاط ال ّنظام.
لقد كانت انتفاضة  1984مجرد ر ّدة فعل من الفئات املحرومة رسعان ما هدأت
السلطة عن قرارها أو عدلت فيه حتّى وإن
ورجعت األمور إىل نصابها ما إن تراجعت ّ
كان ذلك بعد سقوط الضّ حايا من التّونسيّني .ور ّدة الفعل هذه عادة ما تكون محدودة
يف الزمن ،ألنّها تتوقف مبجرد االستجابة ملطالب املنتفضني أواملبادرة بقمعها وإجهاضها
يف املهد .23فأهم يشء متيزت به هذه الحركات االنفعال ّية هو غياب الفعل التاريخي
وغياب الهدف الحاسم أو األهداف اإلسرتاتيجية التي بواسطتها تتجاوز املصلحة اآلن ّية
لتستمر يف املستقبل .فهي إذن مجرد ردود فعل ضعيفة تنتفى عنها سامت الحركات
االجتامعية البديلة التي تحمل تصورا متكامال للخالص من التبعية وإقامة العدالة
االجتامعية وإرساء التحديث .24ومع ذلك فإن العنرص االستثنايئ الذي ميز انتفاضة 17
ديسمرب  2010هو ظهور ذلك الفاعل الالمنتمي يف صيغته الجامع ّية كام الجسد الذي
يقود نفسه دون االهتداء بأيّة قيادة ويف شكل موجة متجانسة يف مستوى التّح ّركات
وكل هذا حقّق ما مل تحقّقه
وصياغة املطالب والشّ عارات عىل مستوى كامل البالدّ ،
السياسيّة واملدنيّة طيلة عقود من ال ّنضال يف املنتديات واملعارضة الوديعة
التّنظيامت ّ
لنظّام متسلّط .فام حقّقته الحركة العفويّة واالنفعال ّية للمه ّمشني غري املنتمني هو
إسقاط ألوه ّية ال ّدولة وإضعاف صورتها املض ّخمة ،وقد تجلىّ ذلك يف عجزها عن توقع
 - 23بن يوسف ،الطاهر والقاليل ،محمد املختار،القوى املضادة للثورة يف تونس :السبيس قائد الباجي
منوذجا ،مطبعة فن الطباعة ،تونس  ،2013ص.14 .
24 - Touraine, Alain, la voix et le regard, Paris, Seuil, 1980, p.45.
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فعل األفراد واملجموعات ثم عجزها عن التصدى لهذه املوجات البرشية ومل تستطع
منعها من إتالف وحرق رموزها ومل تنفع أدوات التواصل الهشة يف التّوقّع استباقيّا ما
ستؤول إليه األحداث من أجل إحباط االنتفاضة .فقد بدأ مسار التأطري يف االنهيار منذ
والسكن
احتداد األزمات االجتامعية وإفالت عدة ظواهر عن رقابة الدولة كالنزوح ّ
الفوضوي وانتشار األحياء العشوائ ّية وعجزها عن توفري الخدمات الصحية والتعليم
والهياكل املناسبة الندماج الفئات الهامشية املطحونة املعرضة لكافّة أنواع األمراض
كافة وإىل السقوط يف هاوية جميع أشكال السلوك االنحرايف مثل الدعارة واالتجار
باملخدرات.
كان املناخ السيايس السائد زمن ال ّنظام القديم منفعال مبا يح ّدده ال ّنظام
السياسيّة وسيطرة عىل
االستبدادي مبا فيه من احتكار للقرارات وتحكّم يف الخريطة ّ
وخاصة
السيايس وملئه بالقوى املوالية مبا فيها األحزاب املعارضة املعرتف بها
ّ
املشهد ّ
السيايس
السيطرة عىل املشهد ّ
منها األحزاب املمثّلة يف الربملان آنذاك والتمكّن من ّ
وتحديد سبل النشاط .25وهذا ما خلق نوعا من املعارضة املستكينة الفاقدة لق ّوة
السيايس واكتساب القدرة
املبادرة وحتّى إلمكانيات املساهمة يف تنشيط آليّات التطور ّ
عىل التأطري والتّعبئة .وهذه الوضعيّة التي انتهت إىل خلق فراغ بينّ من الفاعلني
الحرك ّيني الذين كان من املفروض أن نجدهم يح ّددون مسار االنتفاضة قبل اندالعها
السياس ّية واالقتصاديّة .لذلك فإ ّن انهيار ألوهية
ويف األثناء وحينام تفيض إىل نتائجها ّ
السياس ّيني الذين كان دورهم باهتا يف البداية
الدولة مل يكن نتيجة تد ّخل الفاعلني ّ
26
إن مل يكن يف العديد من املناسبات تد ّخال مضا ّدا للثّورة منذ البداية  .بل كان بفعل
نشطاء املجتمع املدين رغم أنّه كان مبثابة الوحدة العاجزة بفعل املحارصة والتّدجني،27
وكان أيضا بفعل الهامشيني الذين مألوا الشوارع ومل يقبلوا التحول إىل قوة تستفيد
أي شعار أو برنامج سيايس ،فقد
منها املعارضة أل ّن تطلّعاتها مل تكن منسجمة مع ّ
كانت رافضة منذ البداية لعملية التأطري ألنها رأت فيه تكبيال لفعلها .وهكذا ميكن أن
25 - Hibou, Béatrice, La force de l’obeissance: Economie politique de la repression en
Tunisie, Med Ali – R.M.R. Editions, Tunis – Sfax 2011. pp. 101- 104.
 - 26من بني تلك األحزاب التي شكّكت يف االنتفاضة واعتربتها عمال تخريب ّيا وربطتها بال ّتهويل االعالمي
الذي تقوده أجهزة إعالم ّية «معادية لتونس» نذكر حزب الوحدة الشّ عب ّية ،وحركة الدّ ميقراط ّيني االشرتاك ّيني،
والحزب االجتامعي ال ّتح ّرري واالتّحاد الدّ ميقراطي الوحدوي.
 - 27إذا كانت االحتجاجات األوىل يف املناطق الداخلية عفوية وغري منظمة فإن قوى سياسية وجمعياتية
مضطهدة ،ونقابية منفلتة إىل حد ما من سيطرة القيادة املركزية لإلتحاد العام التونيس للشغل رسعان ما
تلقفتها رغم ضعفها التنظيمي وأوصلتها إىل املدن الكبرية حيث الكثافة الدميغرافية والثقل السيايس والثقايف
النسبي للمعارضة.
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نقرأ األحداث من وجهة نظر جديدة وهي انتصار الفئات الهامشية التي مل تكن تدرك
قوتها إالّ عندما أحدثت ر ّجة يف ال ّنظام الحاكم وأفقدته توازنه ،كام أنّها مل تكن تدرك
بأنّها تحمل فعال هدفا رغم ما يتداول عن عفوية املظاهرات والتحركات التي قامت
بها .العفوية هنا غلبت كل اإليديولوجيات وأطاحت برأس النظام .أل ّن الفاعل كان
هامشيا ولكن الفعل مل يكن كذلك.
مل تكن اإلنتفاضة مؤطرة سياس ّيا ألنّها كانت خالية من الشّ عارات الحزب ّية كام مل
السياس ّية فإنّها نابعة من تطلّع الفاعلني إىل
تتق ّدمها أيّة قيادة سياس ّية .وحتّى شعاراتها ّ
السيايس (باعتبار أ ّن
قيمة املواطنة باإلضافة إىل كونها وليدة الفعل االجتامعي يف حقله ّ
الفعل االجتامعي يفرز خطابا يحمل مضمون الحقل الذي ينشط فيه) لذلك نجد بعض
السياسيّة (املطالبة بال ّدميقراطيّة) ألنّها مرتبطة
الشّ عارات التي تحمل عنوان املسألة ّ
بالشّ عارات التي تحمل مضامني البند االجتامعي (التّشغيل والعدالة االجتامع ّية).
السيايس
ثانيا  .سطح ّية املسار االنتقايل وإعادة بناء الواقع ّ
السياسيّة
 - 1الفراغ املؤقّت وإعادة تشكّل الحياة ّ
والسامت
لقد قطعت الحركات االحتجاجية يف تونس مع الخصائص التّاريخ ّية ّ
الصحيحة ملا حدث)
الكالسيكيّة للثّورات واالنتفاضات (بقطع ال ّنظر عن التّسمية ّ
وطرحت خصائص جديدة مثّلت موضوعا يتناوله الجميع بنفس ال ّنظرة التي ترى فيها
لكل الحركات االحتجاج ّية واالنتفاضات التي ع ّمت بقاعا عديدة من العامل بُعيد
ملهمة ّ
انتفاضة التّونس ّيني .من ذلك أ ّن هذه االنتفاضات أثبتت جدوى النموذج اإلعالمي
الجديد بقدرته العالية عىل تداول املعلومة وتغطية األحداث .هذا النموذج اإلعالمي،
تل ّخص يف املواقع االجتامعية األكرث شعبية عىل الشبكة االلكرتونية كالفايسبوك
وتويرت .إذ تعتمد هذه الوسائل املعلوماتية الرقمية الحديثة عىل التحرر من األساليب
البريوقراطية التي تويل أهمية للعالقات املركزية العمودية وتطرح منوذجا جديدا
تهيمن عليه العالقات األفقية التي تيسرّ عمل ّية التواصل .وهو ما س ّهل عملية
التعبئة والتنسيق الرسيعني والتعريف بالقضية خارج النطاق الوطني .28مماّ يعني
أ ّن أحداث االنتفاضة يف تونس تجاوزت ال ّنمطيّة وخرجت من فاعليّة املنظومة إىل
فاعليّة الشّ بكة واستوعبت عنارص تحديديّة وتفاعليّة جديدة مل تستوعبها الحركات
 - 28الحسيني ،يارس الحراق« ،الثورة التونسية :الخصائص ومؤرشات النجاح» ،مح ّرك البحث االخباري
مغرسwww.maghress.com ،29/01/2011 ،
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االحتجاج ّية سابقا .29ورغم خروجها عىل ال ّنمط ّية فإ ّن انتفاضة التّونس ّيني التي مل تكمل
اجتامعي .بيد أ ّن
األقل مع أ ّن أساسها
الشّ هر من ال ّزمن فرضت تغيريا سياسيّا عىل ّ
ّ
الثّورات حتّى وإن كانت ذات طابع اجتامعيي فإنّها غالبا ما تفرض تغيريا سياس ّيا،
السيايس الذي أنتج واقعا
أل ّن تحقيق األهداف االجتامع ّية للثّورات يبدأ بتغيري ال ّنظام ّ
اجتامع ّيا رفضته فئات عريضة من املجتمع وانتهت إىل الثّورة عليه .لذلك فإ ّن انتفاضة
التّونس ّيني التي تجاوزت ال ّنمط ّية املع ّممة للثّورات مل تصل إىل مستوى منط ّية هذه
السيايس بالشّ كل الذي
الثّورات يف إحداث تغيريات جذريّة وحاسمة عىل املستوى ّ
بالسلطة ،ألنّها بقيت دون هذه ال ّنمط ّية
يعتيل فيه الثّوريّون س ّدة الحكم وميسكون ّ
ومل تتجاوزها إىل درجة أرقى من االنجاز الثّوري بقدر ما فرضت بالكاد مسارا من إعادة
السياس ّية
السيايس والخريطة الحزب ّية مبا يسمح ّ
لكل الهيئات واألحزاب ّ
تشكّل املشهد ّ
املرتبطة بال ّنظام القديم سواء منها املعارضة أو املوالية ،القانون ّية أو املحظورة ،العلن ّية
أي عمل ثوري
السيايس الجديد دون أن تنجز ّ
أوالسرّ يّة ،أن تساهم يف تكوين املشهد ّ
30
السيايس القديم  .وحتّى الحزب الذي كان يحكم زمن
يقطع مع مق ّومات الواقع ّ
ال ّنظام القديم مل يجد إرادة ثوريّة متنعه من العودة رغم حلّه بصفة قانون ّية ،31باعتبار
الحل شملت الشّ خص ّية املعنويّة واالعتباريّة للحزب ومل تشمل الشّ خص ّيات
أ ّن عقوبة ّ
الطّبيع ّية واملاديّة للمنتمني إىل الحزب ،يف الوقت الذي ال تزال فيه بنيته االجتامع ّية
السيايس.
ورصيده البرشي يف منتهى التّامسك والفاعليّة عىل مستوى الواقع ّ
عادة ما نجد تأكيدا من طرف الباحثني عىل أنّه ال ميكن أن نفهم األحداث الثّوريّة
الكربى إالّ بعد عقود أو حتّى قرون من ال ّزمن ،ألنّه من األفضل إىل الباحث أن تكون
بينه وبني األحداث مسافة معقولة .32وبقطع ال ّنظر عن مدى صواب هذا ال ّرأي أو
السقوط يف املواقف
املبالغة فيه ،33فإ ّن ال منط ّية الثّورة التّونس ّية يفيدنا يف عدم ّ
 - 29حرب ،عيل ،ثورات الق ّوة ال ّناعمة يف العامل العريب ،من املنظومة إىل الشّ بكة ،الدّ ار العرب ّية للعلوم
نارشون ،بريوت  ،2012ص.29 .
السياس ّية واملنظّامت الوطن ّية باعتبار
اب
ز
األح
أغلب
مبشاركة
القدمية
ة
ي
ياس
الس
ّ
 - 30لقد تشكّلت املنظومة ّ ّ
ثم ترشيحها لزين العابدين بن عيل لالنتخابات
ومن
،1988
نوفمرب
07
توقيعها عىل امليثاق الوطني يوم
ّ
كل تلك األطراف التي صادقت عىل امليثاق الوطني هي
ال ّرئاس ّية يف  02أفريل  .1989ولذلك ميكن اعتبار أنّ ّ
السياس ّية ملا قبل «الثّورة».
عنارص تكوين ّية للمنظومة ّ
بحل ال ّتج ّمع الدّ ستوري الدّ ميقراطي ومصادرة مق ّراته
 - 31صدر حكم قضايئ بتاريخ  02مارس  2011يقيض ّ
وأمالكه.
 - 32ال ّتيمومي ،الهادي ،خدعة اإلستبداد ال ّناعم يف تونس ،دار مح ّمد عيل لل ّنرش ،صفاقس ،2012 ،توطئة
الكتاب.
الصيني الشّ يوعي شوان الي ،يف عهد ال ّرئيس ماوتيس
الوزير
قول
عىل
يمومي
ت
ال
الهادي
ّق
ل
ع
هكذا
- 33
ّ
ّ
السابق ألوانه إصدار حكم عليها» عندما سئل عن رأيه يف ثورة  .1789أنظر توطئة كتاب
من
ال
ز
ي
«ال
تونغ،
ّ
خدعة اإلستبداد ال ّناعم يف تونس.
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ال ّنمط ّية وميكن أن نتناول نتائج ما حدث يف تونس رغم الخفايا واألرسار التي تكتنفه،
أل ّن ما يظهر من نتائج كفيلة بأن تك ّون ما ّدة مه ّمة للفهم والتّفسري والتّحليل والتّأويل
إذا لزم األمر .فالتّالحق السرّ يع لألحداث فرض تسارع ال ّنتائج ،ولنئ كانت نتائج ظرف ّية
كل منعرج إالّ أنّها يف مجملها ،وعندما نتناولها يف كلّيتها ،ميكن أن
تتغيرّ مالمحها مع ّ
تيسرّ مه ّمة املشتغل يف علم االجتامع يف التّوقّع واالسترشاف ،ولكن يبدو أ ّن األمر يف
حالة تونس ال يتطلّب هذا الجهد الذّهني املضاعف باعتبار أ ّن مسار إعادة تشكّل
السيايس يكاد يكون واضحا عىل األقل يف مالمحه العا ّمة من خالل ما تنطق به
املشهد ّ
األحداث ويرتسم عىل مستوى الواقع .وربمّ ا مه ّمتنا يف هذا املستوى ال تتجاوز إعادة
تناول هذه ال ّنتائج حسب ما تتطلّبه نتائج العمل عىل أسئلة من فئة :كيف وملاذا.
الصياغة
السؤال هو الذي يح ّدد عمل ّية البناء الذّهني وإعادة ّ
أل ّن هذا ال ّنمط من ّ
املعرفية للمعطيات امليدان ّية والخامات الوقائع ّية التي توفّرها األجوبة عن أسئلة من
منط مختلف.
ال ّ
شك أنّه من بني املق ّومات األساس ّية للثّورات باملعنى الفعيل للكلمة أنّها
تفرض تغيريا جذريّا عىل املنظومة بر ّمتها .نعني املنظومة التي كانت تشمل يف إطارها
السلطة واألحزاب التي كانت تعارضه تحت نفس ال ّنظام .ألنّها كانت جميعها
حزب ّ
تتعايش بصفة جدل ّية أو تتكامل بصفة نسق ّية اندماج ّية يف تكوين نفس املنظومة
الشّ املة وتحت نفس ال ّنظام حتّى وإن بلغت الصرّ اعات أحيانا ح ّدها األقىص وحتّى إن
كل أساليب التّسلّط واالستبداد واستعامل أجهزة
وصلت ح ّد مامرسة الحزب الحاكم ّ
ال ّدولة يف القمع ،وحتّى إن بلغ الصرّ اع باملعارضة إىل الح ّد الذي تح ّولت فيه إىل
فكل ذلك من باب التّفاوض عىل التّموقع يف نسق
معارضة راديكاليّة يف بعض األحيانّ ،
السلطة من داخل املنظومة الشّ املة وليست من خارجها .لذلك فإ ّن ما كان ينبغي أن
ّ
تنجزه الثّورة هي أن تغيرّ املنظومة بر ّمتها وبشكل جذري مبن فيها من هؤالء وهؤالء
السلطة إلكامل
السلطة والتي كانت تتكامل معها من خارج ّ
ومبك ّوناتها التي كانت يف ّ
املنظومة ،وهذا مل يكن ممكنا خالل وترية األحداث املتسارعة التي فرضت نوعا من
الجراحة التّجميليّة عىل ال ّنظام القديم وإلباسه حلّة تضفي عليه مظهر ال ّنظام الجديد.
الصيغة ومل
السيايس ورد يف مثل هذه ّ
لذلك ميكن أن نعترب أ ّن إعادة تشكّل املشهد ّ
السيايس ال يعني بأي شكل من
يرد يف صيغة ثوريّة .كام نشري إىل أ ّن إعادة بناء الواقع ّ
األشكال تغيريه جذريّا .فإعادة البناء ميكن أن تتض ّمن الكثري من سامت ال ّنظام القديم،
وهو أمر ليس بالجديد يف عالقة بالثّورات.
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تذهب ح ّنا أرندت يف مثل هذه ال ّزاوية من التّحليل إىل أ ّن سقوط امللك ّية يف
فرنسا مل يغيرّ من العالقة بني ال ُحكّام واملحكومني ،بني الحكومة واأل ّمة ،كام ظهر أنّه
ليس هناك من تغيري يف الحكومة ميكنه أن يجسرّ اله ّوة بينهام .إ ّن الحكومة ،وهي يف
الصدد شبيهة بسابقاتها ،مل تكن للشّ عب وال بواسطة الشّ عب ولك ّنها يف أحسن
هذا ّ
األحوال من أجل الشّ عب ،وهي يف أسوئها اغتصاب لسلطة ذات سيادة من قبل ممثّلني
مزيّفني وضعوا أنفسهم يف حال استقالل مطلق يف ما يتعلّق باأل ّمة .34وبالتّايل فإ ّن
السيايس انحرص يف تبلور الخريطة الحزبيّة التي هي يف األصل
التّشكّل الجديد للمشهد ّ
قدمية متج ّددة ولك ّنها انطبعت بحالة من االنفجار الحزيب الذي ساهمت فيه ظروف
الح ّرية املتاحة بشكل غري مسبوق .وحتّى بال ّنسبة إىل إعادة صياغة بنية املفاهيم
السياس ّية فهي األخرى مل تخرج عن هذه الحالة ال ّنسق ّية املندمجة يف بنية الترّ اث
ّ
السيايس القديم واملتواصلة عىل خلف ّية إعادة ترتيب األدوار واملواقع بني تلك القوى
ّ
الحزبيّة القدمية وتلك القوى الطّارئة عىل املراكمة التّاريخيّة .ودون ذلك فإ ّن املسألة
السيايس التّقليدي املتداول أو صيانته منذ بداية
قد انحرصت يف مج ّرد تع ّهد املعجم ّ
االستقالل والذي استثمره ال ّنظام القديم بطوريه الكبريين (الطّور البورقيبي والطّور
السائدة منذ سقوط ال ّنظام القديم
السياس ّية ّ
ال ّنوفمربي) .لذلك فإ ّن بنية املفاهيم ّ
بأي شكل من األشكال عن امل ُنجز الثّوري يف
كانت قد تشكّلت أصال يف إطاره ومل تنبثق ّ
السياسيّة .من هذا املنطلق فإ ّن املطروح يف متابعتنا اآلنيّة إلعادة بناء الواقع
صيغته ّ
السيايس عىل مح ّددات
السيايس هو اختبار هذا املعجم املتداول بني مك ّونات املشهد ّ
ّ
ال ّناموس الثّوري الذي يفرتض أن يعطي معان ثوريّة وتجسيدا ثوريّا واستبطانا ثوريّا
السلطة»
ملفاهيم مثل «ال ّدميقراط ّية» و«الجمهوريّة» و«االنتخابات» و«التّداول عىل ّ
السلط» و«سيادة القانون» و«املواطنة» و«حقوق االنسان» و«الح ّريات
و«الفصل بني ّ
كل ال ّنصوص
العا ّمة والفرديّة» ...هذه املفاهيم التي نجدها طيلة ثالث سنوات توشّ ح ّ
السياسة.
الخطاب ّية ألهل ّ
نحن مجربون عىل التّعامل م ّرة أخرى مع خطأ شائع للمعنى املتداول حول
السياسة ولك ّنه أصبح رائجا بني أهل
السيايس ،وهو خطأ اقرتفه أهل ّ
مفهوم املجتمع ّ
الصحف اليوم ّية وصوال إىل ما نطالعه يف بعض الكتب
العلم واملعرفة بدءا مبا نقرأه يف ّ
واألعامل األكادمي ّية .ومن هذا املنطلق فإنّنا أمام خيارين تفرضهام رضورة التّعامل مع
السيايس الذي تك ّون يف سياق مجتمع الثّورة:
حقيقة املعجم ّ
 - 34أرندت ،ح ّنا ،يف الثّورة ،ترجمة عطا عبد الوهّاب ،املنظّمة العرب ّية للترّ جمة ،مركز دراسات الوحدة
العرب ّية ،بريوت  ،2008ص.102 .
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• إ ّما أن نتعامل مع هذا الخطأ بصفته املعطى امليداين الذي ينبغي التّعاطي
معه علميّا ومحاولة فهمه واالرتقاء به إىل مستوى البناء املعريف باعتباره املا ّدة
الخام التي نتناولها بالتّحليل ،وحينئذ نكون بصدد اإلنسياق وراء املعارف الشّ ائعة
التي بُنيت من منظور التّداول العام والحس املشرتك وهو أمر معقّد بال ّنسبة إىل
عمل يروم تأصيال معرف ّيا ومعالجة فكريّة ومعرف ّية ملا ّدة بحثه.
• وإ ّما أن نتجاوز مح ّددات املعطيات امليدان ّية وسلطتها الوقائع ّية باعتبارها
الحقيقة املوضوع ّية وحينئذ يقع العمل يف منزلقات االسقاط ال ّنظري الذي ال
ميكن أن ينسجم بالضرّ ورة مع رشوط الواقع وخصائصه وال مع أهداف هذا
العمل البحثي الذي يروم اإلنطالق من الخصائص الوقائعيّة وامليدانيّة ملجتمع
الثّورة.
خاصة
لقد أكّد البعض من كبار علامء االجتامع عىل أ ّن للتّنبّه املنهجي أهميّة ّ
يف ميدان علوم االنسان ،حيث أ ّن الفصل بني ال ّرأي العام الشّ ائع والخطاب العلمي
السيايس واألخالقي غالبا
أي مجال آخرّ .
أصعب من ّ
خاصة وأ ّن االنشغال باإلصالح ّ
ما قاد علامء االجتامع يف القرن التّاسع عرش إىل االبتعاد عن الحياد العلمي ،ولك ّن
هذا ال ّرأي يذهب إىل أ ّن علم اجتامع القرن العرشين يبقى ،عىل ال ّرغم من تخلّيه
عن طموحات الفلسفة االجتامعيّة ،مبعزل عن أمراض إيديولوجيّة من نوع آخر .35يف
املقابل يتغافل البعض عن االقرار بأ ّن «األلفة التي تربط اإلنسان مبداره اإلجتامعي
تشكّل العائق املنهجي األ ّول أمام عامل االجتامع ،كونها تنتج باستمرار أوهاما من
املفاهيم وال ّنظم ورشوطا كافية إلعطاء هذه األوهام مصداق ّية ما .وهنا مل يتخلّص عامل
السوسيولوجيا العفويّة .ولذلك ينبغي أن يفرض جدال ال هوادة فيه
االجتامع أبدا من ّ
ض ّد البديهيّات املضلّلة التي تؤ ّمن بسهولة وهم املعرفة برثائها الذي ال ميكن تجاوزه،
وهو يجد صعوبة بالغة يف الفصل بني التّص ّور والعلم .ذلك الفصل الذي يعبرّ عنه عامل
الفيزياء بالتضا ّد الواضح بني املخترب والحياة اليوم ّية ،وهو ما ال يجده عامل االجتامع
يف تراثه ال ّنظري ،كام أنّه ال يجد أيضا األدوات التي تسمح له برفض اللّغة الشّ ائعة مبا
تحتويه من مفردات عا ّمة رفضا قاطعا».36
السيايس كام ابتدعه أنطونيو غراميش
فبني إمكان ّية تناول مفهوم املجتمع ّ
ومؤسساتها وهياكلها مبا يعنيه من تناظر نزاعي مع فضاء املجتمع
ويعني به ال ّدولة ّ
35 - Bourdieu, (P.), Passeron, (J.C .), Chamboredon (J.C.), Le métier de sociologue,
Paris, La Haye, Mouton, 1973, p. 27.
36 - Ibid, p. 27.
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املدين كمك ّونني -كالهام معا -للبنية الفوقية ،37وبني إمكان ّية أن نتناوله كام يتداوله
السياسيّون ،فإ ّن رضورة التّوليف بني املنطلقات امليدانيّة واملطارحات ال ّنظريّة تفتح
ّ
السياس ّية/الحزب ّية باعتبارها أساس تشكّل املجتمع
إمكان ّية استعامل مفهوم الخريطة ّ
السيايس يف صيغته الغرامش ّية وهي يف اآلن نفسه تستجيب للمعنى املتداول يف الفضاء
ّ
السيايس .وللضرّ ورة املنهج ّية ميكن أن نعتمد التّصنيف الثّنايئ املتداول يف األدبيات
ّ
السياس ّية الكالسيك ّية وذلك العتبارين إثنني:
ّ
• االعتبار األ ّول يتعلّق مبا يوفّره هذا الخيار من مستندات فكريّة ومنطلقات
السيايس املدروس وميكّننا من تجاوز أوهام
نظريّة تساهم يف تحليل الواقع ّ
السياسيّني والحقل الذي
املعرفة الشائعة واآلنيّة املحكومة بإسقاطات الفاعلني ّ
ينشطون فيه.
• االعتبار الثّاين يتعلّق برضورة التّفاعل مع الواقع باعتباره اإلطار األ ّويل
للمعرفة وإن كانت يف صيغتها الخام ما قبل العلم ّية ،وأرض ّية للتّطبيق املنهجي
وترشيحها باستعامل املقاربات األكرث قدرة عىل التّك ّيف معها ،واملوضوع الذي
يستوجب معالجة علم ّية يعتمد عىل التّنزيل الفكري وال ّنظري من أجل فهمه
وإعادة بنائه ذهن ّيا وتأصيله معرف ّيا .لذلك فإنّه بقدر ما تشكّل اللّغة العاديّة
واملصطلحات املتداولة أو بعض االستخدامات العلميّة للمفردات العاديّة عائقا،
فإ ّن املعالجة املنهج ّية واملعرف ّية هي التي تؤ ّمن الشرّ ط املسبق والضرّ وري لصياغة
املفاهيم العلم ّية صياغة محكمة.38
من امله ّم أن ننبّه أ ّوال إىل أنّنا إزاء شبكة من املصطلحات املتاخمة لبعضها
السيايس والحياة
واملتشابهة يف املبنى واملعنى ،ولك ّنها ليست مرادفة لبعضها .فاملشهد ّ
أي منها
السياس ّية والخريطة الحزب ّية ،هي اصطالحات مع ّممة وكثرية التّداول ولك ّن ّ
ّ
السيايس باملعنى الشّ امل ،ألنّه ال يعدو أن يكون مج ّرد
لوحده ال ميكن أن يرتجم الواقع ّ
كل املعطيات واألطر املوضوعيّة والهيئات
السيايس يشمل ّ
مك ّون من مك ّوناته .فالواقع ّ
مؤسسات وهياكل تعبرّ عن طبيعة العالقة بني ال ّدولة
ال ّرسميّة والشّ كليّة مبا فيها من ّ
واملجتمع ،والتي تجد تجسيدها يف شتّى املجاالت مبا فيها من منظومة قانون ّية متكاملة
السلطة وإمكان ّياتها صلب هذه العالقة .بينام ال ميكن أن يعني
تضبط حدود مامرسة ّ
السيايس أكرث من الوقوف عند أحد أركان الحياة
اصطالح الخريطة الحزب ّية أو املشهد ّ
37 - Macciocchi, Maria- Antonietta, Pour Gramsci, Paris, Seuil, 1974, p. 164.
38 - Bourdieu, (P.), Passeron, (J.C .), Chamboredon (J.C.), Le metier de sociologue, op.
cit. p. 29.
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السيايس ببعديه األفقي
السياس ّية التي تشكّل هي بدورها مجال صياغة الواقع ّ
ّ
(التّزامني) والعمودي (التّعاقبي) .حينئذ فإ ّن استعاملنا لهذه املصطلحات املتداولة ال
السيايس يف
يخرج عن نطاق الضرّ ورة املنهج ّية ليك نقرتب من فهم مسار تشكّل الواقع ّ
هذه ال ّزاوية من زوايا التّحليل للموضوع قيد التّناول.
السيايس يف تونس منذ أن فرضت االنتفاضة الشّ عبيّة
لقد بدأت إعادة بناء الواقع ّ
محل رصاع خفي بني
السياس ّية ،حيث كانت ّ
السلطة ّ
نتائجها عىل مستوى أعىل هرم ّ
السياس ّية من ناحية أخرى.
مك ّونات ال ّنظام القديم من ناحية وبني مك ّونات املعارضة ّ
كل الحاالت فإ ّن ال ّنتائج املرتتبة عن يوم  14جانفي  2011مل تتجاوز جدل ّية الثّورة
ويف ّ
والقانون التي تنبّهنا دوما إىل أ ّن الفعل الثّوري هو فعل غري قانوين وال ميكن أن يعرتف
بالقوانني التي كانت تسيرّ نظاما هو بر ّمته موضوعا للثّورة ،أل ّن القانون يف هذه الحالة
يعترب األداة التي كان يحكم بها ال ّنظام الذي رفضته اإلرادة الثّوريّة الجامع ّية .ولك ّن
الشّ بهة التي أحاطت بكيف ّية تنصيب الوزير األ ّول األخري يف نظام بن عيل يعني أ ّن
هذه ال ّنتائج كانت يف إطار إعادة ترتيب أوضاع ال ّنظام القديم ومعالجة الوهن الذي
حل به ،حيث أ ّن اعتامد الفصل  56من ال ّدستور التّونيس آنذاك يجعل من الوزير
ّ
األ ّول لنب عيل مكلّفا مبهام ال ّرئيس الذي هو يف حالة غياب وال يفيد بامل ّرة بأ ّن منصب
رئيس الجمهوريّة شاغرا ،وهذا ما يفتح الباب إىل عودة ال ّرئيس الذي غادر البالد دون
ترتيبات .ولك ّن الخالفات حول املسألة بني أعوان ال ّنظام يف ح ّد ذاته وبني مك ّونات
السياس ّية املعارضة خلقت منعرجا جديدا ت ّم خالله التّأكيد عىل شغور منصب
القوى ّ
رئيس الجمهوريّة بقرار من املجلس الدستوري .وبناء عىل ذلك ت ّم خالل يوم واحد
مراجعة املسألة دستوريّا واعتامد الفصل  57من ال ّدستور الذي ت ّم مبقتضاه تعيني
رئيس الربملان فؤاد املبزع رئيسا مؤقتا للبالد.
ترسخ جيّدا يف الذّاكرة الجامعيّة ليس مج ّرد
إ ّن الذي يعنينا يف هذا األمر الذي ّ
إعادة روايته ولو باقتضاب شديد بقدر ما يه ّمنا أن نستخلص منه أ ّن إعادة بناء
السلطة التي اصطبغت بشبهة
السيايس بدأ منذ تلك العمل ّية التّداول ّية عىل ّ
الواقع ّ
السيايس يس ّجل تداول رئيسني للجمهوريّة
سياس ّية ودستوريّة جعلت تاريخ تونس ّ
خالل أربع وعرشين ساعة ،يف حني أ ّن ال ّرئيسني الذّين سبقاهام استغرق مكوثهام يف
السلطة حوايل أربع وخمسني سنة (منذ  25جويلية  1957حتّى  14جانفي .)2011
ّ
السلطة خلق حالة جدل ّية ب ّينة كانت
لذلك فإ ّن ما حدث عىل مستوى أعىل هرم ّ
السياسية أ ّن الثورة أنجزت
مرشّ حة لالستمرار وقتا طويال .فقد اعتربت بعض القوى ّ
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مهامها وحقّقت أهدافها مبج ّرد أن حصل تغيري يف مستوى رئاسة الجمهوريّة ،ويلتقي
للسقوط ومن شاركهم يف تشكيل حكومتي مح ّمد
يف هذا ال ّرأي أعوان ال ّنظام املتداعي ّ
الغ ّنويش 39ما بني  15جانفي و  27فيفري  .2011بينام اعتربت بعض القوى األخرى
أن الثورة الزالت يف بدايتها ولذلك فقد ذهبت إىل أنّه من الرضوري مواصلة النضال
والتزام اليقظة من أجل تحقيق أهدافها املرج ّوة عرب التغيري الجذري لكامل املنظومة
والسياس ّية القامئة .وكانت هذه القوى تعترب أ ّن الحركة االحتجاج ّية التي
القانونية ّ
بدأت بشكل عفوي أخذت نسقا تصاعديّا وهي يف طريقها إىل أن تفرض مسارا ثوريّا
يخرج من إطار العفويّة ويفرز قيادته الشرّ ع ّية من بني األطراف التي ناضلت ض ّد نظام
الفساد واالستبداد ،وبالتّايل فقد رأت هذه القوى أ ّن ال ّدخول يف حكومة يقودها أعوان
ال ّنظام القديم هو مسار مضا ّد ملسار الثّورة.
يعكس قبول بعض املعارضني السابقني مبناصب يف حكومة الغنويش اعرتافا ضمنيا
السلطة كاملة وبضعف هذه األحزاب،
السياسية لتسلّم مقاليد ّ
بعدم جاهزية ال ّنخبة ّ
ولعل رفض األحزاب
مبا أنّها ال تتوفر عىل بنية وهيكلة حقيقية تؤ ّهلها ملامرسة الحكمّ .
السيايس
األخرى االنخراط يف حكومة الغنويش قد يكون مرتبطا بقراءة معيّنة للوضع ّ
وخشيتهم من أن يبتلعهم النظام سيام وهم ال يزالون يف مرحلة التأسيس.
السيايس كان يسري وفق ثالثة
يف صيغة تأليف ّية ميكن اعتبار أ ّن إعادة بناء املشهد ّ
خطوط متوازية:
• خ ّط االحتجاج ومواصلة الحراك االجتامعي الذي ستعرتضه العديد من
اله ّزات والتّع ّرجات التي ستح ّوله إىل منحنى سيؤول إىل التّقاطع مع املسارات
التي تتّبعها الخطوط األخرى.
السياسيّة األخرى التي
• خط التّسويّات بني أعوان ال ّنظام القديم والقوى ّ
 - 39لقد تشكّلت «حكومة الوحدة الوطنية» التي يرأسها السيد محمد الغنويش التي جاءت لتعبرّ
عن محاولة النظام تجديد نفسه واملحافظة عىل رشوط بقائه وذلك بترشيك بعض رموز املعارضة قبل
الثورة بقصد إضفاء رشعية عىل املرحلة الجديدة حيث ض ّمت ممثلني لثالثة أحزاب معارضة هي «الحزب
الدميقراطي التقدمي» و»حزب التكتل من أجل العمل والحريات» و»حركة التجديد» التي متثّلت بوزير
لكل منها .إذ دخل التشكيلة الجديدة مؤسس الحزب الدميقراطي التقدمي أحمد نجيب الشايب (وزارة
واحد ّ
التنمية الجهو ّية) واألمني العام للتكتل مصطفى بن جعفر (وزارة الصحة) الذي استقال منها بعد فرتة وجيزة
واألمني العام لحركة التجديد أحمد ابراهيم (وزارة التعليم العايل) .يف هذا السياق نفهم أنّ  14جانفي 2011
وإسقاط النظام أحدث عملية فرز يف الخريطة السياسية ،حيث انقسمت القوى املوجودة عىل الساحة إىل
كتلتني :الكتلة التي تحالفت مع النظام ومتثّلها األحزاب والتنظيامت التي تعاملت قبل  14جانفي مع السلطة
وانضمت بعد هذا التاريخ إىل حكومة الغنويش من جهة والقوى التي اعتربت أن الرشعية الوحيدة التي ميكن
االستناد إليها هي الرشعية الثورية.
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أرادت أن تستعجل الحالة الجدل ّية وتساهم يف تحصيل نصيبها من نتائج االنتفاضة
بقطع ال ّنظر عن املسافة التي كانت تفصلها عن الحركة االحتجاجيّة وباختالف
السيايس الجديد.
مرجع ّياتها وبتع ّدد قراءاتها للواقع ّ
• خ ّط التشكّل الحزيب الجديد الذي اتّسم بحالة انفجاريّة بفعل ما أصبح
السياس ّية تن ّوعا
متاحا للجميع من حق التّنظّم الحزيب ،مماّ أضفى عىل الحياة ّ
يستعيص عىل التصنيف ،رغم عودة األحزاب التي ال ميكن تصنيفها إالّ عىل أساس
السياس ّية أو املرجع ّيات االيديولوج ّية ،سواء منها الذي كان محظورا زمن
الهويّة ّ
يتأسس رسم ّيا إالّ بعد منعرج  14جانفي .2011
ال ّنظام القديم أو الذي مل ّ
يبدو أ ّن لهذه املعطيات ،باإلضافة إىل عديد املعطيات األخرى التي سنأيت عليها
السيايس الذي تبلور عىل مدى أربع
الحقا ،دورا كبريا وحاسام يف إعادة صياغة املشهد ّ
سنوات دون أن يتط ّور كثريا عىل ما كان عليه سابقا رغم أنّه مث ّة من األحزاب من
السياسيّة دون أن يكون له تواجدا فيها قبل ذلك .ومث ّة من أعاد
الساحة ّ
ظهر عىل ّ
السياس ّية يف إطار تحسني وضعه وكسب مواقع أفضل وأدوارا
متوقعه ضمن الخريطة ّ
السيايس سواء من موقع
السلطة .ومث ّة من خرس ريادته يف املشهد ّ
أه ّم يف نسق ّ
الحكم أو «املعارضة القانون ّية» زمن ال ّنظام القديم .ومث ّة من دخل يف مرحلة انتعاشة
سياسيّة ظرفيّة قد تنتهي مع أ ّول انتخابات ملجلس ن ّواب الشّ عب .ومث ّة من مكث يف
هامشيّته األبديّة ويرفض أن يتط ّور مع الواقع واألحداث .ومث ّة من يتهيّأ للعودة من
السلطة،
السياس ّية عندما كان يف ّ
باب ال ّدميقراط ّية التي مل يضمنها لغريه من القوى ّ
السياس ّية و«الثّورة» ه ّيأتها له ليك يعود من باب دميقراط ّية الثّورة...
ولك ّن القوى ّ
السيايس معقّدا بالشّ كل الذي ال ميكن أن نقاربه مقاربة
هكذا يبدو املشهد ّ
أحاديّة ،لذلك فإنّه من الضرّ وري أن نجمع يف سياق قراءة تأليف ّية بني الوقوف عىل
السيايس،
السياس ّية الحاسمة يف مسار إعادة تشكّل للمشهد ّ
أه ّم املحطّات واألحداث ّ
وبني التّحليل الدينامييك لتلك األحداث باستعامل مقاربة تفكيك ّية تقف عىل األسباب
العميقة والحينيّة لهذا املسار.
إ ّن تواصل الحراك الشعبي بعد  14جانفي كان ترجمة لرغبة شعبية يف القطع
السياس ّية
ال ّنهايئ مع النظام القديم بر ّمته يف الوقت الذي كانت أبرز الشّ خص ّيات ّ
املعارضة تتفاوض مع أعوانه ،وهو دليل عىل أ ّن مسار االنتفاضة بدأت تشقّه تناقضات
كربى .فمن ناحية أوىل نجد التّو ّجه الذي أراد أن يح ّوله إىل مسار ثوري فعيل ،وهو
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تو ّجه يحظى بإسناد بعض األحزاب التي كانت تنشط يف السرّ يّة دون أن تتح ّول إىل
حالة تنظيميّة فاعلة .ومن ناحية ثانية ظهر التّو ّجه الذي سعى إىل تحويل املسار
الثّوري إىل مج ّرد أرض ّية آهلة بتحقيق بعض االصالحات التي ميكن أن تأخذ مدى أبعد،
السلطة وفرض ما
ويرى أصحاب هذا ال ّرأي أ ّن اإلصالح ممكن يف حالة تواجدهم يف ّ
كانوا يناضلون من أجله ض ّد ال ّنظام القديم.
لكن الحقيقة امليدان ّية أكّدت أ ّن االنقسام الذي طبع املشهد عكس عجز الطبقة
السياسية يف التعامل مع املرحلة ،باعتبار أنّها كانت تعبرّ عن قراءتني متغايرتني متاما
ّ
السيايس
لألحداث .هذا باإلضافة إىل أنّهام منقسمني بني من استعجل نتائج املنعرج ّ
لصالحه دون أن يقف عىل حقيقة ما أفرزته االحتجاجات من مطالب تجاوزت
حدود البند االجتامعي إىل مستوى التّغيري الجذري الشّ امل ،وبني من راهن عىل هذه
األهداف األخرية فعال ولك ّنه ال ميلك اآلل ّيات التي متكّنه من فرض هذا االنجاز عىل
أرض الواقع .وذلك باعتبار أ ّن شباب «الثّورة» مل يقبلوا بهم لقيادة تح ّركاتهم إالّ بشكل
باهت عندما ت ّم تنظيم «اعتصام القصبة الثّاين» للمطالبة بإسقاط حكومة مح ّمد
كل املدن والقرى واألرياف .من الحوض املنجمي
الغ ّنويش ،حني «جاؤوا تباعا ومن ّ
السفىل وصحاري نفزاوة وتطاوين ومدنني .كانت
السباسب ّ
ومن الحوض الثوري ومن ّ
تح ّركهم مواجع الشّ هداء ومشاعر الغنب وآمال تحقيق األهداف التي قامت من أجلها
الثّورة ،خوفا عىل ثورتهم التي مل تحقّق أهدافها وحكومة الثّورة التي مل تر ال ّنور...
جاؤوا تباعا من تونس الواقع ّية ال تونس الواجهة ليقولوا بصوت واحد« :نحن ال نطلب
املستحيل ،نريد فقط رحيل وجوه ال ّنظام البائد» ...أرادوا أن يقولوا إن تحريك التاريخ
السياسية املغلقة والقاعات الرسمية املكيّفة بل من سباسب
ال يتم من داخل املكاتب ّ
40
القهر وصحاري اإلقصاء وإرادة الكادحني» .
أي
أي رمز أو عالمة أو شعار يعبرّ عن ّ
لقد تجلىّ هذا الشّ كل الباهت يف غياب ّ
وجود حزيب ،بل إ ّن مشاركة بعض الحساسيات السياسية يف اعتصام القصبة الثّاين،
خاصة اليسارية منها ،كان متخفّيا وراء شبابهم الطّالبي أو خ ّريجي الجامعات املعطّلني
ّ
عن العمل ،وذلك إدراكا منهم لحساسية أغلب فئات املجتمع املنتفض تجاه األحزاب.
وقد كان ذلك إقرارا ضمن ّيا بعدم قدرتهم عىل التعبئة اعتامدا عىل األلوان الحزبية،
وهو ما جعلها ترتك املجال للشباب وتكتفي بردود األفعال أحيانا ومسايرة األحداث
 - 40املاجري ،األزهر ،الثّورة ال ّتونس ّية :يف جدل ّية ال ّتح ّرر واالحتواء ،املغارب ّية للطّباعة وإشهار الكتب ،تونس
 ، 2011صص.120 119- .
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السياس ّية
أحيانا أخرى بل ومسابقتها أو الجري وراءها أحايني كثرية .ومل تجد األحزاب ّ
يف البداية منفذا لإلنخراط بصفتها الحزبيّة يف إدارة املسار إالّ عرب املشاركة يف «لجان
حامية الثّورة» 41مبع ّية بق ّية مك ّونات «املجتمع املدين» غري أنّها رسعان ما ساهمت يف
السيايس
ّ
حل هذه اللّجان لتلتحق بـ«الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة واإلصالح ّ
واالنتقال ال ّدميقراطي» 42التي وجدت فيها مجاال أوسع لفرض صفتها الحزب ّية وإطارا
السياس ّية.
مؤسسات ّيا لتقديم تص ّوراتها ّ
ّ
السيايس يف تونس بعد «الثورة»
لقد ن ّبه االنفجار الحزيب الذي طبع املشهد ّ
إىل الحالة الفصام ّية التي م ّيزت تفاعل التّونس ّيني مع األحزاب .فهي من ناحية أوىل
قد عبرّ ت عن تعطّشهم للدميقراطية ورغبتهم يف القطع مع نظام االستبداد وسيادة
نظام الحزب الواحد وامليض قدما يف إرساء تع ّدديّة فعليّة ميكن أن يتعايش معها
مؤسسات ّيا .ولك ّنها من ناحية ثانية عبرّ ت عن عدم
مجسدة ّ
عىل أرض الواقع ويجدها ّ
ثقة التّونس ّيني يف األحزاب ،وال ّ
أدل عىل ذلك من أنّهم رفضوا أن يسلّموها شعارات
ثورتهم لتتفاوض عليها إىل حدود تأسيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة واإلصالح
محل إجامع من طرف الفاعلني يف الحركة
السيايس واالنتقال ال ّدميقراطي التي مل تكن ّ
ّ
تأسست الهيئة.
االحتجاجيّة منذ أحداث الحوض املنجمي إىل حني ّ
السياس ّية الحقا وبالخصوص أثناء االنتخابات
تج ّدد عدم الثّقة يف األحزاب ّ
التّأسيسيّة التي جرت يوم  23أكتوبر  2011من خالل تض ّخم عدد القامئات املستقلّة
السباق االنتخايب .43ويف ذلك دليل عىل أ ّن مفهوم التّنظيم الحزيب
املرتشّ حة لذلك ّ
وصورته تآكال يف تص ّور الفرد التّونيس بفعل «املامرسات الديكتاتورية وما واكبها من
والسياسية
فساد مايل وأخالقي وتجنيد للناس ال عىل أساس الكفاءة والقدرات الفكرية ّ
 - 41تك ّونت أوىل اللّجان املحل ّية لحامية الثّورة يف مدينة تالة حيث بدأ تشكيل لجان األحياء منذ يوم 12
تم حرق مركز الشرّ طة ومتثّل أ ّول نشاط يف القيام بحملة نظافة يف املدينة .وبعد ذلك
جانفي  2011عندما ّ
والخاصة يف الوقت الذي شهدت فيه أغلب
تع ّممت ال ّتجربة بشكل تلقايئ من أجل حامية املمتلكات العا ّمة
ّ
مناطق البالد ال ّتونس ّية فراغا أمن ّيا غري مسبوق.
السيايس واالنتقال الدّ ميقراطي بتاريخ  04مارس
 - 42أحدثت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة واإلصالح ّ
 2011مبقتىض املرسوم ال ّرئايس عدد  ،06وهي تتك ّون يف صيغتها املكتملة من ممثّلني عن  12حزب سيايس
تأسست آنذاك باستثناء حزب العماّ ل الشّ يوعي ال ّتونيس وحركة
(وهي تغطّي تقريبا ّ
كل األحزاب التي ّ
كل جهة
الشّ عب اللّذين رفضا االنضامم إىل الهيئة) و 17جمع ّية وممثّلني عن الجهات مبعدّ ل ممثّل واحد عن ّ
(مع تسجيل أنّ  04جهات مل تكن ممثّلة ألنّ مك ّوناتها الجهويّة مل ت ّتفق عىل من ميثّلها) ومت ّيزت الهيئة بحضور
هام ملا س ّمي بالشّ خص ّيات الوطن ّية الذين كان عددهم يناهز نصف العدد الجميل ألعضاء الهيئة ،ويضاف إىل
كل هؤالء هيئة الخرباء التي تتك ّون من  15من رجال القانون سواء كانوا أكادمي ّيني أو مبارشين ملهنة املحاماة.
ّ
 - 43بلغ عدد القامئات املرتشّ حة بعد احتساب القامئات التي أُسقطت  1662قامئة عىل مستوى  33دائرة
انتخاب ّية داخل البالد ال ّتونس ّية وخارجها وبلغ عدد القامئات املستقلّة  730قامئة.
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ترسخ يف األذهان أ ّن األحزاب هي تكتّالت
وإمنا عىل أساس الوالءات لألشخاص ،لذلك ّ
مصلحيّة تـُستخدم لالنقضاض عىل السلطة واالستدامة فيها ،فضعفت ثقة الناس بها
وأصبحت ترى فيها مج ّرد أداة للديكتاتورية والتسلّط .ومن ناحية أخرى برزت مع ثورة
تكنولوجيا االتصال أدوات جديدة للتعبئة والتواصل ممثّلة يف الشبكات االجتامعية
التي وفرت للماليني من الناس إطارا مفتوحا وسلسا للنقاش وتبادل اآلراء وللتعبئة
لخدمة أهداف سياسية مح ّددة».44
قد يكون وجيها أن نستثني حزب حركة ال ّنهضة من دائرة ال ّريبة والتّو ّجس وعدم
الثّقة التي كان يبديها عموم التّونس ّيني تجاه األحزاب ،أل ّن التّعامل مع الحزب االسالمي
األكرب يف تونس تضافرت فيه ع ّدة عوامل جعلت ال ّنسبة الها ّمة من الذين ص ّوتوا له
يف انتخابات  23أكتوبر ( 2011حصلت حركة ال ّنهضة عىل نسبة  %40من املقاعد
باملجلس الوطني التّأسييس) يتعاملون معه بشكل مختلف متاما ويتمثّلونه عىل أساس
األقل خالل الفرتة التي سبقت اإلنتخابات.
مغاير لتمثّلهم لبق ّية األحزاب األخرى عىل ّ
ومن بني هذه العوامل ميكن أن نذكر:
• التّعامل معه عىل أساس أنّه الضّ ح ّية األوىل لل ّنظام القديم باعتبار ما
ترسخت يف ذاكرة
تع ّرض إليه مناضلوه من اضطهاد وسجن وتعذيب ومالحقات ّ
التّونسيّني إىل الح ّد الذي جعلهم يعتربونه البديل الحقيقي بشكل آيل لل ّدكتاتوريّة.

السيايس
• عامل التّناغم االنتقايئ بني خطاب حركة ال ّنهضة وظاهرة التديّن ّ
من ناحية وتض ّخم الوعي ال ّديني الذي يعبرّ عن عودة املكبوت كتعبري عن الح ّرية
التي مل تكن متاحة نظرا للحساسيّة التي كان يبديها ال ّنظام القديم تجاه االسالم
السيايس وعالقته الصدام ّية به.
ّ
• عامل البحث عن الضّ وابط الضّ ائعة ويف مق ّدمتها مسألة الهويّة التي وجد
فيها عا ّمة ال ّناس عنرصا فاصال بني ال ّنظام القديم الذي كان يُعتقد أنّه أدخل
املجتمع يف مسار من التّغريب ،وعىل هذا األساس ساد االعتقاد بأ ّن حركة ال ّنهضة
التي متثّل أكرب األحزاب االسالم ّية هي التي ستعيد تركيز معامل الهويّة الضّ ائعة.
• سيادة الوعي املش ّوه مبفاهيم الحداثة والتّق ّدم ّية والعلامن ّية وغريها من
املفاهيم التي تدافع عنها بق ّية األحزاب غري ال ّدين ّية ،األمر الذي ساهم يف استاملة
السلطة ومنحه منسوبا مهماّ
العديد من الفئات إىل الحزب االسالمي املراهن عىل ّ
الصباح االسبوعي ،اإلثنني  6جوان  ،2011ص .7
 - 44ع ّزوز ،العريب ،جريدة ّ
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من الثّقة عىل حساب بق ّية األحزاب التي يُعتقد أنّها ظلّت معزولة عن هموم
املجتمع وهواجسه.
من غري اليسري أن نصوغ قراءة سياس ّية أو إيديولوج ّية أو فكريّة لخريطة حزب ّية
تتك ّون من  192حزب سيايس ،متثّل الحصيلة الحزبيّة ملا بعد  14جانفي  ،2011مهام
السياسة املتع ّددة
كانت املساحة التّحليليّة قادرة عىل استيعاب مقاربات علم اجتامع ّ
هي بدورها .باعتبار أ ّن العديد من هذه األحزاب ال ميكن أن تنسجم مع التّصنيفات
السياس ّية الكالسيك ّية التي تعتمد املح ّدد الفكري واملرجع ّية اإليديولوج ّية والهويّة
ّ
السياس ّية ،وبالتّايل ال ميكن أن نقف عىل مستندات أو مرتكزات متكّننا من التّسليم
ّ
45
نؤسس
بيساريّة العديد من األحزاب أو ميينيّتها أو وسطيّتها  .لذلك فإنّه من املمكن أن ّ
قراءتنا عىل مسلّمة التّقاطب بني اليمني واليسار مع تف ّوق يف العدد والع ّدة والعتاد
للعائلة اليمين ّية مبك ّوناتها األصول ّية والحداث ّية .أ ّما األحزاب الوسط ّية فإنّها يف الحقيقة
تتموقع يف الوسط بشكل اعتباطي أو جزايف ملج ّرد أنّها تنأى عن اليسار باعتبار أنّه يعبرّ
عن األحزاب االيديولوج ّية ويف اعتقادها أ ّن زمن االيديولوجيا قد انتهى دون أن تعي
بأنّها قد سقطت يف إيديولوجيا نهاية االيدولوجيا عندما تتق ّدم بصفتها أحزابا وسطيّة
تريد أن تكسرّ االستقطاب الثّنايئ املبني عىل التّصنيف الثّنايئ لألحزاب والعالئالت
السياس ّية فإ ّن طريف االستقطاب هام حركة
السياس ّية .46ومن وجهة نظر هذه القوى ّ
ّ
ال ّنهضة ونداء تونس دون أن تدرك أنّهام يتموقعان يف جناح اليمني اللّيربايل ،وهام
مبثابة التّعبرية املتن ّوعة لليمني بشقّيه األصويل املحافظ والحدايث املحافظ (وللمحافظة
هنا معنى غري املعنى املتداول لدى العموم ،بل هو يأخذ معنى االعرتاض عىل التّغيري
وخاصة التّغيري الجذري ،أل ّن املحافظني يشتغلون وفق براديغم نسقي اندماجي خالفا
ّ
السياس ّية
لرباديغم الصرّ اع االجتامعي التّط ّوري .)...وال ّنتيجة أ ّن العديد من األحزاب ّ
السياق االنتقايل تتب ّنى اسرتاتيج ّية
الهجينة (تض ّخم أحزاب الهايربد) التي ظهرت يف هذا ّ
السيايس ،أي داخل جناح اليمني وليس بني
تكسري الثنائية القطب ّية داخل نفس الجناح ّ
السيايس ما يعبرّ عن أنّها
اليمني واليسار .وعادة ما تستعمل هذه األحزاب يف خطابها ّ
أحزاب وسطيّة براغامتيّة غري إيديولوجيّة ،وتعتقد أ ّن ذلك كفيل بأن يسمح لها بأن
تص ّنف ضمن األحزاب الوسط ّية.
45 - Duverger, Maurice, Les partis politiques, Essai sur les tendances oligarchiques des
démocraties, Paris, Flammarion, 1971, pp. 245- 246.
46 - Seiler, Daniel, Partis et familles politiques, Paris, PUF, 1980, p. 41.
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السامت التي مت ّيز مك ّونات الخريطة الحزب ّية ملجتمع
باإلضافة إىل بعض هذه ّ
السياسيّة تتناول املسألة ال ّدميقراطيّة بشكل حرصي
الثّورة فإ ّن العديد من األحزاب ّ
السيايس للكلمة.
إنطالقا من الطّرح اللّيربايل باملعنى االقتصادي ّ
إ ّن الخريطة الحزبيّة ال ّراهنة يف تونس معقّدة وصعبة التّصنيف ألنّها تتميّز
أي من مك ّوناتها ،مبعنى أنّه ليك نص ّنف
بخاصيّة تراكميّة ال ميكن أن نغفلها ليك نفهم ّ
األقل إىل ثالثة معايري تصنيف ّية:
حزبا سياس ّيا ما بشكل تام ميكن أن نخضعه عىل ّ
أي حزب من بني األحزاب
• معيار التّحقيب ال ّزمني الذي يح ّدد إن كان ّ
املتواجدة قبل  14جانفي أم هو من الطّارئني عىل املشهد بعد ذلك ،وهذا
التّصنيف بدوره يخضع إىل تصنيف فرعي أكرث دقّة ألنّه يحمل بالضرّ ورة خاص ّية
تراكم ّية بحيث ميكن أن يكون من األحزاب العريقة ولك ّنه كان مهادنا لل ّنظام
القديم ومواليا له ،كام ميكن أن يكون حزبا قدميا مامنعا ومعارضا راديكاليّا.
السامت التّصنيفيّة ميكن أن نقرأ واقع األحزاب التي
وعىل هذا ال ّنحو الذي يراكم ّ
ظهرت بعد  14جانفي .2014
• املعيار الذي يص ّنف األحزاب حسب تص ّورها لل ّنموذج املجتمعي أل ّن يف
ذلك اختالف جذري بني من يدافع عن تونس ّية املجتمع وعن منوذجه الذي اكتمل
بشكل سياقي وحسب وترية التّط ّور االجتامعي للتّونس ّيني يف محيطهم الثّقايف
الحضاري املندمج ،وبني من يرى أنّه ال مناص من أسلمة املجتمع وإعادته إىل
حضريته اإلسالميّة األشمل ألنّه يعيش حالة اغرتاب وتغريب.

السياس ّية واملرجع ّيات الفكريّة وااليديولوج ّية
• معيار العائالت (الهويّات) ّ
أي حزب ضمن الفضاء الهنديس الذي يتك ّون من ثالثة أجنحة
التي تح ّدد موقع ّ
تتمثّل يف اليمني واليسار والوسط .وهو معيار يعتمد عىل مح ّددات مضاعفة
السائد وتناقضاته
بدورها :تتعلّق من ناحية بعالقة هذه األحزاب بالواقع ّ
السياس ّية واإلقتصاديّة واالجتامع ّية ،وتتعلّق من ناحية ثانية بقراءتها لذلك الواقع
ّ
وما تطرحه ملعالجته مبا ميكن أن يح ّدد موقعها ضمن الفضاء الهنديس للخريطة
الحزب ّية.
أي من هذه التّحديدات واملعايري
يبدو أ ّن مسألة الفرز أو التّصنيف عىل قاعدة ّ
السيايس يف سياق مجتمع
لوحدها ّ
يظل قارصا عىل اإليفاء مبتطلّبات قراءة املشهد ّ
الثّورة التّونسيّة وال يستجيب لرشوط الفهم العميق لكيفيّة تشكّله عىل ال ّنحو الذي
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نتابعه ميدان ّيا وبشكل يومي .ولكن التّدقيق يف التّصنيف بشكل يستجيب إىل تطبيق
كل هذه املعايري يحتاج إىل عمل أشمل أو ربمّ ا يحتاج إىل أن يُفرد له عمل كامل
ّ
السياس ّية ال ّراهنة يف تونس من منظور «علم
ّ
ومخصص لتصنيف األحزاب والعائالت ّ
السياسية» .لذلك نعترب أنّه الب ّد من االستجابة للضرّ ورة املنهج ّية والتّق ّيد
اجتامع ّ
باملتاح ملسألة التّصنيف يف هذا الحيز من التّحليل ،وعىل هذا األساس آثرنا اعتامد
األقل قصورا
السياس ّية واملرجع ّية الفكريّة وااليديولوج ّية ألنّها ّ
التّصنيف حسب الهويّة ّ
من املعايري التّصنيفيّة األخرى ويف اآلن نفسه ميكن أن تستجيب أكرث من غريها إىل
الشرّ وط التّأليف ّية التي قد تضمن بعض مق ّومات املعايري األخرى ولو بشكل جز ّيئ.47
السياسيّة
الساحة ّ
يبقى من الضرّ وري اإلشارة إىل أنّه أصبح متداوال عىل مستوى ّ
السياسيّني والفاعلني املحللني عىل
بشكل عام وبإقرار شبه كليّ من طرف الفاعلني ّ
ح ّد سواء أ ّن أغلب األحزاب الطّارئة عىل فرتة ما بعد  14جانفي  2011تخاطب
املجتمع التّونيس بصفتها أحزابا براغامت ّية وسط ّية وغري إيديولوج ّية ،أي أنّها ال تعرتف
السياس ّية الكالسيك ّية ،لذلك فإنّها توفّر لنا م ّربرا
باملرجع ّيات الفكريّة وال الهويّات ّ
إضافيّا مهماّ لعدم اعامد التّصنيف التّحقيبي .أ ّما معيار التّصنيف حسب تص ّور
ال ّنموذج املجتمعي فهو بالضرّ ورة أكرث انسجاما وتجاوبا مع مبدأ التّصنيف عىل أساس
السياس ّية واملرجع ّية االيديولوج ّية ،أل ّن فكرة ال ّنموذج املجتمعي هي يف األصل
الهويّة ّ
إيديولوج ّية.
 - 2الثّورة املعطوبة تعيد إحياء ال ّنظام القديم
فسح املسار الثوري الذي م ّرت به تونس ،املجال أمام تتايل األحداث وتسارعها
السياسية التي
الساحة ّ
بشكل غري متوقّع وغري مسبوق .فأصبح الثابت الوحيد عىل ّ
وحل التج ّمع
يخص مصري تونس آنذاك هو «خلع» بن عيل ّ
طغى عليها الغموض فيام ّ
الدستوري الدميقراطي الذي كان مبثابة آلة الفساد واإلستبداد وجهاز رقابة عىل
كل مفاصل ال ّدولة واملجتمع .ولك ّنه أيضا
الح ّريات ومحارصة للمعارضني وسيطرة عىل ّ
وريث الحزب الح ّر الدستوري الجديد الذي قاد الحركة الوطن ّية والحزب اإلشرتايك
ال ّدستوري الذي ّأسس دولة االستقالل ،وهو الحزب الوحيد الذي سيرّ البالد لفرتة
السياس ّية التونس ّية الناشطة
طويلة .وهذه املفارقة خلقت خالفا بني مك ّونات النخبة ّ
بعد الثورة .فبني من رأى أ ّن هذا الحزب هو رمز من رموز االنحطاط واالستبداد
47 - Ibid, pp. 46- 53.
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وانعدام الحرية وحلّه سيمكّن تونس من ال ّدخول يف عرص جديد يتّسم باالنفتاح
السياسية للبالد
والدميقراطية والحرية والعدالة ،وبني من ذهب إىل أنّه جزء من الهويّة ّ
مبا أنه قاد حركة املقاومة الوطنية ووضع األسس األوىل لدولة االستقالل ،وال ميكن أن
يكون حلّه سوى نهاية درامية ال تليق بتاريخه النضايل وميكن أن ميثّل خطرا عىل املسار
االنتقايل يف تونس.
يبدو أ ّن معالجة اإلشكال بال ّنسبة إىل التّجمع ّيني وتجاوز املفارقة متثّل يف العودة
املنحل ومن ث ّم استدعاء املايض الحصني
ّ
إىل الح ّيز «امليضء» من التّاريخ املبكّر للحزب
إلعادة بناء الحارض املتداعي لإلنهيار بالشّ كل الذي يعفيهم من حرج ال ّدور امل ُخجل
الذي التصق بحزب التّج ّمع ،فكانت البورقيبيّة هي املالذ لهؤالء من أجل العودة إىل
السيايس بصورة ال تشبه صورتهم التي م ّزقتها األحداث ،رغم أ ّن هؤالء هم
املشهد ّ
من غ ّيب البورقيب ّية واجتهد من أجل إخراجها من التّاريخ عنوة وطواعية منذ إزاحة
كل االطياف
محل تجاذب بني ّ
السلطة سنة  .1987وقد أضحت البورقيب ّية ّ
رمزها عن ّ
السياسية املتف ّرعة عن ال ّنظام القديم بطوريه البورقيبي وال ّنوفمربي .وبدت العودة
ّ
بالزمن إىل بورقيبة أمرا بالغ األهمية من أجل فهم اللحظة ال ّراهنة ،ومن أجل معالجة
السياسيّة املرتبطة بال ّنظام القديم ،ولكن أيضا ألجل تخطّي
األوضاع ال ّداخليّة للعائلة ّ
السياس ّية ايل وضعتها ثورة التّونس ّيني أمام رموز ال ّنظام القديم ،باإلضافة إىل
العقبات ّ
ما لألحداث التاريخية من إشعاع عىل راهن املجتمع ومصريه باعتبار ما متثّله من رصيد
السياس ّية من
يتيح لحامليه امتالك الح ّد األدىن املضمون من رشوط ال ّدخول يف املعركة ّ
السيايس املبارش والعلني وغري متم ّرسني
جديد يف مواجهة خصوم وافدين عىل العمل ّ
بقواعده التّنظيميّة.
لقد أكّدت بعض سامت الثّورة التّونس ّية وخاص ّياتها ،حتم ّية عودة أعوان ال ّنظام
القديم وهياكله التي الزالت بعد فاعلة عىل مستوى الخريطة املجاليّة واإلجتامعيّة.
الخاصيات التي استدعت عودة أولئك الفاعلني« ،جوف ّية الثّورة» التي
ومن بني هذه
ّ
السائد بني «قوى الثّورة» أن تسايرها
السيايس ّ
مل تستطع الخصائص الفيض ّية للوعي ّ
السيايس عىل أرض الواقع ،أو عىل مستوى
وتستوعبها ،سواء عىل مستوى إدارة الفعل ّ
السيايس بالشّ كل الذي يتناغم مع تلك الخاص ّية الجوف ّية ويضمن
تطوير الخطاب ّ
تحويلها إىل عنرص متحكّم يف املسار بر ّمته مبا يف ذلك جانبه املظهري واإلستعرايض.
ومن غري ّ
السمة األساس ّية التي كشفت عن العودة املرتقبة ألعوان
شك أ ّن هذه ّ
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ال ّنظام القديم أثبتت وجاهة التّفسري القائل بأ ّن الثّورة الجوف ّية والعفويّة التي مل تكن
السياسيّة األكرث تنظّام
تقودها ق ّوة سياسيّة واضحة ومح ّددة ستمنح الفرصة للقوى ّ
ومت ّرسا بالقيادة وإدارة املواقف واألدوار يف حقل الصرّ اع للعودة ،بل أيضا إلفتكاك
مقابض القيادة بفاعل ّية ونجاعة .وهذا ما أثبتته األحداث التي ازدحم بها كامل املسار
اإلنتقايل بفرتتيه :خالل الفرتة األوىل كان الحزب اإلسالمي األكرب بني ت ّيارات اإلسالم
السياس ّية ،هو الذي تحكّم يف نتائج الصرّ اع
السيايس واألكرث تنظّام بني ّ
كل األحزاب ّ
ّ
وو ّجه قواعد اللّعبة كام أراد ،وكانت ال ّنتيجة لصالحه عىل مستوى نتائج العمليّة
السياس ّية التي انتهت يف جولتها األوىل بانتخابات املجلس التّأسيس وتصعيده لحكومة
ّ
الترّ ويكا .وقد حقّق حزب حركة ال ّنهضة انتصاره املعلوم مبعاضدة ال ّرغبة الشّ عب ّية
العا ّمة والحين ّية يف رفض ال ّنظام القديم حينام ت ّم تجسيد هذه ال ّرغية يف الفصل 15
السيايس واإلنتقال ال ّدميقراطي
من القانون اإلنتخايب املنبثق عن الهيئة العليا لإلصالح ّ
وتحقيق أهداف الثّورة.
أ ّما خالل الفرتة الثّانية من املرحلة اإلنتقال ّية فقد مت ّيزت بفسح املجال لعودة أعوان
ال ّنظام القديم من نفس الباب القانوين الذي متيّز بعدم مترير قانون منعهم من العودة،
وذلك بعدم مصادقة املجلس التّأسييس عىل قانون تحصني الثّورة .هذا باإلضافة إىل
الترّ اجع امللحوظ ملنسوب ال ّرفض لهم عىل مستوى الضّ مري الشّ عبي العام الذي أرهقته
السياس ّية املخ ّيبة لآلمال التي حصدتها القيادة
هنات نظام الترّ ويكا وأضنته ال ّنتائج ّ
السياس ّية التي التزال متامسكة رغم
السياس ّية الجديدة .وهذا يعني أ ّن هذه القّوة ّ
ّ
مؤسستها ال ّرسميّة والشّ كليّة وجدت مجاال يتّسع لعودتها ومتكينها من استثامر
تفكيك ّ
السياسيّة التي
السياسيّة .أ ّما القوى ّ
خربتها التّنظيميّة وتوظيفها يف العودة إىل الحياة ّ
تعلن أنّها األقرب إىل الثّورة دون أن تزعم قيادتها فهي بدورها تؤكّد أ ّن عفويّة الثّورة
السياس ّية األكرث تنظّام دون غريها ،وال ّ
أدل عىل ذلك
وجوف ّيتها حتّمتا فاعل ّية القوى ّ
السيايس بدأ يتشكّل  -منذ عودة أعوان ال ّنظام القديم  -عىل قاعدة
من أ ّن املشهد ّ
اإلستقطاب الثّنايئ بني الق ّوتني اليمينيّتني األكرث تنظّام .أ ّما اليسار فهو يجتهد يف تكسري
ذلك اإلستقطاب برصيده ال ّنضايل التّاريخي املثقل بضعفه التّنظيمي واملثخن بفيضيّة
السيايس وإيديولوج ّيته املعزولة عن جوف املجتمع إىل ح ّد التّعميم الذي ال يقبل
فكره ّ
التّنزيل عىل أرض الواقع أصال.
السياس ّية يف تونس من خالل
تجسد دور البورقيب ّية يف إعادة تشكيل الخريطة ّ
ّ
حل التّج ّمع ال ّدستوري ال ّدميقراطي
السياس ّية التي ظهرت منذ ّ
العديد من األحزاب ّ
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قضائ ّيا ،وهي جميعها تشرتك يف البحث عن هويّة سياس ّية وجذور تاريخ ّية تتجاوز
بها عقدة ارتباطها بفرتة اإلستبداد التي طبعت حزب التّج ّمع ونظام بن عيل ولكن يف
نفس الوقت تضمن من خاللها اإلستمرار يف املستقبل ومتكّنها من ال ّدخول يف املعارك
السياس ّية القادمة بصورة مقبولة لدى التّونس ّيني .ورغم أ ّن هذه األحزاب التي تستند
ّ
إىل اإلرث البورقيبي يف بناء ذاتها وتعتربسليلة حزب ال ّدستور فإنّها مبثابة من يقوم
بوثبة إىل الخلف ليقفز عىل جزء مه ّم من تاريخ مل يعد يطرب إىل اإلقامة فيه ومل يعد
السياسيّة من رحم
الساحة ّ
يعرتف بإنجازاته .لذلك هي يف الحقيقة أحزاب عائدة إىل ّ
ال ّنظام القديم ولكن يف إطار العودة إىل البورقيب ّية واستحضار ريادتها وزعامتها من
أجل بلوغ املستقبل .ومن منطلق تع ّدد هذه األحزاب فقد تع ّددت م ّربرات وأسباب
نقسم هذه األحزاب حسب محاور أربعة:
ظهورها ،وميكن أن ّ
الصف األ ّول من قيادة
• ال ّرغبة يف التّخلّص من العبء الذي كان ميثّله ّ
التّج ّمع ال ّدستوري ال ّدميقراطي املنحل عىل طيف مه ّم من أنصاره الذين كانوا
السياس ّية صلب هذا الحزب ،باإلضافة إىل
بدورهم يعانون من دكتاتوريّة القيادة ّ
رغبتهم يف التّخلّص من إرث أجمعت فئات كثرية من املجتمع التّونيس عىل رفضه.
وحينئذ وجدوا يف تفكيكه فرصة لتجديد صورته والظّهور بشكل جديد .فبعض
األحزاب أرادت استبدال ماضيها التّج ّمعي ومحو أثاره باإلختباء يف ماض أبعد
السيايس والبناء الوطني.
وأكرث عراقة يف مجال العمل ّ
السيايس والتي تجاوزت ثنائ ّية
• طبيعة املعركة التي فرضتها عودة اإلسالم ّ
ال ّنظام البائد ونظام مابعد «الثّورة» ،لتصبح معركة حول منوال املجتمع .األمر
السياس ّية باإلنضامم إىل التّيارات الحداث ّية وتب ّني
الساحة ّ
الذي ب ّرر عودتهم إىل ّ
شعارات ال ّنموذج التّونيس يف اإلندماج االجتامعي والوحدة الوطنيّة.
السيايس والتّجاذبات بني حركة ال ّنهضة املستفيد األكرب من
• محور رّ
الصاع ّ
االنتخابات التّأسيسيّة ورموز الحكومة املؤقّتة التي أرشفت عىل االنتخابات ولك ّنها
السياس ّية يف عمل ّية إقصاء لها بعد أن كانت املفاوضات
ُوجدت خارج اللّعبة ّ
متّجهة إىل اإلبقاء عليها من أجل قيادة املرحلة التّأسيس ّية ريثام يت ّم إنجاز
ال ّدستور يف غضون سنة وتنظّم االنتخابات الربملان ّية وال ّرئاس ّية .وقد شكّلت عمل ّية
السبيس إطارا لر ّدة فعله من خالل تأسيس نداء
تهميش حكومة الباجي قايد ّ
تونس الذي يؤكّد قياديّوه عىل أنّه استئناف للحركة الوطنيّة وعىل أنّه مبني عىل
كل روافد الحركة اإلصالح ّية التّونس ّية منذ خري ال ّدين إىل
أساس اإلستفادة من ّ
بورقيبة.
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• غياب املحاسبة وتعطيل «العدالة اإلنتقال ّية» وال ّدخول يف منطق الغنيمة
وسياسة املقايضة من طرف الترّ ويكا التي حكمت منذ اإلنتخابات التّأسيسيّة،
والتي استغلّت أكرثيّتها يف املجلس التّأسييس لتمرير القوانني بانتقائ ّية ال يراد
وخاصة
السياس ّية
ّ
منها محاسبة رموز ال ّنظام القديم بقدر ما تتامىش ومصالحهم ّ
حزب حركة ال ّنهضة .وبفعل ذلك فإ ّن الترّ ويكا بقيادة ال ّنهضة انتهت إىل مراكمة
تقل يف ميزان الفساد واستغالل ال ّنفوذ عماّ اقرتفه
العديد من األخطاء التي ال ّ
حزب التّج ّمع ال ّدستوري ال ّدميقراطي إذا ما قيّمنا حجمها بعامل الوقت والسرّ عة.
بالسلطة كانت له استتباعات كثرية أه ّمها
فاندفاع حركة ال ّنهضة إىل اإلستئثار ّ
متهيد الطّريق لعودة رموز ال ّنظلم القديم مع التّسوية القانون ّية مللفّات العديد
من الذين مثلوا أمام القضاء دون اعتبار الذين أفلتوا من املحاكمة .لذلك ميكن
أن نتح ّدث عن محور الخدمات التي ق ّدمتها حركة ال ّنهضة للتّج ّمع ّيني إ ّما يف
إطار صفقة أو ليك تحجب أخطاءها وتغطّي تجاوزاتها .وهذه أه ّم العوامل التي
كل العوامل.
السياسية كالعبني أساس ّيني وليست ّ
جعلتهم يعودون إىل ّ
وبالبحث يف األسباب الرئيسية التي س ّهلت عودة البورقيبية بعد أحداث 14
جانفي  ،2011ميكن اثبات تف ّرعها اىل عديد العوامل ،يرتبط األ ّول الذي يعترب عامال
إنسانيّا ،باإلطار العالئقي الذي كان يربط بورقيبة بنب عيل بعد االنقالب عىل الحكم
السيايس واالجتامعي
والذي برز ّ
خاصة من خالل عملية العزل املهينة عن املحيط ّ
لرمز البورقيبية ،الذي يعتربه األغلبية من معارصيه زعيام لأل ّمة التونسية وباين ال ّدولة
الحديثة .وقد ساهم «سجنه» يف تعميق اإلحساس باإلهانة وباالستخفاف مبشاعرهم
خاصة مع منع حضور جنازة قائدهم أو حتى متريرها عىل شاشات التلفزة .لذا بدت
ذكرى وفاة «باين تونس» الحديثة بعد الثورة مبثابة االحتفاء به.
أ ّما العامل الثاين فهو عامل تاريخي بحت يجيب عن املشككني يف املكاسب
الحداثية للمجتمع التونيس بعد أحداث  14جانفي  2011والتي ترجع باألساس اىل
التجربة البورقيبية بخطاباتها وتص ّوراتها ومشاريعها التي استلهمتها من رواد الفكر
اإلصالحي يف تونس منذ خري الدين باشا «التّونيس».
العامل الثالث هو سيايس بامتياز وهو مبثابة ر ّدة الفعل عىل قراءة اإلسالميّني
وخاصة موقف حركة النهضة التي تعترب أ ّن املجتمع التونيس يعيش وضعية
للبورقيبيّة ّ
تغريب وتهميش للهوية العربية اإلسالمية بسبب تو ّجهات الحبيب بورقيبة الغرب ّية
عل حساب تأصيل تونس يف محيطها الحضاري «العريب اإلسالمي».
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أ ّما العامل األخري فهو عامل نفيس (سيكوسيايس باألساس) ،ويعود إىل غياب
الشّ خصيّة القياديّة خالل كامل مسار الثّورة أو الشّ خصية الكاريزمية التي تحمل
الصفات ال ّزعام ّية التي ميكن أن تقود إىل تحقيق أهداف الثّورة مقابل فقدان الثّقة
ّ
وخاصة
كل ذلك دفع بعديد الفئات االجتامع ّية
يف سياس ّيي ما بعد  14جانفي ّ .2011
ّ
الصورة ال ّنمط ّية لل ّزعيم امللهم من الذاكرة
السيايس إىل استدعاء ّ
املهت ّمني بالشّ أن ّ
يحتل فيها بورقيبة مساحة كبرية ج ّدا.
الوطنية التي ّ
إ ّن األحزاب التي تعبرّ عن عودة ال ّنظام القديم بعنوان البورقيب ّية هي عبارة
عن أحزاب حداثية ذات تو ّجه ليربايل ومرجعيات إ ّما دستورية أو تجمع ّية ت ّدعي
جميعها اإلنتامء اىل عقيدة مؤمتر  2مارس  ،1934وهي «عقيدة تط ّورت وأصبحت
فيام بعد االشرتاكية الدستورية التي خرج منها الحزب االشرتايك الدستوري يف مؤمتر
املصري  1964قبل أن يشهد انفتاحا عىل أطياف سياسية أخرى من قوميني ويساريني
وإسالميني ،اندمجت يف مؤمتر اإلنقاذ  48»1988الذي اختار تسمية «التّج ّمع ال ّدستوري
ال ّدميقراطي».
السياس ّية التي تبدو متع ّددة ولك ّنها غري مختلفة من
إ ّن عودة هذه التّشكيالت ّ
السياق
حيث األصول والفروع ليست عودة صدفويّة أو جزاف ّية ولك ّنها يف مثل هذا ّ
السيايس لإلسالم ّيني الذين وصلوا
قيد التّناول هي عبارة عن نتيجة فارقة لفشل اآلداء ّ
السلطة.
إىل الحكم وأحزاب اليسار التي مل تستطع حيازة ّ
خــاتــمـة
مل نجد أبلغ مماّ كتبه مح ّمد صالح عمري األستاذ بجامعة أكسفورد الربيطانيّة
لنختم به هذه املساهمة ونفهم من خالله حقيقة ما حدث يف تونس منذ رشارته
نصا أكرث تعبريا عن
األوىل حتّى حسم مساره وفرض نتيجته ال ّنهائ ّية .كام أنّنا مل نجد ّ
مآالت ثورة التّونس ّيني وأكرث قدرة عىل ترشيح هذه الحالة التّناظريذة بني الخصائص
السطحيّة للمسار االنتقايل أه ّم مماّ كتب مح ّمد
والسامت ّ
الجوفيّة لثورة التّونسيّني ّ
صالح عمري حينام اختلف يف قراءته لها عن جميع املقارنات ووطّنها يف سياق مختلف
عن ال ّنمط وخارج عنه ألنّه وضعها يف قالب جديل غري متداول وغري معهود ،فقد ذهب
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إىل فهمها من خالل قراءة التّاريخ األمرييك كام ذهب إىل قراءة حقيقة ال ّدميقراط ّية
ولعل ذلك من خصائص الخروج
األمريكيّة من خاللها ،وهو أمر غريب ويصعب قبولهّ ،
عن ال ّنمط ومن متاعبه ومصاعبه .ميكن أن نل ّخص ما ورد يف هذه القراءة الالّمنط ّية
كام ييل« :يف ر ّده عىل سؤال حول الثّورة التّونس ّية أجاب كورنيل وست األستاذ بجامعة
هارفرد األمريك ّية وأحد املناضلني من أصل إفريقي واألكرث تأثريا يف صفوف ال ّزنوج ،بأنّها
السود األمريك ّيني
يجب أن تذكّر األمريك ّيني مبصري دميقراط ّيتهم التي بنيت عىل ظهور ّ
ث ّم وقع اختطافها من طرف الطّغمة املاليّة ،مضيفا« :علينا استعادة دميقراطيّتنا».
ولد نداء كورنيل وست م ّيتا ألسباب يطول رشحها ،ولكن ربطه بني الحالتني األمريك ّية
والتّونس ّية واإلستنتاج بأ ّن الثّورة التّونس ّية تضع موضع ّ
الشك مصري أقدم ال ّدميقراط ّيات
وأقواها يف العامل ال يخلو من معان ودروس عاجلة وخطرية لتونس وهي بصدد إعادة
صياغة تاريخها وتص ّورمستقبلها .فال ّزنوج األمريك ّيون مل ينسهم ال ّنظام فقط بل وقع
سحقهم بصورة منهجيّة ،أو باألحرى هم نتاج منظومة بنوها ليك تسحقهم ...كثري
من املدن األمريك ّية العمالقة ش ّيدت عىل أشالء العبيد ومبداخيل اإلستعباد ،فـ«ما من
معلم عظيم للحضارة اإلنسان ّية إالّ وهو شاهد يف نفس الوقت عىل بربريّتها» .ورغم
املجهودات والحركات لتصحيح هذه املظلمة التّاريخ ّية البشعة ،يبدو يل أ ّن األمريكي ّيني
السخ ّية
السود يف معظمهم شعب محكوم عليه باإلقصاء ،إنّهم معذّبو هذه األرض ّ
ّ
التي سقوها بعرقهم ودمائهم ،وهم الضّ حيّة ال ّرئيسيّة لل ّنظام والقانون الذي يحكمه...
فعرب العصور املاضية يُنظر إليه عىل أنّه مجرم اليوم ،وال يُنظر إليه أبدا عىل أنّه دليل
عىل الوحش ّية التي عاىن منها أو تذكري بالجرمية التي مورست ض ّد إنسان ّيته أو وصمة
عار يف تاريخ ق ّوة ضاربة.
ال يخفى ما لهذه الحالة من أصداء يف تونس ،إذ تنطبق وضع ّية سود أمريكا
حتّى يف بعض جزئ ّياتها عىل املغ ّيبني -امله ّمشني يف أنحاء عديدة من البالد التّونس ّية،
سواء من ناحية املصري أو من حيث نظرة املجتمع عموما إليهم .والخالصة أ ّن سود
أمريكا وتاريخ إقصائهم ومصريهم خالل إنجاز ال ّدميقراطيّة األمريكيّة وبعدها درس
الب ّد أن نستوعبه ،فقد ثبت أ ّن حركة الحقوق املدنيّة وتضحيات مارتن لوثر كينغ
ولعل حالتهم
وروزا باركس منذ أكرث من نصف قرن مل تكن إالّ ثورة غري مكتملةّ .
منذ ذلك التّاريخ تبينّ لنا أهم ّية نجاح ثورتنا ،حتّى ال يتح ّول الفقراء وأبناء ال ّداخل
املستضعفني من التّونس ّيني إىل معذّيب األرض التّونس ّية وعبيدها ...وحتّى ال نعيد مأساة
ال ّزنوج األمريكيّني».
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التديـن و القلـق
نبيل عبدالصمد

تقـديم
يعد التدين من أقدم التعابري الروحانية لإلنسانية التي تتقاسمها كل الحضارات
بغض النظر عن مستوى انفتاحها عن باقي الثقافات األخرى ،فهو معطى يفرض نفسه
عىل الجامعة أكرث مام هو اختيار تفرضه ظروف معينة .وبذلك يصبح الدين عنرصا
مندمجا يف الجامعة وآلية أساسية للحفاظ عىل وحدتها ومتاسكها .إن «اإلنسان املتعبد»
كمرحلة من مراحل تطور البرشية هو إنسان وصل إىل القدرة عىل التتبع الدقيق لعدد
من الظواهر الطبيعية التي تؤثر عليه ويرى أنها متحكم فيها من طرف قوى عظمى
(اآللهة) تتمتع مبا يكفي من القدرات للخضوع لها وطلب حاميتها وعطفها وحبها.
هكذا فقد لعب الدين دوما أدوارا كبرية بالنسبة إىل توازن الفرد والجامعة عىل
حد سواء .نالحظ مؤخرا نوعا من التعطش للجانب الديني ،عند فئة من الشباب
وخاصة ميل البعض منهم نحو التشدد واملغاالة .فام هي الظروف التي ساهمت يف
انتشار عدد من التيارات الدينية املتشددة يف وقت تتكرس فيه مبادئ العوملة من
دعوة إىل اللذة والفردانية وسيطرة النزعة املادية عىل العالقات اإلنسانية؟ قد يكون
ضياع اإلنسان أمام هذه املاديات سببا يف عودته إىل حضن امليتافيزيقا ،كام قد يكون
انتشار الخوف سببا يف انكامش العقل واللجوء إىل مقاربات بديلة عنه.
يف ما يتعلق بالوضع الحايل يف العامل العريب سأقترص عىل مسألتني اثنتني أثارتا
انتباهي يف خضم هذا الحريق العريب وهام :الوالء األعمى لألمري واالستقطاب الذي
تعرفه الجامعات املتشددة ،بحيث أصبحت طاعة األمري أهم من طاعة الله ،والتعصب
للمذهب أهم من التعصب للدين .وهنا أتساءل عن األسباب النفسية التي قد تكون
وراء نجاح الجامعات املتشددة يف استقطاب أعداد من الشباب إىل صفوفها؟ وكيف
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ميكن أن نفرس وصول هؤالء إىل مستويات رهيبة من العنف ،عىل الرغم من أن الكثري
منهم كانوا قبل التحاقهم بتلك الجامعات ،أشخاص يتميزون باملودة وحسن املعاملة؟
عىل مستوى املضمون نجدنا هنا نتساءل عن الخلفية النفسية لبعض من مناذج
السلوك ،الفردي أو الجامعي الذي يأخذ أحيانا صبغة دينية لكن بعمق ذي طبيعة
مرضية ،فنتساءل عن البعد النفيس لبعض مظاهر التدين مع تحليل ما قد يكون وراء
متددها .وذلك عىل اعتبار أن آليات التحليل النفيس متكننا من تفسري بعض الترصفات
والظواهر السادية التي تتغذى من املكبوتات الفردية والجامعية مع امتطاء البساط
الديني لتسوق ذاتها برشعية هذا األخري.
 - Iالدين والوظائف املتجددة :
 - 1التدين كتأمل للكون
كل فرد عادي وسليم العقل ،يحاول أن يفهم الكون الذي يحيط به والذي يحرك
داخله ال شعوريا قلقا ومخاوف وذهوال من عظمته وغموضه وال محدوديته ،فيحاول
الفرد فهمه من خالل ما يتوفر لديه من تجارب ومعلومات ،تطرح عليه أسئلة أكرث مام
تعطيه من أجوبة .فيطرح تصورات يحاول ما أمكن أن تتميز باملنطق والعلمية ويف
الحد األدىن بالتامسك .إن تصور اإلنسان وتفسريه للكون من حوله هو ما يعطي سلوكه
معنى ويشعره بنوع من الطأمنينة أمام القلق الناجم عن اإلحساس بالضياع والجهل
والضعف ،وهذا ما أشار إليه التحليل النفيس مع فرويد 1مثال.
لقد دأب اإلنسان عىل تقديم إجابات حول الظواهر الغريبة التي كان يصادفها،
وذلك من خالل معرفته املحدودة عن تلك املواضيع ،مكمال الصورة من خالل إجابات
ميتافيزيقية لتفسري ما ال ميكن تفسريه من خالل الفكر املنطقي لديه آنذاك ،وهذا
3
ما أشار إليه عدد من الفالسفة من قبيل بريكسون )Bergson .H( 2وسيمون ويل
( )Simone .Wوغريهم.
1 - Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion, 1927, traduction française de Marie
Bonaparte, 3ème édition, PUF, 1973, p : 16.
2 - Henri- louis Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, PUF, Paris,
1932.
3 - Miklos vetô, la métaphysique religieuse de Simone Weil, L’Harmattan, Paris, 1997.
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فاملقاربة الدينية للوجود سبقت كل تفكري فلسفي حتى أن هذا األخري اشتغل
يف بداياته عىل عدد من التيامت التي كانت يف صلب االهتامم الديني .ثم أن الدين مل
يعارض التفكري لكنه عارض التشكيك يف طرحه للعقيدة .يف القرآن مثال آيات عديدة
تدعو إىل التفكري والتأمل يف الكون بل تعترب ذلك جزءا من العبادة واإلميان (ال َِّذي َن
السماَ َو ِ
ات َواألَ ْر ِض َربَّ َنا َما
يَ ْذكُ ُرو َن اللَّ َه ِق َياماً َوقُ ُعودا ً َو َعلىَ ُج ُنو ِب ِه ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن فيِ َخلْقِ َّ
ْت َهذَا بَ ِاطالً سبحانك) ،4لكن مع حتمية أن يصب ذلك يف تأكيد العقيدة وليس
َخلَق َ
التشكيك فيها ،فإذا كان الفيلسوف يحتاج إىل النقد ليضع صحة نظريته عىل املحك
ويربز أهميتها ،فإن العقيدة ذات األصل اإللهي ال تحتاج إىل تزكية برشية لتستقيم
وتثبت صحتها.
إن اإلحساس بالضعف يدفع اإلنسان إىل البحث واالرتباط مبا من شأنه أن ميده
بالقوة لتحقيق الطأمنينة .االرتباط باملواضيع الدينية يصبح أكرث تجدرا وترسيخا مع
مرور الوقت وتكريس املامرسة .فتكرار الطقس ماليني املرات يجعل منه حقيقة بغض
النظر عن االستدالالت التي يستند إليها ،وهذا ما يجعل منه جزءا من الذات ،التي
ال ميكن فصل صورتها عنه ،وبذلك يصبح له وجود ال يقل حقيقة عن الوجود مادي.
هكذا فإننا نالحظ أنه يف سياق التطور الثقايف والفكري للبرش وبدافع التمكن
من ضبط وتنظيم العالقات داخل املجموعات البرشية ،التي ما فتئت تتوسع ،جاء
الدين بقوانينه وطابوهاته وبوعيده وترغيبه ليوحد النظم االجتامعية ويشكل نواة
ضامنة لتامسك املجموعة وانصهار األفراد فيها ،خالقا ميكانزمات دفاعية تجعل األفراد
غري قادرين عىل تجاوزه أو القفز عن تعاليمه .ما يقوي مسألة القدسية يف العالقة
مع الدين هي القرابني التي يقدمها األفراد لإلله الذي يبجل ومينح امتيازات تقديرا
للمسؤوليات التي يتحملها والتي تصب يف الصالح العام للجامعة .إن عدم ثقة اإلنسان
يف قدرته عىل التحكم يف غرائزه وعواطفه يجعله بحاجة إىل طرف محايد يتحمل
املسؤولية الترشيعية والتنظيمية ،ويكون مطلقا يف عدله وتحظى أحكامه مبوافقة
الجميع ،فهو من يحكم عىل السلوك والنيات ويجازي ويعاقب عىل ذلك.
يتم تعلم االمتثال للدين من خالل التنشئة االجتامعية ،وذلك مند مراحل الطفولة
األوىل ،وهو سياق انخرطت فيه كل املجتمعات البرشية باختالف ثقافاتها ومنط عيشها
 - 4سورة آل عمران اآلية.191 :
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وأماكن تواجدها ،فاملجتمعات البرشية كلها تأسست حول فكرة دينية ما ،شكلت
روح الجامعة .يظل تكامل الفكرة الدينية ومتاسكها وشموليتها ومدى خدمتها للفرد
وخاصة الجامعة هو ما مينحها قوة وقدرة عىل االستمرار ويضمن والء وتكتل األفراد
حولها بل ما قد يضمن استقطابها ملريدين وأتباع قد يكونون أفرادا أو جامعات.
اليشء الذي يزيد املجموعة قوة واتساعا .هكذا فإن الدين يشكل منظومة كلام كرث
أتباعها وتكرست مامرستها وتعمقت وتشعبت املواضيع التي تتناولها يف مختلف
دروب الحياة ،كلام تجدرت أكرث يف ثقافة الجامعة وأصبحت جزءا ال ينفصل عنها.
ضامن استمرارية والء األفراد للدين كان يتطلب حرص تطلعاتهم يف مستوى ما دون
التجرؤ عىل التحدي أو التشكيك يف أي من مكونات املنظومة الدينية .وهو أمر إن
حدث يكون دونه الفرد عرضة للنبذ واالقصاء بل حتى القتل .من هنا تسعى املنظومة
إىل الحفاظ عىل استمراريتها ومتاسكها من خالل الحفاظ عىل أفرادها يف مستوى
طفويل تابع ال يرقى فيه الفرد إىل مستوى النقد والتعبري ،فاملنظومة هنا ترجح دامئا
البقاء واالستمرارية عىل التجديد والتطور .لتفادي إدخال الجامعة يف نوع من الجمود
الفكري الكيل يتم تشجيع البحث يف تقوية املنظومة وتطوير آلياتها الدفاعية عوضا
عن ترك أية فرصة لنقدها أو التشكيك يف تعاليمها .هذا االلتحام باملوضوع الديني
يتطلب طاقة ووالء واستعدادا للتضحية من أجل الرب الذي ميثل صورة معمقة لألب.
لذلك كانت طاعة الوالدين من طاعة الله.
 - 2العودة إىل الرب من خالل العودة إىل األب (إبراهيم النبي)
إن الصورة الطفولية لألب القادر القوي الذي ال يقهر ،تهتز أمام حقائق الواقع
وهو ما يتطلب وجود صورة لرب خارق ال متناهي القوة يرتبط به الفرد من خالل
عالقة الطاعة التي تجعل منه أهال لرعاية الرب وحبه ،فاإلنسان كام يقول فرويد
( )Freud .Sال يستطيع أن يتمثل العامل دون آباء ،5فوجودهم يعطيه شعورا باألمان
والحامية يف وجه الصعوبات وبالتايل قدرة عىل تجاوز اإلحباط مبا أن العدالة اإللهية
تتحقق ولو بعد حني .من تم فإن متثل الله وتصوره وطاعته وبالتايل عبادته هي
مستوحاة يف جزء مهم منها من صورة األب وعالقة هذا األخري بالطفل يف املراحل
املتعاقبة من حياته.
هكذا فإن طاعة الله تكسب الفرد حبه وعطفه ورعايته وهو ما يدخل األفراد
والجامعات يف رصاع لكسب هذه املكانة التي يدعي كل األبناء أهليتها .هذا ما نجده
5 - Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion, ibd, p : 16.
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عند املسيحيني يف مقولة أبناء الرب« :متى صليتم فقولوا أبانا الذي يف السموات»
وعند اليهود يف مقولة شعب الله املختار« :ألنك شعب مقدس للرب إلهك .وقد اختارك
الرب ليك تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين عىل وجه األرض» 7أو يف
اإلسالم فنجد آيات كثرية منها« :كنتم خري أمة أخرجت للناس .8»...وبالتايل فإننا يف
رصاع األديان نتصارع حول الحب اإللهي أو نتصارع حول من يستحق أن يحظى بحب
الرب ومبكانة الطفل املفضل.
6

من هنا نفهم أن الرصاع بني أتباع الديانات الساموية الثالث ال ميثل فقط رصاعا
حول الحب اإللهي الذي مينح صاحبه مكانة وحظوة وبالتايل رعاية وعطفا ولكنه رصاع
أيضا حول اإلرث اإلبراهيمي من خالل إثبات رشعية وجدارة االنتامء إلبراهيم (النبي).
هذا الرصاع يفرس لنا عدم نضج األبناء الذين كربوا وتوسعت ذريتهم وأتباعهم لكنهم
ظلوا محكومني بهذا الرصاع األويل حول األب (إبراهيم) .إنه إرث وحب تم النظر إليه
عىل أنه غري قابل للقسمة وبالتايل فإن رشعية امتالكه ال تتم إال من خالل إقصاء اآلخر
بشكل أو بآخر.
إن عودة اإلسالم للطقوس اإلبراهيمية (إبراهيم النبي) هو إحياء للعالقة األبوية
التي قطعت أو كادت إثر نفي إسامعيل (النبي) وأمه إىل الصحراء والتخيل عنهام
هناك .لكن هذه العودة أو التصالح ما كان ليتم دون قربان يعيد دم ذرية إسامعيل
للتدفق والرسيان يف رشايني العالقة مع األب وبذلك تتجدد العالقة الدموية ويصبح
االنتامء رشعيا من جديد.
مند  15قرنا يحتفل املسلمون بتجديد ارتباطهم ووالئهم لجدهم إبراهيم ،جامعيا
من خالل طقس نحر األضحية وبشكل فردي من خالل طقس الختان .يرى عبد الكبري
الخطيبي يف كتابه «االسم العريب الجريح» :أن الختان املوشوم عىل جسد كل مسلم
هو عبارة عن انخراط يذكر الشخص بالجرح األويل ،حيث ال ميكن التفكري أو الحلم
بإبراهيم دون تذكر هذا الجرح.9
 - 6إنجيل لوقا .11/2
 - 7سفر التثنية (.)14/2
 - 8سورة ال عمران اآلية.110 :
 - 9عبد الكبري الخطيبي ،االسم العريب الجريح ،ترجمة محمد بنيس ،منشورات عكاظ  ،2000،الرباط ،من
ص 57 :إىل .103
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هكذا يتجدد ويستمر العهد األول بني إبراهيم وأحفاده ،فالدم السامي يرتوي
من املايض املتجدد الذي يحفر باستمرار من خالل الدم والجسد يف الذاكرة ليصري جزء
ال يتجزأ من الذات والثقافة والهوية ،حيث يصبح الجد والنبي إبراهيم يعيش يف ذات
كل منا ويصبح الدفاع عنه وعن االنتامء إليه جزءا من الدفاع عن ذاتنا.
باعتبار هذا الجرح (الختان) ميس منطقة حساسة يف الذات يكون له تأثري عىل
متثل صورة الذات .إنه جرح ميس األنا يف عمقها وباعتباره جرحا متقاسام فإنه يدخل
أيضا يف تكوين العقد وبنية الالشعور الجمعي للمجتمع بأرسه .وهذا ما يكرس الختان
كتوقيع عىل صك الطاعة املطلقة لألب واالنتامء اإلبراهيمي .ينتهي الطفل بتقبل هذا
الختان كبديل عن الخصاء ( )castrtaionالذي يهدده األب به ،فيكون الختان بديال
تصالحيا مع األب وعربونا للطاعة األبوية .وهذا ما يقدمه كل طفل عرب األجيال للتعبري
عن الطاعة للسلطة األبوية .كام هي األضحية بديال عن الذبح والقربان األصيل ودليل
آخر عن االمتثال لهذه السلطة األبوية.
يتحدد الرصاع بني ورثة إبراهيم يف قواعد لعبة ،تتحمل كل الترصفات
والسيناريوهات باستثناء إفناء اآلخر وهو خط أحمر تم رسمه يف رصاع سابق حول
موضوع اإلرث نفسه لكن مبستوى أكرث بدائية وعمقا يتمثل يف استمرار النوع املنتسب
إىل آدم .هذا الرصاع بني اإلخوة (قابيل وهابيل حول أختهام ومن سيفوز يف النجاح يف
نرش ذريته) انتهى بتفاهم يحدد سقفا ألي رصاع قادم ،بحيث ال يفيض إىل إفناء اآلخر
ولكن يسمح مبا دون ذلك .هذا االلتزام هو ما ميكن تتبعه يف محطات تاريخية مختلفة،
حتى عندما تكون فيه الفرق املتواجهة متباينة القوة .فنجد قتال بل حتى إرسافا يف
القتل أو ترحيال وإقصاء ،لكن ال نجد أبدا إفناء أو قضاء كليا عىل اآلخر .فاليهود مثال
كانوا دوما قلة بني املسلمني وحتى بني املسيحيني ونجد يف التاريخ قتال لبعضهم وحتى
تنكيال بهم دون الوصول إىل إبادتهم ،اليشء نفسه بالنسبة للمسيحيني يف الحكم
اإلسالمي ،وبالنسبة إىل املسلمني خالل الحروب الصليبية وبعد سقوط األندلس حيث
هجروا وعذبوا لكن مل تتم إبادتهم .تحريم إفناء اآلخر شكل أوىل املحرمات وأهمها يف
التاريخي اإلنساين .لكن إذا ثم حل الرصاع البدايئ األول بتحديد خطوط حمراء له ،فإن
الرصاع حول «اإلرث اإلبراهيمي» مازال حاميا ومفتوحا عىل احتامالت متعددة ،خاصة
مع صعود نجم املتطرفني عند كل فريق (اليمينيني يف أوروبا واإلنجيليني يف أمريكا
الشاملية واملتطرفني عند اليهود والداعشيني عند املسلمني).
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هكذا يصبح التدين عبارة عن عصاب ( )nevroseوإكراه ذا طابع عاملي ،شأنه
يف ذلك شأن عقدة أوديب من خالل عالقة الطفل باألب .وعىل الرغم من أن التدين
حسب فرويد ،يدخل الفرد يف هذا النوع من العصاب ،10إال أنه يف املقابل ميكنه من
أن يبقى محميا من العصاب الفردي الذي يشعر الفرد بالتيه والعزلة بعيدا عن مظلة
اإلميان التي تكسبه دفئ اإلحساس املشرتك.
 - 3العوملة واملامرسات الدينية الجديدة
رغم التطور العلمي الكبري فإن املقاربات الروحانية مازالت حارضة وبقوة ،وهذا
ما يدل عىل كونها تستمر يف لعب أدوار مهمة بالنسبة للجامعة والفرد عىل حد سواء،
فالتدين ميكن الفرد من الحفاظ عىل نوع من التوازن يف محيط ميلء باملفاجئات التي
ال ميكن أن يطمنئ إليها .إن إميان الفرد يلعب دور ضابط اإليقاع لجوقة املتغريات
املتنوعة التي يجد الشخص نفسه مضطرا للتعامل معها .وهذا ما قد يفرس من زاوية
معينة املوجات الجديدة للعودة إىل الدين يف مجتمعات مختلفة وذات أوضاع متباينة
لكنها تتوحد يف كونها تتخبط جميعها يف اآلثار الناجمة عن دينامية الحياة العرصية
التي تفرض عىل الفرد والجامعة التكيف باستمرار مع رشوط متجددة ومعقدة أكرث
فأكرث.
لقد ساهمت العوملة بدورها يف هذا النشاط الديني ،عىل اعتبار أنها أيضا ثورة
تقنية ومعلوماتية وتواصلية تسمح بانتشار األفكار واكتساحها الحدود بعيدا عن رقابة
الدولة .11هذا ما ظهر يف تجارب دينية جديدة يف كل من نيكاراغوا واملكسيك واملاالوي
وحتى الجزائر مع العائدين األفغان الذين نقلوا إىل بالدهم تجارب كانت منغلقة يف
مجال محدود ،12فأعطتها إمكانية االنتشار يف محيط جديد ،وهي صورة نجدها تنسخ
يف سوريا والعراق ونيجرييا...
إن انتشار قلق الحياة واالحباط والحروب واألزمات االقتصادية ...كل هذا يزيد
من حالة التوتر وفقدان اإلحساس بالطأمنينة وهو ما يعيد الفرد للبحث من جديد
10 - Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme (1939), Traduction de l’Allemand par
Anne Berman, Paris Editions Gallimard, Paris, 1948, p : 76 .
11 - Rolin.G, in, François Mabille, « Religions et mondialisation : nouvelle configuration,
nouveaux acteurs», Archives de Sciences Sociales des Religions, n° 122, avril- juin, 2003,
p : 27 – 30.
12 - John. L, in, Mabille, «Religions et mondialisation : nouvelle configuration, nouveaux
acteurs », ibd, p : 27 – 30.
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عن الحب اإللهي وحاميته وعدله وبالتايل تجديد اإلميان وتقويته .إال أن هذه العودة
ال تكون دومنا مصاعب ،حيث تتسم يف كثري من األحيان بقوة االندفاع والرغبة يف
التصالح مع الذات ومع الله بأي مثن وهو ما قد يعرض الفرد لالنغامس إىل مستوى
وحدود هو غري قادر عىل التحكم فيها أو قد يتم استغالل حالة ضعفه هذه ،من طرف
البعض ،لتوظيفها يف مآرب بعيدة عن الجانب اإلمياين للفرد.
اإلحساس بالتيه والحرية يظهر عىل شكل زيادة يف التوتر وهو ما أصبح يعد بكل
املقاييس مرض العرص .هنا يأيت دور الدين الذي يحمي اإلنسان من ذاته بحيث يحول
املرء من معاتب لذاته عن أية أخطاء وإحباطات يقع فيها إىل متسامح مع نفسه ،فكل
ما يحدث حسب هذه املقاربة هو من مشيئة الله وهذا ما يعني توترا أقل ألن هناك
إحساسا أقل بعبء املسؤولية.
باملوازاة مع نوع من العودة إىل الدين التي نالحظها يف كثري من املجتمعات،
نشهد أيضا إحياء لعدد من املقاربات امليتافيزيقية من شعوذة وتنجيم وقراءة للطالع
يف زمن يدعي العلم واملنطق .هذه العودة إىل املامرسات القدمية ،تتم يف إطار رغبة
جامحة يف التحكم أو املساعدة يف التحكم يف الحارض واملستقبل .باإلضافة إىل هذا كله
نجد تضخم أحالم اليقظة املرتبطة مبستقبل فردويس من خالل البحث الدائم للكثري
من األفراد عن ربح اليانصيب والقامر وما تتم زركشته تحت أسامء مل ّاعة كألعاب
الحظ واملسابقات التي أصبحنا نصادفها يف كل تفاصيل حياتنا اليومية.
باإلضافة ملا سبق نشهد مؤخرا تطورا ملامرسات وطقوس تفرز أشباه ديانات
جديدة متنح الفرد إحساسا بالنجاح واالنتامء إىل مجتمع أوسع وأفضل وهو ما ميكن
الفرد من التعويض عن إحباطاته .تتميز هذه الديانات ،املتمثلة يف االنتامء إىل فرق
رياضية ،بطقوس املشاركة األسبوعية ،يف املالعب أو عرب التلفاز( ،حسب اإلمكانيات
ودرجة اإلميان) ،وهي مشاركة توحي بانتامء جدي مفعم باإلحساس واملشاعر الفياضة
واألغاين التي تشبه االبتهاالت مع ارتداء قمصان وثياب خاصة وحمل رايات تذكرنا
باالستعراضات الكهنوتية .يف هذه الديانات تعصب ال يقل عن التعصب يف الديانات
التقليدية ،لدرجة أننا قد نجد رصاعا طاحنا بني منارصي فريقني قد يصل إىل القتل عىل
هوية هذا االنتامء .وقد ال نـتأخر كثريا حتى نجد املوىت يوصون بتثبيت شعارات فرقهم
الرياضية عىل قبورهم عوض رموز انتامئهم الديني التقليدي .وهذا النوع من اإلميان
هو ما تبحث عنه الرشكات املروجة للسلع واإلشهار وهو ما يناسب أيضا السياسات
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التي يهمها إشغال الشباب مبواضيع جانبية خاصة يف زمن األزمات االقتصادية العاملية.
هذا مع فارق أنه ،إذا كان االنتامء الديني التقليدي يتميز مبامرسات روحانية مجانية
قد تؤدي إىل فوز بنعيم ال ينضب فإن االنتامءات الجديدة ال تعرف سوى لغة األرقام،
حيت يباع كل يشء فيه رمز الفريق.
 - IIالتدين والخوف :
بغض النظر عن املستوى العلمي واملنطقي الذي وصل إليه االنسان فإن هاجس
الخوف لديه يظل من أهم املحددات التي توجه أغلب سلوكه ،وهذا ما يجعله ال
يختلف ،يف ردود أفعاله ،كثريا عن الحيوان الذي تتحدد أفعاله وفقا ملبديئ اللذة
واألمل .حتى أن اإلبداع والفلسفة بل والذين قد يكون ورائه الخوف .إن اإلنسان كائن
خائف لكنه قد يبدع يف حالة الخوف هذه .فكثري من أهم اخرتاعات اإلنسان متت يف
حالة طوارئ :اخرتاع الرادار ،الغواصة ،الطاقة النووية وغريها .بل إن الخوف قد يكون
وراء بقاء اإلنسان عىل وجه األرض ،حيث أنه كان دامئا مدفوعا بالخوف لإلبداع سعيا
لتجاوز األزمات وهو ما أوصل إىل السيطرة عىل العامل .قد يدفع الخوف اإلنسان إىل
التدمري لكنه قد يدفعه أيضا إىل االبتكار واإلبداع ،وتبقى املحددات الفردية والثقافية
هي التي تدفع باألفراد إىل تطوير قدراتهم يف هذا االتجاه أو ذاك.
عندما يكون الخوف عند اإلنسان يف مستويات منخفضة يكون عاديا ،صحيا بل
رضوريا للتطور بحكم أن التوجه لتنظيم العالقات يتأسس عىل خلفية الخوف من
فقدان الحامية أو الحاجة إىل الطعام وما إىل ذلك ،اليشء الذي يدفع إىل التعاون
والتكامل وبالتايل املساهمة يف تطوير العالقات االجتامعية وتنمية التجمعات والحضارة
االنسانية.
لقد وصل بنا التطور يف العالقات اإلنسانية إىل ما نشهده من نظام اقتصادي حايل
يعمل من خالل آلياته املتنوعة كالقروض والتأمني ...عىل تحسيس االنسان بنوع من
الطأمنينة اتجاه املستقبل وبالتايل خلق نوع من الراحة لديه وتبديد مخاوفه لتشجيعه
أكرث عىل االستهالك .وهذا ما ال يوجد يف املقاربة الدينية بل يتعارض معها أحيانا ،حيث
أن املؤمن يفوض أمره لله الذي يرزق من يشاء ويصيب برحمته وعذابه من يشاء
وهذا ما يفرس مثال عدم تقبل نظام التأمينات يف املقاربة اإلسالمية.
يف بعض الحاالت يصبح الخوف من املستقبل مرضيا وبالتايل مبالغا فيه وهو ما
يؤدي باألشخاص الذين يعانون منه إىل االنطواء عىل الذات من خالل االكتفاء بها
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وتعظيمها ،فنجدهم متعطشني العرتاف اآلخر بقدراتهم ومكانتهم .هذه الحالة من
األنانية املفرطة أصبحت خاصية مميزة ملجتمعاتنا االستهالكية الحالية وهو ما يدفعنا
إىل زيادة االستعداد للتفوق لكسب االعرتاف ولو عىل حساب كل القيم واملبادئ
اإلنسانية بل ولو عىل حساب صحة الفرد وسالمته أو حتى حياته.
إن اإلفراط يف الرغبة يف النجاح وتصدر املشهد مع االستعداد لتقديم كل ما
يتطلبه األمر من تضحيات هو أمر يؤدي إىل ظهور وحوش آدمية ذات عقلية نفعية
تلتهم كل يشء وتتميز بالذكاء واالندفاع وامتالك السلطة التي تسيطر من خاللها عىل
باقي األفراد .يف املقلب اآلخر تتطور وحوش آدمية من نوع آخر ،تعاين بدورها من
رغبة مفرطة يف النجاح والفوز لكن يف عامل آخر وهي أيضا مستعدة للتضحية بكل
يشء من أجل هذا الفوز .لكنها غالبا ما تتميز باالندفاع األعمى مع نقص يف التخطيط
والذكاء ،فتكون فريسة للنوع األول الذي قد يستغلها مطية للوصول إىل أهدافه أو
استعاملها ورقة ضد خصومه .يف كال هذين النوعني يتميز األشخاص بفقدان القدرة
عىل السيطرة والتحكم يف اندفاعاتهم يف الوقت الذي يظل فيه اإلنسان العادي قادرا
عىل الرتاجع ونقد الذات والتنازل لآلخر من أجل املصلحة العامة.
من جهته يقوي االحساس بالفراغ وامللل من الشعور بالخوف ألنه يعطي الفرد
نوعا من اإلحساس بالضياع والتيه ،لذلك كانت الجامعات املتشددة تجد ضالتها يف
الشباب العاطل الذي ينسجم بشكل أسهل مع أفكارها املتطرفة .يتجىل مضمون هذا
اإلحساس السلبي يف خوف الفرد من عدم ترك آثار خلفه تدل عىل مروره بهذا العامل
وهو األمر الذي يجعله مندفعا أمام أية أطروحة متكنه من الحلم بتغيري العامل وترك
آثاره ولو تطلب منه األمر أكرب التضحيات .يف هذا الصدد نجد أن األشخاص الذين
يشعرون بالضجر والفراغ يكونون ميالني للبحث عن اللذة أو األمل املتطرف .وهو ما
يعطيهم شعورا وهميا بالراحة .إن خوفهم من الفراغ يدفعهم إىل املغامرة وتحمل
املخاطر وهو ما يدخلهم يف حالة من التهور والتطرف الذي قد ينعكس عىل سالمتهم
وسالمة من يعيش حولهم.
تظهر عىل هؤالء األشخاص ميول استعراضية سواء من خالل املظاهر الجسدية
أو اللباس املثري لالنتباه ،اليشء الذي يعطيهم اإلحساس بالفاعلية والتميز عن اآلخرين
فيتذكرهم الناس وبالتايل تتحقق استمراريتهم .لكن الواقع أن هؤالء األشخاص غالبا ما
يتميزون بخوف كبري ودفني من الوحدة يف الحارض أو اتجاه املستقبل.
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 - 1الرهاب الثقايف
يف إطار ما يسمى برصاع الحضارات نالحظ نوعا من التنافس والرصاع املحموم
الظاهر أحيانا واملبطن أحيان كثرية ،يتم بني الثقافات والديانات املختلفة بل حتى بني
الفرق املختلفة داخل الديانة الواحدة .ومن أجل تسجيل أحسن النقاط ضد اآلخر
ورفع نسبة األتباع ،يبدع كل فريق يف توظيف ما أمكن من وسائل تقنية من إذاعات
وقنوات فضائية وشبكة عنكبوتية حيث يوظف املال بسخاء لرفع املردودية .عىل
الرغم من اجتامع كل الديانات يف توظيف هذه الوسائل التقنية ،فإن متت اختالفات
جوهرية عىل مستوى سيكولوجية الخطاب الديني عىل األقل بني الديانات الكربى .يف
املسيحية وعند اإلنجيليني الجدد نجد مثال توظيفا للرتانيم ونوع من الرقص مع حضور
للموسيقى التي قد تكون أحيانا صاخبة وقد ينتهي التعبد بتوزيع الحلوى واملرشوبات
حتى أننا ال نكاد نعرف أن األمر يتعلق بتجمع للصالة والعبادة.
يف البودية :هناك اهتامم كبري براحة املتعبد مع محاولة مالمئة التعاليم البودية
مع حاجيات ومتطلبات اإلنسان الحايل ،حيث نجد استعامل الرتكيز والتأمل الداخيل
للتخفيف من التوتر الناجم عن تعقد الحياة املدنية ،وهذا ما يساهم يف نرش املبادئ
البودية خاصة مع استعامل كل وسائل االتصال واإلشهار املتاحة ،بل أصبحت هذه
املامرسات البودية تشكل تجارة عاملية مزدهرة.
أما يف اإلسالم ،فإن املشهد الغالب عىل الخطاب الديني ،الذي يسعى إىل استقطاب
املؤمنني ،يركز عىل إخافة املريدين وحرص أي تفكري نقدي لديهم أو تأويل يخرج عن
دائرة املرجع الضيق الذي يدافع عنه فالن أو عالن وميول من هذا الطرف أو ذاك.
بل أن إقصاء اآلخر من خالل تكفريه وحتى استباحة دمه أصبح مشهدا عاديا تدعوا
إليه أقطاب دينية مشهودة .إذا هناك اندفاع إىل التشدد واملغاالة يف التدين يف مقابل
الرتغيب عند اآلخر ،كام أن هناك زيادة يف القسوة عىل األخ قبل الغريب وعىل الذات
قبل اآلخر.
يتأجج الرصاع الديني أكرث بني الثقافات املختلفة من خالل تغذية رهاب األجانب
الذي يستند لفكرة االحتامء من األعداء وتحصني امللك الخاص .لكن عند بعض األفراد
والجامعات يصبح هذا الخوف مبالغا فيه ومرضيا .وهو ما يؤدي إىل البحث عن اقصاء
اآلخر .يعود أصل هذا الرهاب إىل الحقبة البدائية من تاريخ اإلنسان ،وهو ما نجد
آثاره حاليا عند بعض األشخاص الذين يتخذون مواقف متطرفة اتجاه بعض الحيوانات
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أو الحرشات ،حيث يعملون عىل إبادتها كليا ولو مل تكن تشكل خطرا عليهم .يتم
تطبيق األمر نفسه تقريبا عىل بعض األعراق البرشية أو املجموعات أو األشخاص
املختلفني أي الذين يثريون مخاوف ألنهم ببساطة مختلفون يف اللون أو العرق أو اللغة
أو الدين أو حتى املذهب داخل الدين الواحد.
الجديد أننا أصبحنا مؤخرا نشهد تغذية لعنرصيات محلية سواء ثقافية أو عرقية
أو حتى مذهبية لتصبح الفوارق الثانوية أساسية والخالف البسيط جوهريا والعدو
صديقا ،لحد قلب التصور االنقسامي ومعادالته ،حيث أصبح ،أنا والعامل الخارجي
ضد ابن عمي ،ثم أنا والعامل الخارجي وابن عمي ضد أخي .هكذا فقد يصبح رهاب
األجانب يف مستواه املريض بوابة للتطهري العرقي أو الثقايف أو الديني أو املذهبي ،ومبا
أن النزعة املرضية الوسواسية تؤدي إىل التدقيق أكرث فأكرث فإنها قد تؤدي يف نهاية األمر
إىل التخلص من الذات نفسها وتدمريها بعد تدمري اآلخر.
قد يتم إثارة العنف والنعرة الطائفية من خالل تحسيس األفراد بالتهميش
االجتامعي واملظلومية ،وهو الوتر الذي تعزف عليه عدد من الجهات املغرضة .من
خالل هذا التحريض يبدأ بعض األفراد يف الغرق داخل التصورات التي قدمت لهم
وذلك بالنظر إىل محدودية فهمهم للعامل من حولهم .يرتتب عن ذلك سلوك ومامرسات
يضيف عليها البعض رشعية دينية .وكلام طال بالفرد اعتقاده وتفاىن يف الدفاع عنه كلام
صعب عليه تركه وتقبل فكرة أنه كان عىل خطأ كل ذلك الوقت ،ألن يف ذلك اعرتاف
بأخطاء جسيمة وتقبل للنظر إىل صورة الذات وهي تحمل ندوبا عميقة.
 - 2الخوف والتعلق
كل املخاوف منحدرة من الخوف األم أي الخوف من املوت .جميعنا نخاف من
املوت الذي يضع حدا لعامل نعرفه ونختربه ونطمنئ إليه ،لينقلنا إىل عامل آخر نجهله
وال نطمنئ إىل مآلنا إليه .وبالتايل فإننا نخاف من كل ما يقربنا أو يذكرنا بهذه اللحظة
املصريية (الخوف من الشيخوخة ،املرض ،الوحدة .)...إذا كانت هذه املخاوف عامة
وتشكل نقطة ضعف عند كل الناس فإن هذا الخوف نفسه هو ما يدفع الكثري من
األفراد إىل التشبث والتعلق أكرث بأي مقاربة ،تقدم من قبل مرجعيات تحظى بالثقة
واملصداقية ،عىل أنها كطوق نجاة ومنارة تهدي إىل الطريق املستقيم ،ولو أنها متر
من خالل فتح الرصاع مع اآلخر .تدخل هذه التوجهات ،الناس املتحمسني من تيارات
مختلفة ،يف صدام بني بعضهم البعض .هنا نجد بريغسون ( )Henri .Bergsonيعترب
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الدين كرد فعل دفاعي ضد املوت ،فهو يرى أن اإلنسان باعتباره الكائن الوحيد الذي
يعي حتمية موته ،يجعله ذلك غري متيقن من قراراته وقلق حيال مستقبله ،13وهو
بذلك يكون الكائن الوحيد الواعي والقادر عىل تحقيق األذى يف سبيل ضامن موقع أو
مكانة تشعره أكرث بالطأمنينة اتجاه املستقبل الذي ال يطأمن إليه.
بناء عىل ذلك قد نجد أحيانا مجموعات برشية تنخرط يف مواجهة بعضها البعض
حتى املوت دفاعا عن مقاربتها ومصالحها دون أن ترى سبيال للعودة عام انخرطت
فيه ،واملفارقة أنه كلام أخطأ األشخاص وأمعنوا يف القتل إال ومتادوا وانغمسوا أكرث
يف أخطائهم ،فهم يهربون دامئا إىل األمام ألنه ال قدرة لهم عىل تحمل وزر أخطائهم
واالعرتاف بها .بعد االنغامس يف الحرب يصبح التوقف عن استخدام العنف أو الرتاجع
عنه مدخال للتشكيك يف فحولة املحاربني عىل خلفية الخوف من األنوثة .فاملحارب
يؤكد فحولته من خالل القتل الذي ميكنه من استدماج وامتالك قوة ضحاياه ،وبذلك
تصبح له فحولة مضاعفة وهو ما يتم تدعيمه من خالل امتالك نساء املهزومني
وأخذهم كجواري ،تحت غطاء اعتبارهن سبايا حرب.
 - IIIتصعيد القلق يف الثقافة اإلسالمية واالنزالق نحو الغلو يف التدين :
 - 1التدين والتطرف
يعد الدين مكونا أساسيا يف الحياة والفكر العريب اإلسالمي ،حيث ظل لقرون
يشكل العمود الفقري الذي يضمن توازن الجامعة والقنطرة التي يعرب منها وإليها أي
نشاط فكري أو إبداعي .النشاط الديني يف اإلسالم مكثف لدرجة أنه يصبح ممتزجا
بتفاصيل الحياة اليومية .قلام نجد مستوى هذا النشاط يف ديانة أخرى فالصالة مثال
يف اإلسالم تتكرر عىل األقل خمسة مرات يف اليوم الواحد بشكل فردي أو جامعي،
وهذا الزخم يف النشاط التعبدي خالل مئات العقود واألجيال يولد ارتباطا بل التحاما
قويا للفرد بالدين مام يجعل من هذا األخري بالفعل عنرصا أساسيا ومكونا ال ميكن
القفز عليه يف معالجة أية ظاهرة متس ثقافة هذه املجتمعات .يف مقابل هذا نشهد
يف العقود األخرية حروبا متوالية عىل هذه الديانة ،يف إطار رصاع الحضارات ،وذلك
من الداخل والخارج عىل حد سواء ،حروب مبارشة ،سواء سياسية ،اقتصادية وثقافية
وأخرى أعمق تعمل من خالل خطط ومناهج عىل القتل البطيء للثقافة اإلسالمية
13 - Bergson (Henri), Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, Presses
universitaires de France, 1932 (9e édition : 2006, collection « Quadrige »), p. 137.
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مستهدفة املضمون مع ترك للمظهر عىل حاله .فنجد مثال ،الحفاظ الشكيل عىل طقس
الصيام يف رمضان مع العمل عىل توظيفه إقتصاديا من خالل حث الناس عىل التنافس
يف االستهالك عىل حساب البعد التعبدي املتمثل يف التكافل والزهد والقناعة .نفس
اليشء يف الطقس املرتبط بعيد األضحى ،حيث نجد متسكا بالجانب الشكيل مع تكريس
للنمط االستهاليك ،وهذا ما نجده يتكرر يف العديد من الطقوس اإلسالمية األخرى.
يف إطار رصاع الحضارات الذي قد ال يختلف يف جوهره عن رصاع الغاب حيث
هناك دامئا البقاء لألقوى ،نجد العديد من الحضارات انقرضت وذابت يف أخرى
أكرب ،ألن آلياتها الدفاعية مل تكن قادرة عىل صد اكتساح اآلخر .أما بالنسبة للحضارة
اإلسالمية ،فهي تتواجد عىل امتداد عىل مساحة جغرافية واسعة وجذورها عميقة يف
التاريخ ،تسندها كثافة سكانية هائلة ،وبالتايل يصعب اقتالعها وإن عانت من إصابات
وخدوش هنا أو هناك ،لكن مع ذلك تثري هذه اإلصابات إحساسا طبيعيا بالخوف
والتهديد الوجودي وهو األمر الذي قد يدفع البعض إىل انتهاج العنف كآلية دفاعية
خوفا من سيطرة اآلخر .هذا الخوف هو ما يدفع العديد من الحيوانات املساملة إىل
إخراج مخالبها ويدفع أنواعا من الحرشات إىل إطالق سمومها ...إن غريزة البقاء
والخوف هي أكرب دافع إىل العنف عكس ما قد يبدو ظاهريا من أن العنيف شخص
أو كائن مقدام ال يهاب شيئا.
يعد الخوف والقلق أكرث األحاسيس تجدرا وعمقا عند اإلنسان وهي أحاسيس
يتقاسمها مع الحيوان .يرتبط القلق بوضعية ينظر إليها عىل أنها محتومة وغري متحكم
فيها .14أما ردود الفعل الناجمة عنه فهي متفاوتة من إنسان إىل آخر وفقا ملدى وجود
عوامل إضافية محفزة لردود الفعل تلك .عىل العموم ميكن تجميع ردود الفعل هذه
يف النوعني التاليني:
• يف النوع األول نجد األشخاص الذين يتفاقم قلقهم وخوفهم وعدم
إحساسهم بالطأمنينة ،فيظهر ذلك عىل شكل غضب وسخط عارمني اتجاه مصدر
إثارة الخوف .يكون هؤالء األشخاص لحظة إحساسهم بالخوف صداميني أو
مخربني بشكل مبارش أو غري مبارش ،وهذا ما يؤدي إىل إفساد حياتهم وحياة
الناس من حولهم.
»14 - Öhman, Arne. «Fear and anxiety: Evolutionary, cognitive, and clinical perspectives
in M. Lewis and J. M. Haviland-Jones (Eds.). Handbook of emotions. New York: The
Guilford Press. 2000. (p. 573-593).
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• أما يف النوع الثاين فنجد األشخاص الذين يتميزون بقدرة عىل امتصاص
قلقهم والتحكم يف مخاوفهم من خالل خلق جو إيجايب ،فنجدهم يعملون عىل
تحويل القلق إىل فرصة واستثامره كدافع للتطور والعطاء ،فيبتكرون آليات
جديدة متكنهم من التنفيس ويستمرون يف االنفتاح عىل اآلخر ومساعدته ،اليشء
الذي يكافئهم عليه األخري بالحب ،فيشع حولهم األمل والثقة بالذات وباآلخر.
إن العنف الذي نشهده عند البعض يف الثقافة االسالمية وخاصة عند الشباب
مرده يف الواقع إىل الخوف عىل مستقبل ثقافتهم واستمرار وجودها والتي هي جزء
من ذواتهم وبالتايل فهو رد فعل طبيعي .هذه التلقائية والشعور الطبيعي قد يتم
استغالله وتوظيفه من أطراف متعددة لتحقيق مآرب مختلفة ،فقد يتم تضخيمه
واستعامله إلشعال الحمية الدينية أو الطائفية أو العرقية قصد توجيه الغضب العارم
للجمهور الذي تم شحنه يف اتجاهات معينة ال عالقة لها يف أحيان كثرية بالدفاع عن
الهوية والدين .إال أنه عندما يسيل الدم ولو عن طريق الخطأ وينشأ عنه رد فعل
ويتكرر األمر تختلط األمور ويخرج أو يتم إخراج األمر عن السيطرة .وهنا يتوقف
العقل واملنطق عن التأثري عىل السلوك الذي ينجر إىل الغرائز ،ينتج عن ذلك مزيد من
الخوف والعنف وتنفتح أبواب «الفوىض الخالقة» عىل مرصاعيها فال يغدو أحد قادرا
عىل التحكم يف خيوطها كاملة ،فتلتهم نارها األخرض واليابس وقد تتجه بها الرياح إىل
ما مل تشعل من أجله رشارتها األوىل.
 - 2التطرف وقلق فقدان مصدر الحامية
قد يلعب الدين دورا إيجابيا بالنسبة لألشخاص املتوازنني وحتى الذين يتميزون
باضطرابات ومخاوف محدودة .لكن بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من إختالالت
كبرية قد يصبح الدين بالنسبة لهم عامل ضغط إضايف إذا مل تتم مواكبتهم من
طرف مرشدين يتحلون بالتوازن ،حيث قد ينجرون يف توظيفهم للدين إىل اختالالت
وهذيانات أكرب ،فيبحثون من داخل الدين عام يربر ويرشعن ترصفاتهم املختلة .هذه
االختالالت قد نجدها يف املستويات املختلفة التي قد تبدأ باملتدين الخائف البسيط،
مرورا باملتدين املطلع عىل سبل التربير ووصوال إىل «السيايس» الذي ال يهتم بالجانب
اإلمياين بقدر ما يهتم لتجنيد وتوظيف املريدين ألهداف تخدم مصالحه الحزبية
الضيقة .قد ميتلك «السيايس املحنك» خيوط اللعبة عند أكرث من طرف واحد فيحرك
النعرة الدينية والطائفية متى وكيفام وضد من يشاء وهي قوة متنحه أوراق مساومة
وضغط محلية ،إقليمية وحتى دولية.
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عدم النضج املجتمعي باإلضافة إىل االندفاع واملراهقة الفكرية التي ترفض
االعرتاف بالخطأ وتدفع للهروب إىل األمام ،تسمح لدائرة التطرف بالتمدد والتهام
أي فراغ تسمح به أجنحة االعتدال .قد يصل التطرف إىل مستويات مرضية ،كام هو
الشأن يف واقعنا العريب الحايل ،خاصة مع توفر الرشوط املحيطة التي تسمح له ببلوغ
مستويات جنونية .من بني هذه الرشوط:
• عدم تركيز النظام التعليمي عىل التفكري والتحليل والحوار املنطقي يف
مقابل استمرار الرتكيز عىل الجانب الكمي والشكيل،
• انتشار البطالة وانسداد األفق بالنسبة للشباب،
• انتشار الفردانية وتآكل السلم االجتامعي،
• غياب النضج السيايس وعدم اكتامل بناء الدولة وتثبيت املؤسسات،
• وجود مرجعيات دينية مسيسة ومدعمة لخدمة أجندات معينة ،تقوم
بغسل أدمغة األفراد وخاصة الشباب منهم ،مقحمة إياهم بداية يف زاوية من
الخوف والرتهيب ،لتحقنهم بجرعات من الشعور بالذنب ودفعهم بعد ذلك
إىل طلب طوق النجاة ،وهو طوق ال ميتلكه إال الداعية الذي يتم تصويره كمالذ
وخالص للتائهني والتائبني وهو ما يسمح له بتوجيههم أينام أراد .وهنا نستحرض
مجموعة من الدعوات املوجهة للشباب من نخب دينية «للجهاد» يف أماكن
غريبة ،مام يكشف عن تسييس واضح للجانب الديني.
تأخذ عالقة الفرد الشاب بالزعامات الدينية شكال هرميا يرتبع عليه املرشد مرورا
بالشيخ فاألمري وانتهاء بالزعيم الصغري عىل مستوى الحي .يلعب هذا األخري دور
األخ األكرب ،وقد يتقاسم هذا الدور أكرث من شخص واحد للتمكن من السيطرة عىل
املجموعة بشكل أفضل .رمزيا يعوض هذا النوع من األشخاص دور األب ،فيوجه
ويأمر ،يحلل ويؤول املصادر الدينية حتى وإن كان مستواه التعليمي أقل من باقي
أفراد املجموعة .إنها مكانة قد متكن هذا األخري من التعويض عن فشله الدرايس أو
عدم اندماجه االجتامعي أو اعرتاف اآلخر به ،ليصبح مرجعا يعيد ترتيب األدوار داخل
الحي أو الجامعة.
إن الواقع املرتبط بضعف االنسان ومحدودية قدراته عىل التحمل النفيس هو ما
يجعل أغلب الناس عصابيني ،وكثري منهم عرضة لالستغالل من لدن أطراف ،يدفعون
بهم يف مسارات ذات مناحي مختلفة إال أنها تشرتك يف استغالل حاجتهم إىل الشعور
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باألمان اتجاه املستقبل سواء القريب أو البعيد .لكن ،ما الذي مينح دعاة الغلو والتشدد
يف الدين حظوة وسلطة عىل األشخاص؟ وما الذي يجعل األشخاص خاصة الشباب
منهم يقدمون طاعة األمري عىل طاعة الوالدين بل حتى عىل طاعة الله؟ لفهم هذه
املسألة نعود إىل موضوع قلق االنفصال الذي ميكننا من فهم حيثيات هذا التعلق.
يتميز املراهقون والشباب باستعداد يدفعهم للبحث عن االنخراط يف مجتمع
أوسع يحظون فيه باعرتاف اآلخر الذي ال يتعامل معهم باعتبارهم قارصين .من هنا
أهمية التواجد يف مجموعة األصدقاء التي تأخذ عندهم مكانة أهم من العالقات
العاطفية .15عىل ضوء هذه الحاجة يتأسس االرتباط بني الشاب واألمري (املجسد لكل
من السلطة الدينية والعسكرية) الذي ميثل سلسلة والءات قد ال يعرف هو نفسه
نهايتها .إنه تعلق قوي ووالء يتم تحت قسم الله وكتابه وبشهادة اإلخوة يف اإلميان
عىل أن يكون األمري أحب إىل الشاب من نفسه وبالتايل فهو انخراط أبدي يلزم صاحبه
طاعة عمياء ،تقيض بأن يسلم الشاب عقله قبل روحه لألمري الذي ميثل هنا سلطة الله
وحنان األب ورعايته.
ترجع هذه العالقة القوية إىل رمزية األب والقائد التي يختزلها األمري والتي
تعود جاذبيتها إىل املايض السحيق .فمند آالف السنني كان األب الزعيم (القائد) رمزا
للتضحية والبطولة ،فكانت صورته مرتبطة بذلك الجانب األسطوري املنفتح عىل عوامل
مجهولة ،فهو يف مغامرة دامئة وتحفه املخاطر من كل جانب ويف كل حني .فقد كان
الرجال يرتكون النساء واألطفال يف أماكن آمنة مع بعض الحامية لينطلقوا يف مغامرات
للصيد أو الحرب دفاعا عن أماكنهم أو غزوا ألماكن جديدة تعطي ملجموعتهم فرصا
أفضل للبقاء والتطور .ومن تم فإن عدم وجود الذكور البالغني وخاصة القائد هو
ضعف خطري يف الحامية وتعريض املجموعة لخطر وجودي .إن التجارب التي تكررت
عىل امتداد تاريخ البرشية جعلت من أي ابتعاد لألب القائد عن املجموعة (األرسة،
القبيلة) إحياء للقلق الدفني والشعور بالضياع .يعود هذا قلق أيضا إىل القلق املرتتب
عن الوالدة واالنفصال البيولوجي عن األم ،حيث كان الجنني يف أمان تام .من هنا فإن
أي فراق فجايئ عن مصدر الحامية قد يعرض الطفل الصغري إىل ظهور اضطرابات
سلوكية مختلفة.
15 - Françoise Dolto, la cause des adolescents, éditions :Robert Laffont, Paris, 1988, p:
41.
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نستحرض هنا مقاربة جون بولبي ( )John Blowbyحول التعلق لنفرس من
خاللها التعلق الوثيق لبعض الشباب بزعامات معينة .حسب جون بولبي يظهر التعلق
مبارشة بعد الوالدة عند كل من اإلنسان والحيوان عىل حد سواء وهو خوف من
فقدان الحامية والرعاية يدفع الوليد للتعلق والتثبيت عىل أي مرجع مينحه الشعور
بالطأمنينة والرعاية .16تبدأ هذه العملية منذ اللحظات األوىل للوالدة .وهنا يتعني توفر
خاصيات محددة عند الشخص الذي يتحقق معه التعلق وتتمثل هذه الخاصيات يف:
التناسق يف ردود الفعل التي ينهجها اتجاه الشخص الذي يتعلق به ،التحيل بالثقة
وبالصرب ثم الحزم يف السيطرة عىل املواقف .وهذه الخاصيات هي ما يتم أجرأته يف
انجاح التعلق ليس عند الوليد فقط بل حتى عند املراهقني والشباب الذين يكونون
يف مرحلة حساسة ويف حاجة إىل تجديد الروابط والعالقات ،لكنه أمر ينجح أكرث مع
األشخاص الذين كانوا يعانون يف طفولتهم من نوع من االضطراب املرتبط بعدم كفاية
التعلق األول يف اإلجابة عن إشباع حاجاتهم من الحامية والرعاية.
إن العالقة بالله تتضمن العالقة باألب ،17لذلك فإننا نجد أن كل الديانات تؤكد
عىل أهمية طاعة الوالدين بل تعترب أن طاعة الوالدين من طاعة الله .لكن عندما
تصبح طاعة الوالدين مخالفة لطاعة الله ،يقتيض االمتثال لألقوى .يف هذا الصدد نجد
أن إبراهيم النبي يف رصاعه مع أبيه ،الذي رفض إتباع عقيدته ،عمل عىل تبديل حب
أبيه بحب الله الذي اكتشفه واختاره ،شيئا فشيئا ،من اختياره للقمر كإله ثم الشمس،
وصوال ملا هو أعظم ،يف بحث حثيث عن األقوى واألبقى واألكمل .لكن ذلك مل يؤدي
به إىل إحداث قطيعة أو نسيان ألبيه .فقد استمر يناديه ويستغفر له ربه .مام يشكل
دعوة للتصالح مع األب من خالل ما هو أعظم.
هكذا نالحظ أن التدين يف حد ذاته يأيت هنا لكبح قلق االنفصال وإعادة العالقة
والتصالح مع الله الذي نفى اإلنسان يف هذا املكان البعيد وسط عتمة هذا الفضاء
الواسع والالمحدود .حيث ال نرى فيه ،من حولنا ،جريانا وال أثرا ألية حياة أخرى.
وكلام تعمقنا يف معرفة الكون إال وصدمنا بضعفنا وصغرنا ،وكرب قلقنا وزادت حاجتنا
لإلحساس برعاية قوة إلهية تحمينا .يف هذا الصدد ،نجد فرويد يعترب أن اإلنسان قد
وهب نفسه ليبقى مسجونا يف وضعية طفولية ال متكنه من تجاوز الحاجة للرعاية
16 - John Bowlby, Attachement et perte, volume 1, PUF, 3ème édition, 2002, p :15- 16.
17 - Sigmund Freud, , L’avenir d’une illusion, ibid, p : 20.
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اإللهية التي تحميه من القوى الخارقة .18إن اإلنسان يشعر بحاجة إىل األمل يف وجود
عامل آخر ،أكرث فساحة واتساعا وسخاء وعدال ،يكون خالصا له من ضيق هذه الحياة
واإلحساس بالتواجد يف سجن يحميه غالف جوي شفاف ورقيق هو أوهن من بيت
العنكبوت.
يف الثقافة العربية اإلسالمية نجد قلق انفصال آخر يتمثل يف نفي آخر يتضمن
درجات عالية من االقصاء واالحباط .يتمثل األمر هنا يف نفي إبراهيم النبي لزوجته
سارة وابنها الرضيع إسامعيل يف خالء الصحراء القاحلة دومنا ذنب وإمنا عىل خلفية
حكمة ربانية .إنه نفي وإقصاء جاء ليعمق أكرث من قلق االنفصال يف هذه الثقافة
ويعقد من صورة األب يف مخيلة الطفل ،بحيث يفرز لنا يف النهاية ثقافة ذات ميل
عصايب هجري.20 19
 - 3التطرف والعصاب
يؤرش العصاب إىل حالة من االضطراب كام يعرب عن فقدان للثقة بالنفس وبذلك
فإنه فشل إنساين .لكن املشكلة أيضا أنه حالة انهزام أمام يشء غري حقيقي ،بحيث أن
املريض ينغمس أكرث فأكرث يف حالته املرضية كلام اعتقد أنه مريض بالفعل وأنه غري
قادر أن يغري من األمر شيئا .عىل الرغم من أن العصاب ينبني عىل التوهم لكنه ميكن
أن يؤدي إىل سلوك فعيل ترتتب عنه نتائج ملموسة ،اليشء الذي يعطي للوهم األصيل
قيمة يتعني أخذها بعني االعتبار ،فعندما يتوهم فرد أن شخصا ما يريد به سوءا ويقوم
بإيذائه جسديا موظفا طاقة من العنف الداخيل جراء ذلك الوهم ،فإن نتيجة ذلك ال
تكون أقل حقيقة ومادية من السلوك الذي ينتج عن أسباب حقيقية.
يحتوي اإلنسان عىل طاقة من العنف تكون كامنة عىل مستوى الالشعور وقد
تطفو إىل السطح عند ما تتم إثارتها مبواضيع معينة ،قد تكون حتى من نسيج خيال
الفرد أو الجامعة .وتختلف ردود فعل الفرد من شخص آلخر ومن ثقافة ألخرى حسب
الحساسية ملوضوع اإلثارة .وتشكل هذه الطاقة نوعا من الصهارة التي تختلف قوتها
حسب كتلتها ونوع تكوينها وبالتايل قابليتها لالنفجار والتدفق .إن خطر تدفق هذه
18 - Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion, ibid. P : 52.
 - 19يتعلق األمر بعصاب ذي أسباب ترجع إىل املرحلة قبل األوديبية ويستعمل للداللة عىل الئحة عيادية
يطغى فيها قلق الهجر وانعدام الطأمنينة العاطفية.
 - 20مصطفى حجازي ،معجم مصطلحات التحليل النفيس ،تأليف جان البالنش وج.ب .بونتاليس ،املؤسسة
الجامعية للذراسات والنرش ،بريوت ،الطبعة الثانية  ،1987،ص.350 :
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الطاقة يبقى واردا يف أي حني بالنظر إىل رسعة تقلب مزاج اإلنسان وعدم القدرة عىل
توقع األحداث.
قد تنزلق هذه الطاقة املتدفقة باإلنسان إىل مستويات دنيا ،هي ما دون العقل
أي أنها تعود به إىل املستوى البدايئ ،حيث ال رقابة للعقل واملنطق .حالة التدفق
والغليان تتقوى وتنمو عندما تكون البيئة الحاضنة للفرد تدفع يف االتجاه نفسه،
بحيث تشكل مرتكزا للفرد يحمله عىل بساط من الهذيان الجامعي ،فتأخذ النزوات
زمام املبادرة ويصبح الشعور تابعا لها .يعود بنا هذا إىل فكرة فرويد التي تعترب أننا
منيش عىل قرشة رقيقة من الشعور ،بينام يشكل الالشعور الجزء األهم واألعمق من
حياتنا النفسية التي ميثلها بجبل جليدي ما يطفو منه عىل سطح املاء ال ميثل سوى
جزء يسري مام هو مغمور تحته .21وهو ما يعني أن الحضارة اإلنسانية مبا تختزنه من
عقل ومنطق وفن وثقافة بنيت عىل مر تاريخ اإلنسانية ،فإنها ال متثل سوى قرشة
شفافة تطفو عىل صهارة من الالشعور مبا فيه من غرائز ومكبوتات ومخاوف قد ينزلق
إىل ظلمتها اإلنسان فردا كان أم جامعات وكلام طال باإلنسان االنزالق كلام غاص أكرث
وأكرث يف أعامقها.
ال يشكل العنف املتطرف الفردي ،الذي نشهده هنا أو هناك ،دليل عىل قمة
االنحطاط اإلنساين بل ما يشكل ذلك فعال هو العنف الجامعي الذي يبدو أن اإلنسانية
مازالت مرشحة لالنغامس فيه ،حتى بعد قطعها أشواطا من «التقدم والتحرض» .إن ما
ارتكبته اإلنسانية من فضائع يف الحرب العاملية األوىل والثانية ،ما قبلهام ثم ما بعدهام
يف الفيتنام وفلسطني والعراق وما تقوم به «الدواعش» يف أيامنا هذه ،كلها أوجه لنفس
هذا اإلنسان الذي يدعي التحرض واإلميان والخري لإلنسانية ،بل أن اإلنسان الوديع
واملتحرض نفسه ميكن أن نجده ينقلب يف ظروف معينة إىل وحش كارس ال يعرف
الرحمة حتى اتجاه أقرب الناس إليه .وهذا ما يجعلنا قلقني ليس فقط عىل مستقبل
هذه الثقافة أو تلك ولكن قلقني عىل مستقبل اإلنسانية جمعاء ،يف ظل ما قد تنزلق
إليه من رصاع جنوين ،هي مهيأة إليه بكل املقاييس ،خاصة مع انتشار كل هذا الكم
الهائل من األسلحة مبختلف أنواعها الفتاكة ،وتفيش ثقافة الخوف من اآلخر والحث
عىل كرهه واقصائه.
21 - Sigmund Freud, « Au-delà du principe de plaisir » (1920), in Essais de psychanalyse,
Payot, Paris, 2005, pp : 47- 128.
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الواقع أنه ليس من السهل التخلص من إرثنا الثقيل املتعلق بالجانب الحيواين
وباإلنسان البدايئ داخلنا ،خاصة عندما نكون يف وضعية تتميز بنوع من «الجروحية»
( )Vulnerabiliteوالضعف حيث يصبح صوت ومنطق اإلنسان البدايئ أقوى من
صوت املنطق والعقل والجانب الحضاري فينا .لهذا فإن قلة من الناس هم قادرون
خالل األزمات عىل السري والتزلج عىل قرشة العقل يف مستواها اإلنساين الحضاري
ويبقى أغلب الناس يتخبطون يف سريهم بني وقوف وسقوط وسط حفر ال حرص لها،
محاولني ضبط ايقاع لهم وسط هذا العامل املتذبذب وامليلء باالهتزازات.
خامتـة
يف الواقع العريب اإلسالمي نجد سيطرة للبعد الثقايف عىل الديني حيث صار
اإلميان رهينة تأويالت مرتبطة باألعراف والعالقات االجتامعية ،اليشء الذي أدخله يف
خشونة الثقافة البدوية السائدة .حيث تركز الرتبية عىل الخوف من األب أكرث من حبه
واحرتامه .وحتى إن كان الحب حارضا فإنه يضل غري مسموح بالتعبري عنه أو البوح به
ألنه رمز للضعف واألنوثة وعدم النضج .قد ينجح الخوف من األب والقائد والسلطة
يف تحقيق األمن والنظام لكنه يولد السخط والرغبة يف االنتقام من خالل استغالل أية
فرصة تتاح ،لقتل األب واإلحالل مكانه .إن األب نفسه غري قادر عىل التعبري عن حبه
وعواطفه اتجاه أبنائه فهو دامئا عىل مسافة منهم .هذه الصورة التي كانت تقرأ بها
الثقافة العالقة مع األب هي ما تم تكريسه يف تفسري العالقة مع الله .فليك ال يصل
الطفل إىل أماكن محظورة أو فيها خطر عليه ال نقنعه منطقيا بخطورة األمر بل نركز
عىل إخافته من املوضوع ،من خالل تحقيق االنحباس والكبت لديه ،اليشء الذي
يحقق نتائج رسيعة لكن عواقبها قد تستمر طويال إىل ما بعد الفرتة املخصصة لهذا
الحرص ،فيستمر الفرد مثال يف الخوف من الظالم حتى بعد الطفولة أو الخوف من
األب عوض احرتامه .وهذا ما يحدث بالنسبة لكثري من املواضيع التي نعللها بأنها تثري
سخط الله .هكذا نكون ندعم الحرص والعصاب أكرث من تقوية اإلميان ،حيث نحقق
قفزا عىل الشك والريبة وليس انتقاال إىل اليقني وبالتايل فهو أمر ال يحل املشكلة بقدر
ما قد يزيد من تعميقها .لقد كان أجدى بعلامء الدين عندنا الرتكيز عىل حب الله بدال
من الخوف منه ومن عقابه ،فالحب كام هو الشأن يف الصوفية طريق للتقرب من الله
وبلوغ أسمى مراتب التعبد.
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محارصة التطرف يف املنطقة املغاربية
بني أولوية الحل األمني والحل التنموي
صالح زياين
أستاذ التعليم العايل  -مدير مخرب األمن يف املتوسط
قسم العلوم السياسية ،جامعة باتنة  -الجزائر

مقدمة
يحظى موضوع معالجة التطرف يف العامل اإلسالمي عموما ويف بلدان املغرب
العريب عىل وجه الخصوص باهتامم العديد من املهتمني سواء كانوا فاعلني دوليني أو
وطنيني بل وحتى مراكز البحث أيضا ،سيام عقب أحداث الحادي عرش من سبتمرب
 .2001لقد تباينت مقرتحات معالجة هذه الظاهرة بني موقفني متعارضني وهام:
أ .املوقف األول  :ويرى مؤيدوه أن معالجة جذور التطرف واإلرهاب ينبغي
أن يتم وفق صيغة وتدابري معينة وعىل رأسها إعطاء األولوية للتنمية االقتصادية
واالجتامعية وفق الوصفة املعروفة والتي تم تطويرها ضمن ما يعرف باملنظور
التحديثي يف األدبيات السياسية واإلقتصادية .فالتنمية االقتصادية واالجتامعية
هي الكفيلة بتحقيق الدميقراطية وبالتايل تحييد التطرف ومحارصة اإلرهاب.
بحسب هذه الرؤية فالتعليم وبناء القدرات االجتامعية عوامل مركزية مثبطة
ملا يعرف بعملية التجنيد بقصد القيام بأعامل العنف مبا فيها اإلرهاب .فالفقر
والجهل بحسب هذا املنظور ميثالن األرضية الخصبة للتطرف واإلرهاب.
ب .املوقف الثاين  :وهو موقف مناقض للموقف األول ويرفض أطروحة
الربط بني التخلف االقتصادي االجتامعي واالنخراط يف التطرف .املنطق الداخيل
الذي يحكم هذا الطرح هو أن الكثري من املتطرفني ليسوا من الفقراء وال من
غري املتعلمني  .فاملنبع األسايس لهذه الفئة االجتامعية يكمن يف الطبقة الوسطى.
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وعليه فينبغي أن يتم النظر إىل التطرف عىل أنه «تهديد أمني» وال عالقة له
بالحرمان االقتصادي أو االجتامعي .ومن هنا فالحلول والتدابري التي ينبغي األخذ
بها تدخل يف سياق حزمة واحدة وهي الرتكيز عىل الفواعل الرسمية للدولة،
إضافة الخرتاق األيديولوجيات املحرضة عىل العنف ،وكذلك العمل اإلستخبارايت
واللجوء إىل أساليب القمع إن اقتضت الرضورة.
ميكن القول أن كال الطرحني لهام نقاط ووجهات نظر مقبولة لكنهام يعانيان
من قصور أيضا .فالعوامل وكذا األسباب املؤدية للتطرف واإلرهاب عديدة ومعقدة،
ومتعددة األوجه ،ومكملة لبعضها البعض وعليه البد من تفادي التنميط البسيط
لألسباب وراء هذه الظاهرة.
يف واقع األمر ال توجد صيغة واحدة إلنهاء التطرف يف ظل غياب ما ميكن أن
نطلق عليه صيغة موحدة ومنوذجية ملعالجة هذه الظاهرة بتجلياتها املختلفة وكذا
تنوع البنيات التي تربز فيها ،وعليه فإن اإلسرتاتيجية البعيدة املدى واملتعددة األوجه
التي تهدف إىل معالجة الخلل املؤسسايت لعملية (التنمية  -الدميقراطية  -األمن)
ميكنها أن تحقق نتائج ملموسة .وينبغي عىل هذه اإلسرتاتيجية أن تأخذ يف الحسبان
كل النقاط الخالفية للطرحني السابقني (الطرح التنموي  -الطرح األمني).
إن نقطة االنطالق لتضييق الفجوة بني الطرحني السابقني ( إما التنمية أوال ،أو
األمن أوال) هو رضورة االنتقال من منط التفكري الذي يركز عىل فكرة «الحرب عىل
التطرف واإلرهاب» إىل اسرتاتيجية جديدة ميكن أن نطلق عليها «حملة اسرتاتيجية
ضد التطرف واإلرهاب» .تكون األداة األساسية لتنفيذ هذه اإلسرتاتيجية البعيدة املدى
هي الرتكيز عىل التنمية البرشية خاصة يف البلدان التي تعاين تعرثا يف بنائها السيايس
واالقتصادي واالجتامعي وهو البناء املحفز لربوز بيئة تساعد عىل انتشار ظاهرة
التطرف واإلرهاب .وتعد البلدان املغاربية منوذجا جيدا لهكذا بيئة.
سأسعى من خالل ورقتي املقرتحة للمنتدى املغاريب السادس التعرض لكيفية
تعاطي األقطار املغاربية مع ظاهرة التطرف وكذا املد اإلرهايب الذي أخذ أبعادا خطرية
خالل العقدين املاضني بصورة خاصة.
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 .1يف املقاربة ملفهوم اإلرهاب :
أضحت ظاهرة اإلرهاب «وطنيا كان أو دوليا» أساسا للفعل الدويل ،إذ وبعد
هجامت  11سبتمرب  ،2001جعلت دول العامل عموما املعركة ضد «اإلرهاب الدويل»
محورا للسياسة العاملية ،فمفهوم اإلرهاب يعرب يف األدبيات السياسية عن ظاهرة
معقدة ومتعددة األوجه يف آن معا ،إذ من السهل وصفه أكرث من تحديد معناه ،فبني
عامي  1936و 1981أحىص كل من «شميت»  Schmidtو«يونقامن» Youngman
يف كتابهام بعنوان Political Terrorism 109 :تعريفا ،كل منها يقدم تفسريا ومعنى
مغايرا ملفهوم اإلرهاب.1
وبتجاوز املعاين اللفظية للمفهوم ويف ظل غياب تعريف عاملي موحد ومحدد،
واالختالفات األيديولوجية لتوصيف أعامل محددة باإلرهابية من أخرى بغري اإلرهابية،
بالنظر الرتباط املفهوم بسياقات أيديولوجية متاميزة ومتضاربة ،توصلت وكالة
االستخبارات املركزية األمريكية ( )CIAإىل بلورة التعريف التايل املعتمد رسميا:
والذي يقدم اإلرهاب عىل انه «التهديد باستعامل العنف أو استعامله لتحقيق أهداف
سياسية من قبل أفراد أو جامعات ،سواء كانوا يعملون ملصلحة حكومية رسمية أم
ضدها ..وتهدف هذه األعامل إلحداث صدمة أو حالة من الذهول ،أو التأثري عىل جهة
تتجاوز ضحايا اإلرهاب املبارشين» ،2وقدمت اإلدارة األمريكية تعريفا أخر اعتمدته
كمحدد لتوجهاتها الخارجية إزاء موضوع اإلرهاب مفاده أن« :اإلرهاب هو ذلك
العنف املتعمد ذي الدوافع السياسية ،والذي يرتكب ضد غري املقاتلني ،بنية التأثري
عىل الجمهور حيث غري املقاتلني هـم املدنيـون إىل جانب العسكريني املساملني ،أو يف
غري مهامهم وقت تعرضهم للحادثة اإلرهابيـة ،أوحيـن ال توجد حالة حرب أو عداء،
أما اإلرهـاب الدولـي فهو اإلرهاب الذي يشرتك فيه مواطنوا أزيد من دولة ويتم عىل
أرض تتجاوز حدود الدولة الواحدة».3
1 - Tanguy Struye de Swielande, «La Politique Etrangère Américaine Après La Guerre
Froide Et Les Défis Asymetrique» (Belgique: presse universitaire de lovaine, 2003), p.
159.
2 - Alexandre Adam, «La Lute Contre Le Terrorisme: Etude Comparative Union
Européenne Et Etats Unis» (France: l’harmattan, 2005), p. 49.
»3 - Susan Tiefenbrun, «Decoding International Law: Semiotics And The Humanities
(UK: Oxford University Press, 2010), p. 49.
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وعموما ،فإن مسحا لالجتهادات الخاصة والرسمية لتحديد تعريف ملفهوم
اإلرهاب ،متكننا من تحديد املعايري الثالث املشرتكة بني تعريفات املصطلح:
• الفعل اإلرهايب  : The Terrorist Actإن الجزء األول للتعريف يتعلق
باألثر الظاهر للفعل اإلرهايب ،والجزء الدينامييك منه ،فهو مميز عن باقي التعبريات
السياسية األخرى ،إذ إن هدفه إثارة الخوف والرعب لدى األفراد بالقتل أو تدمري
املنشئات ومقدرات الدول ،بغض النظر عن األسباب الدافعة لذلك فاألستاذ «راميون
أرون» يعرف الفعل اإلرهايب «بأنه كل فعل تتجاوز أثاره النفسية أثاره املادية» ،4وقد
حددت «جنكيس برايان» ستة أهداف للفعل اإلرهايب سواء املرتكب من قبل األفراد
أو الجامعات:
أوال ،فقد يكون الهدف ماديا محددا ،كالحصول عىل فدية نظري إخالء سبيل
رهائن محتجزين.
ثانيا ،البحث عن إثارة رأي عام عاملي تجاه قضية ما.
ثالثا ،إحداث دمار عام لهدم النظام االجتامعي يف دولة ما.
رابعا ،دفع الحكومات للرد باستعامل أساليب القمع املعمم لكافة فئات املجتمع.
خامسا ،إخضاع الفئات املعارضة ،عن طريق استعامل أساليب إرهابية ،وهذا
خاص بإرهاب الدول.
سادسا ،معاقبة فرد أو مؤسسة ما عىل ارتكاب فعل يفرس من قبل العنارص
اإلرهابية كاعتداء.
• املستهدف  : The Terrorist Targetsميكن تقسيمها إىل فئتني مرتابطتني الفئة
األوىل :تستهدف األفراد بالتصفية الجسدية أي بالقتل أو الجرح املتعمد لألشخاص
الطبيعيني بشتى الطرق ،أما الفئة الثانية :فتتعلق باألهداف املادية بأشكالها املختلفة،
كاستهداف مقرات املؤسسات الرسمية أو املقدرات العينية لتدمري قدرات الدول.
• الغاية  : The Terrorist Objectivesوحسب راكاس كالين فإن استخدام
اإلرهاب كتكتيك من أجل اإلخالل بنظام متحرض ما يف املجتمعات ،يعد من الحقائق
الثابتة يف الحياة الدولية ،ويف هذا العرص بالتحديد ،ولكن اإلرهاب ال تعده الدول
4 - Frederic Neyrat, «le corps du terrorisme», in Vivre en Europe: philosophie, politique
et science aujourd’hui, ed: bertrand ogilvie et al. (France: l’harmattan, 2010), p. 242.
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الدميقراطية حرباً تحت أي مسمى ونادرا ًما تتخذ ضده إجراءات مؤثرة إذا كان يخدم
مصالحها.5
إن الجهود الدولية ملكافحة اإلرهاب والتي تلعب فيها الواليات املتحدة دورا
قياديا ،قد تتخذ أشكاال عدة منها املبارشة املرتبطة بالعمل األمني العسكري لتفكيك
املنظامت اإلرهابية عىل أرايض الدول الداعمة لإلرهاب الدويل «كدول محور الرش
وفقا لتعبري الذي استخدمه الرئيس السابق للواليات املتحدة األمريكية جورج بوش
خالل خطابه عن حالة االتحاد عام  ،»2002أو الشكل غري املبارش من خالل املساعدة
املالية والتقنية لتعزيز قدرة الدول عىل رسم سياسات تنموية كفيلة بالحد من انتشار
التطرف وكذا لالمتثال لآلليات الدولية ملكافحة اإلرهاب ،والتعاون الفعال يف مجاالت
االستخبارات والرشطة والعدالة والدفاع.
ومن منطلق جيوسيايس ،تعد دول املغرب العريب جزء مهام ونشطا يف الخطة
الدولية ملكافحة اإلرهاب بالنظر للطبيعة الجغرافية لدول املغرب العريب فهي متثل
حلقة ربط إسرتاتيجية بني إفريقيا وأوربا وآسيا ،وهي معطيات تجعل من الجزائر،
املغرب ،تونس ،أول املستهدفني مبارشة من قبل اإلرهاب ‘‘قبل وبعد  11سبتمرب
 ’’2001بالنظر ملعطيات سوسيو-ثقافية «تراكامت تأثري تيارات اإلسالم السيايس»،6
وكذا لصعوبة سيطرة املؤسسات الرسمية يف تلك الدول عىل كامل إقليمها الجغرايف
خاصة يف منطقة الصحراء الكربى ،كام أن املعضالت األمنية املتنامية يف املنطقة سواء
املرتبطة بالتهديدات غري العسكرية أو الصلبة كالجرمية املنظمة املتخطية للحدود
الوطنية والهجرة الرسية ،تبيض لألموال ،القرصنة البحرية ،التلوث بيئي ،...مام رجحها
ألن تكون مبثابة قاعدة خلفية لإلعداد والدعم اللوجستي لعمليات إرهابية داخل
إقليمها وعىل أقاليم دول شامل حوض املتوسط.
وتجلت تلك األهمية من خالل توجهات سياسات القوى الكربى نحو املنطقة،
وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية ،والذي بدأ عام  1999من خالل مبادرة
«أيزنستات  »Eizenstatالخاصة باملسائل االقتصادية (املعروفة اآلن بالرشاكة االقتصادية
5 - Donald M snow, «Cases In International Relations» (UK: pearson longman, 2006),
p .279.
 - 6املقصود هنا اإلشارة إىل تبعات القراءات الدينية ملفاهيم الحكم والسلطان والدولة ضمن روافد التيارات
الفكرية للجامعات واالحزاب السياسية ذات الخلفية الدينية.
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بني الواليات املتحدة وشامل أفريقيا) ،7وكذا مسار برشلونة الذي انطلق يف  1995الذي
يهدف من خالله االتحاد األوريب إىل تنسيق الجهود والتعاون بني ضفتي املتوسط من
خالل الرتكيز عىل تعزيز الجانب األمني الذي يعد محورا رئيسيا يف مسار مفاوضات
الرشاكة األورو-متوسطية بني االتحاد األوريب ودول املغرب العريب.
إن فهم طبيعة التهديدات التي تتعرض لها كل دولة وكذا مجموعات اآلليات
التي تنتهجها السلطات ملواجهتها يكون أفضل باألخذ بعني االعتبار السياقات السياسية
والثقافية والتاريخية الخاصة بكل دولة ،فاملشهد السيايس يف دول شامل أفريقيا يتسم
بالتغيريات السياسية املتواصلة بالنظر إىل طبيعة األنظمة السياسية فيها خاصة بعد
موجات ما يصطلح عليه بـ«الربيع العريب» ،وبالنظر أيضا للتحوالت التي تشهدها
املنطقة ككل.
 .2التجربة املغربية :
قبل أحداث  11سبتمرب  ،2001مل ترى السلطات املغربية حاجة إىل تبني
سياسة باملعنى الدقيق ملكافحة اإلرهاب باستثناء عدد قليل من النصوص املعزولة،
اعتقادا منها أن ترسانة القوانني الخاصة باملحاكم الجنائية الصارمة كافية لردع أعامل
الجامعات املتطرفة ،إال أن أحداث ما عرف بـهجامت فندق  Atlas Asniمبراكش
بتاريخ  ،1994وبعدها اكتشاف خاليا ملجموعات متطرفة تضم مغاربة تعتزم القيام
بهجامت ضد سفن تابعة للحلف األطليس يف مضيق جبل طارق ‘جوان  .’2002إضافة
إىل ضغوطات اإلدارة األمريكية ،كل تلك املعطيات دفعت بالسلطات املغربية إىل
تغيري موقفها والعمل عىل تكييف نصوص القانون الجنايئ املغريب ملواجهة التحديات
األمنية الجديدة من خالل تبني مجلس الوزراء ملرشوع قانون مكافحة اإلرهاب 23
جانفي  2003والذي لقي منذ البداية وقبل عرضه عىل الربملان معارضة قوية من قبل
منظامت حقوق اإلنسان التي توحدت يف شبكة وطنية ضد القانون ملا يتضمنه من
خروقات سافرة يف مجال حقوق اإلنسان ،مام أدى إىل سحبه بتاريخ  21أفريل .2003
ولكن ويف أعقاب تفجريات الدار البيضاء يف  16ماي  ،2003أعيد طرح القانون:
7 - Yahia H. Zoubir, Haizam Amirah-Fernández. ‘North Africa: Politics, Region, and
the Limits of Transformation’ (UK:Routhledge .2008) p182
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‘ ’03-03مرة أخرى عىل الربملان املغريب الذي تبناه مع إدخال بعض التعديالت عليه.8
وتبعا للتطورات األمنية الحاصلة يف املنطقة املتمثلة يف أعامل الجامعة السلفية
للدعوة والقتال التي تحولت إىل القاعدة يف «بالد املغرب اإلسالمي» بإعالن إنشاء فرع
لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب العريب (اإلسالمي) يف  ،2006وكذا تطورات األوضاع يف
الرشق األوسط بعد الحراك الذي شهدته املنطقة العربية «الربيع العريب» خاصة يف
العراق وسوريا وإعالن قيام الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  ،2014وما تبعه من
أحداث خاصة تشكيل تحالف دويل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية للحرب ضد
تنظيم الدولة االسالمية ،تبنت الحكومة املغربية مرشوع قانون جديد يهدف إىل تتميم
الترشيعات املتعلقة مبحاربة اإلرهاب ،خاصة مع تزايد عدد املواطنني املغاربة الذين
يقاتلون إىل جانب تنظيم الدولة اإلسالمية يف كل من سوريا والعراق املسمى اختصارا
بـ«داعش» ،إذ أدخلت عدة تعديالت عىل مواد القانون الجنايئ املتعلقة مبكافحة
اإلرهاب ،وذلك بإضافة مجموعة من األفعال ذات الصلة مبعسكرات التدريب ،وكذا
ما سمي ببؤر التوتر اإلرهابية ،بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن بـ  5إىل  15سنة
وغرامات مالية ترتاوح بني  50و 500ألف درهم.9
 .3املقاربة املغربية الجديدة للحد من التطرف والركائز الثالث لألمن :
إضافة إىل الجوانب القانونية الرصفة يف التعامل مع ظاهرة التطرف عموما
واإلرهاب خصوصا دعت اململكة عىل لسان سفريها لدى االمم املتحدة خالل مناقشة
عامة يف مجلس األمن لألمم املتحدة بعنوان «التنمية الشاملة لصون السلم واألمن
الدوليني» املنظم يوم  .2015/01/21إىل رضورة تبني نهج متكامل ملكافحة اإلرهاب
قائم عىل أساس الرتابط والتكامل بني الركائز الثالث ،أال وهي:
 تعزيز حوكمة األمن بإرشاك فواعل أخرى. مكافحة الفقر واإلقصاء وعدم املساواة االجتامعية بصياغة سياساتتنموية شاملة.
8 - Bouchra Sidi Hida, ‘Mouvements sociaux et logiques d’acteurs. Les ONG de
développement face à la mondialisation et l’etat au maroc’ (Belgique université
catholique de Louvain .2007). p25
 - 9القانون يحمل رقم  ، 86-14تم التمهيد ملقتضياته الجديدة بـ»التنامي الخطري لإلرهاب وأشكاله كلام
تطورت وسائل مكافحته» ،وبالسياق الدويل الداعي إىل تقوية الجوانب القانونية يف مكافحة اإلرهاب ،كام
أشار مرشوع القانون لبعض التجارب الدولية يف هذا اإلطار من قبيل تجارب دول فرنسا وبلجيكا وأملانيا
وكندا.
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 تعزيز قيم التسامح الديني من خالل اعتامد سياسة تعليمية وتربوية.وأشار السفري املغريب خالل النقاش العام ملجلس األمن لألمم املتحدة ،إىل أن رؤية
اململكة ألنجع اآلليات املمكن تبنيها ملجابهة التطرف تقوم عىل مستويني ،املستوى
األول أساسه أن االقتصار عىل املقاربة األمنية وعىل الرغم من كونها متثل عنرصا
أساسيا يف مكافحة صعود التطرف واإلرهاب ،إال انه يجب أن تستكمل بتدابري اإلدماج
االقتصادي واالجتامعي ،والتعليم الديني واملدين.
املستوى الثاين للعمل يتعلق بالعمل عىل محاربة كل أشكال التطرف والعنف
بتعزيز التعاون اإلقليمي خصوصا مع دول الجوار ،والذي من شأنه لعب دور حاسم
يف تنسيق السياسات يف املجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية من أجل تحقيق نتائج
أفضل يف مجال التنمية واالزدهار املشرتك ،انطالقا مام صدر عن مجموعة من اللقاءات
الدورية عالية املستوى املتمثلة يف:
 الدورة الثالثني ملجلس وزراء خارجية اتحاد املغرب العريب املنعقدةبالرباط بتاريخ  18فرباير  2012الرامية إىل وضع املبادئ العامة لسياسات أمنية
مغاربية مشرتكة.
 توصية مجلس وزراء خارجية دول اتحاد املغرب العريب املنعقد بالجزائربتاريخ  09يوليو  2012الذي خصص لبحث إشكالية األمن يف منطقة املغرب
العريب وما تضمنه «بيان الجزائر» الصادر عنه.
 «خطة عمل طرابلس» الصادرة عن املؤمتر الوزاري اإلقليمي حول أمنالحدود املنعقد يومي 11و 12مارس  2012بطرابلس.
 اإلعالن الصادر عن الدورة الخامسة عرش لندوة وزراء داخلية بلدان غربالبحر األبيض املتوسط ومجموعة ( )5+5املنعقدة بالجزائر يومي  08و 09أبريل
.2013
 مجلس وزراء داخلية دول اتحاد املغرب العريب اجتامعه بتاريخ  21أبريل 2013بالرباط.
ومتاشيا مع اإلطار األممي الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة واملوصوف
بـ«إسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب» يف  8سبتمرب  .2006والذي ميثل
إطارا اسرتاتيجيا وعامليا شامال ملكافحة اإلرهاب املحدد للتدابري امللموسة املتوجب عىل
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الدول األعضاء اتخاذها فردياً وجامعياً ،فإن املمملكة املغربية وسعيا منها ملكافحة
اإلرهاب ،فان إسرتاتجيتها الشاملة تقوم عىل العمل من أجل:
 معالجة األوضاع خاصة االقتصادية التي تفيض إىل انتشار اإلرهاب. منع التطرف ومكافحة اإلرهاب بتنسيق الجهود مع مختلف فواعلاملجتمع املدين.
 تعزيز قدرات الدول الفردية والجامعية عىل القيام بذلك ،عن طريقالتعاون االستخبارايت واملعلومايت.
 حامية حقوق اإلنسان والتمسك بسيادة القانون يف مكافحة اإلرهاب.10 .4التجربة التونسية :
إن التطرق إىل الحالة التونسية يف مجابهتها للتطرف والجامعات اإلرهابية تقتيض
اإلشارة إىل املراحل التي مر بها النظام التونيس بدء مبرحلة الرئيس الحبيب بورقيبة
 1987-1956ثم مرحلة الرئيس زين العابدين بن عيل  2011-1987وصوال إىل مرحلة
ما بعد الثورة واالنتقال الدميقراطي وما صاحبه من تغريات بنيوية مؤسساتية وكذا
موضوعاتية ،إذ إن النظام التونيس يف فرتتيه األوىل والثانية عرف بتامسكه وسيطرته
عىل جل مناحي الحياة السياسية ،االقتصادية وحتى االجتامعية بالنظر إىل شمولية
النظام القائم زيادة عىل املكانة التي احتلتها األجهزة األمنية وعىل رأسها جهاز الرشطة
يف تسيري دواليب الحكم.
عرفت تونس ظواهر إرهابية قبل ثورة  11جانفي  2011لكنها كانت محدودة
يف الزمان واملكان ،وبنسق ضعيف ،مثال ذلك التفجريات التي حصلت يف بعض فنادق
مدينة املنستري مسقط الرئيس التونيس األسبق الحبيب بورقيبة يف  3أوت ،1987
وعملية محاولة تفجري كنيس «الغريبة» اليهودي يف مدينة جربة بالجنوب التونيس
سنة  ،112002وعملية االشتباك املسلح مع مسلحني يف مدينة سليامن إحدى الضواحي
 - 10سفري املغرب باألمم املتحدة يؤكد مبجلس األمن  :املغرب يعتمد مقاربة مندمجة ملكافحة اإلرهاب
 http://www.maroc.maتم تصفح املوقع يوم  :االثنني  19يناير 2015
 - 11تعرض الكنيس اليهودي سنة  2002املعروفة باسم الغريبة يف مدينة جربة (الجنوب التونيس) إىل
اعتداء ومحاولة تفجري أسفرت عن موت ضحايا تونسيني وأجانب ،ونُسبت الحادثة لتيار القاعدة .أما أحداث
سليامن فتتمثل يف اعتداء مسلح قام به عنارص من القاعدة عىل عنارص من األمن ومتت محارصتهم يف جبل
بوقرنني يف منطقة سليامن (أحد ضواحي العاصمة التونسية) .وكان من بني املتهمني عنارص انتمت الحقا إىل
تيار أنصار الرشيعة وعدد آخر من أنصار السلفية الجهادية.
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القريبة من العاصمة التونسية يف ديسمرب  2006جانفي .122007
إن تعامل املجتمع التونيس بكل فئاته ومكوناته ‘الرسمية وغري الرسمية’ مع
ظواهر العنف عموما وظواهر اإلرهاب ذي الطبيعة السياسية بالخصوص يف املراحل
السابقة للثورة كان قامئا عىل سامت ميتاز بها املجتمع التونيس ،أساسها نبذ كل مظاهر
التطرف الديني الناتجة عادة عن القراءات املتشددة ألحكام النصوص الرشعية والتي
تؤدي إىل التكفري ثم التصفية الجسدية عىل أساس االختالف يف الرؤية الدينية ،لذلك
مل تجد أحداث كنيس الغريبة يف جربة  2002أو أحداث مدينة سليامن يف  2007قبوال
مجتمعيا ال بسبب سطوة الدولة االستبدادية بل ألن الجامعات التي قامت بتلك
األعامل ال تستند إىل قاعدة مجتمعية أيا كان حجمها.
غري أن التحوالت التي عرفتها تونس بعد الحراك الشعبي الذي انطلق من
الجنوب التونيس وما نجم عنها من حالة فراغ يف هرم السلطة ،أدت إىل إضعاف
الدولة واملؤسسات األمنية التي اتهمت بوالئها للنظام البائد ،ما أدى إىل حالة من
الفوىض األمنية وتسارع العنف بالنظر إىل تنامي نشاط األعامل اإلرهابية يف البالد
باستهداف السياسيني واملؤسسات األمنية ،ضف إىل ذلك الرتابط التنظيمي لتلك
املجموعات وعالقتها بباقي التنظيامت املسلّحة اإلقليمية ،والتي زاد من قوتها حالة
األمن والفوىض التي تعرفها ليبيا ،وكانت أبرز تلك األحداث اغتيال الناشطني السياسيني
«شكري بلعيد» يف فرباير  2012و«محمد الرباهمي»يف .2013
إن املقاربة التي اعتمدتها السلطة يف تونس قبل ثورة جانفي  2011ملواجهة
الفكر املتطرف والجامعات اإلرهابية قامت أساسا عىل اعتامد األسلوب األمني الرصف،
ومن مثة سن املرشع قانونا ملكافحة اإلرهاب يف سنة  2003بعد أحداث كنيس الغربية
 ،2002والذي هدف من خالله إىل الوقاية من اإلرهاب ومتويله ،كام أن نصوصه
كل مظاهر اإلرهاب والتصدي
تتامىش مع الجهود الدولية آنذاك والرامية إىل مكافحة ّ
ملصادر متويله ومنع غسل األموال املتأتية من الجرمية وذلك يف إطار االتفاقيات
الدولية واإلقليمية والثنائية املصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية حيث نص
هذا القانون عىل ان ما يقصد مبصطلح اإلرهاب «كل تنظيم إرهايب أو مجموعة ذات
12 - Pierre-André Taguieff. ‘Judéophobie des Modernes (La): Des Lumières au Jihad
mondial’(France :Odile Jacob). P390
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هيكل تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكرث تكونت ألية مدة كانت وتعمل بصورة
متضافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية».13
إال أن العمل بذات القانون بعد التحول الذي شهده النظام التونيس ،وبالنظر
لتعارضه مع الكثري من معايري حقوق اإلنسان املعرتف بها يف املواثيق واملعاهدات
الدولية «كاالعتقال التعسفي ورفض الحق يف الدفاع» ،جوبه بالرفض من قبل العديد
من املنظامت الحقوقية وعىل رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،كربى
ميس أسس املحاكمة العادلة من
املنظامت الحقوقية التونسية وأعرقها ،معتربة أنه ّ
جذورها ويحوي خرقاً رصيحاً لحقوق الدفاع.
وضمن هذا اإلطار يشري الباحث «عبد الستار العايدي» الخبري يف شؤون الجامعات
اإلسالمية إىل أن املناقشات حول القانون الجديد املطروح عىل الربملان ملناقشته البد
وأن يراعي مجمل التحوالت السياسية واالجتامعية التي عرفتها تونس بعد الثورة قائال:
«إن حاجتنا إىل إطار قانوين ملكافحة اإلرهاب ال ميكن أن يجعلنا نقع يف ما وقع فيه
بن عيل سابقاً حني جعل الجميع يف سلة واحدة وأصبح القانون أداة لرضب املعارضة
أو رضب الحريات الدينية والعمل املدين أو حتى الدعوي ،لذلك فاألجدى لنا اليوم
أن نصوغ قانوناً يعالج الظاهرة اإلرهابية ويف نفس الوقت يضمن املحاكمة العادلة
والخصوصية ،كام يضمن عدم تع ّرض املتهمني إىل التعذيب أو أي شكل من أشكال
انتهاكات حقوق اإلنسان».14
وقد خلصت احدث دراسة قام بها معهد «الحرية والدميقراطية »liberty and democracy
البريويف مبعية اإلتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة قياسا بالتجربة
الرائدة لدولة البريو يف اعتامد السياسات االقتصادية كأنجع آلية ملكافحة املجموعات
اإلرهابية واإلجرام املنظم من خالل تجفيف منابع التطرف باحتواء الفئات الهشة
ودمجها تنمويا.15
13 - Shirin Ebadi. ‘Les défenseurs des droits de l’Homme à l’épreuve du tout-sécuritaire’.
Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme. Fédération
internationale des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture. Rapport
annuel 2003.(France: de l’Aube).p226
 - 14ترصيح للباحث يف شؤون الجامعات اإلسالمية ،السيد عبدالستار العايدي ،يف مقابلة مع «العربية.نت»،
نرشت يوم الخميس  24رمضان 1434هـ  1 -أغسطس 2013م
15 - HERNANDO DE SOTO, The Capitalist Cure for Terrorism: Military might alone
won’t defeat Islamic State and its ilk. The U.S. needs to promote economic empowerment
(Date of access: 03/02/2015):
http://www.wsj.com/articles/the-capitalist-cure-for-terrorism-1412973796
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 .5التجربة الجزائرية :
إن تفسري وبحث ظاهرة العنف «سواء االجتامعي والسيايس» ومعطياتها يف
الجزائر خصوصا تستلزم تجاوز املنظور األحادي ،واستعامل أدوات تحليلية مابني
تخصصية  .interdisciplinaireبالنظر لتعقد الظاهرة وتشعبها سواء يف السعي
لتحديد األسباب الكامنة وراءها «األسباب الخارجية كمخرجات تحوالت البيئة الدولية
الغزو السوفيايت ألفغانستان واإلسرتاتيجية األمريكية لدحضه ،وما نتج عنها مام سمي
آنذاك باألفغان العرب ودورهم يف تكوين جامعات إرهابية داخل دولهم األصلية،
وكذا األسباب الداخلية املرتبطة بتاريخ العنف السيايس يف الجزائر خالل وبعد الثورة
التحريرية ،16إضافة إىل عامل عدم وجود مرجعية دينية معتدلة ومستقلة أو غيابها
أو تغييبها ،مام ساهم يف بروز ظاهرة التعصب والتطرف املولدة للرصاعات وأعامل
العنف االجتامعية ،إضافة إىل آليات صنع السياسات واتخاذ القرار بالنظر لطبيعة
النظام السيايس الشمويل لجزائر ما بعد االستقالل ،وما نتج عن مامرساته من أحداث
أكتوبر  1988مبخرجاتها ‘عىل  -ويف’ النظام السيايس واالجتامعي ،وما رافقه من أزمة
هيكلية لالقتصاد الجزائري» ،17والتي دفعت بالجزائر إىل اللجوء للمؤسسات املالية
الدولية إلعادة جدولة ديونها الخارجية «صندوق النقد الدويل والبنك العاملي» وتبعات
تنفيذ برامج اإلصالح الهيكيل من خصخصة ملؤسسات القطاع العمومي ،ارتفاع لنسب
البطالة ،ارتفاع أسعار املواد الواسعة االستهالك مام تسبب يف تسجيل نسب تضخم
عالية ،وتدين قيمة العملة الوطنية باثاره الوخيمة عىل توازنات االقتصاد الوطني.18
كل تلك املعطيات ترافقت مع حالة الالأمن والالاستقرار التي عرفتها البالد جراء
األعامل اإلرهابية للجامعات املسلحة والتي هدفت من خاللها إىل إضعاف أجهزة
الدولة األمنية وكذا رضب النسيج االجتامعي يف العمق بانتهاج سياسات القتل والرتويع
 - 16والتي ميكن ايجازها يف التايل :الرصاع الذي حدث بني اإلندماجيني واإلصالحيني واالستقالليني قبل الثورة
 األزمة التي حصلت داخل صفوف حركة انتصار الحريات الدميقراطية يف أفريل  .1953والتي تطورت إىلدرجة حدوث صدامات مسلحة -.الصدامات والتصفيات التي حدثت بني أجنحة الثورة -.أزمة صائفة 1962
وبروز مشكلة الرصاع عىل السلطة -.إنقالب  19جوان -*1965كام عرفت الفرتة ما بني جانفي  1967وأكتوبر
 1970العديد من أعامل العنف السيايس وميكن إبرازها من خالل ما ييل 03 -:جانفي  :1963تم اغتيال
محمد خيرض يف مدريد 15- .ديسمرب  :1967قام الطاهر زبريي مبحاولة إنقالب عىل نظام هواري بومدين-.
 20أكتوبر  :1970تم اغتيال كريم بلقاسم يف فرانكفورت بأملانيا 16-11- .مارس  : 1980أحداث الربيع
األمازيغي -احداث اكتوبر  - 1988بدأ العمل املسلح منذ وقف املسار االنتخايب يف 1992
 - 17قرياط ،محمد مسعود ‘اإلرهاب :دراسة يف الربامج الوطنية واسرتاتيجيات مكافحته مقاربة إعالمية’،
(اململكة العربية السعودية :الرياض)  ،ط ، 2011 1ص 175
)18 - Gille Manceron. ‘Algérie: comprendre la crise’ (FRANCE: édition complexe ,1996
p177
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الواسع النطاق واستهداف كل طبقات املجتمع بدء بالنخبة واملثقفني وصوال إىل
املواطنني البسطاء العزل « 200.000ضحية حسب اإلحصائيات الرسمية».19
وللعمل عىل اسرتجاع األمن واالستقرار استخدمت السلطة يف الجزائر آليات عدة،
منها السيايس األمني واالجتامعي التنموي.
 .6مالمح اإلسرتاتيجية الجزائرية ملكافحة اإلرهاب :
متثل الجزائر حالة خاصة يف سعيها ملكافحة العنف عموما واالرهاب بالخصوص
بالنظر اىل جملة من الخصوصيات الذاتية املتعلقة بالبناء االجتامعي للجزائر ونوع
النظام السيايس ،وخصوصيات موضوعية متعلقة بالسياق الدويل الذي تزامنت معه
األحداث التي عرفتها الجزائر والذي أرشنا إليه آنفا.
إذ ال ميكن الحديث عن إسرتاتيجية واحدة تبنتها السلطات الجزائرية للتصدي
لظاهرة اإلرهاب بالنظر إىل تعدد الشخصيات والربامج السياسية التي حكمت الجزائر
منذ بداية األزمة األمنية التي يشهدها املجتمع الجزائري منذ  1990إىل يومنا هذا،
إال أن ما مييز اإلسرتاتيجية الجزائرية بصفة عامة هي محاولة تحقيق نوع من التوازن
بني انتهاج الحلول األمنية والحلول االجتامعية كمدخل لحل املشكالت االجتامعية
االقتصادية.
ومن بني اآلليات السياسية التي تبناها النظام الجزائري يف املراحل األوىل  :العمل
عىل تنظيم ندوة الوفاق الوطني ،ففي عهد الرئيس اليمني زروال بدأت مرحلة جديدة
ومعقدة من مراحل العنف واملواجهة ،حاولت السلطة آنذاك عشية نهاية املرحلة
االنتقالية للمجلس األعىل للدولة يف بداية  1994تهدئة األوضاع باملبادرة إىل إنشاء
لجنة الحوار الوطني ،والتي أجرت سلسلة من االتصاالت والحوارات مع مختلف
الفرقاء والفعاليات الوطنية .20والتي كان الهدف منها تحقيق األهداف التالية :
 االسرتجاع الحازم للسلم املدين. الرجوع يف أقرب وقت للمسار االنتخايب الدميقراطي.19 - Nafeez Mosaddeq Ahmed . ‘La guerre contre la vérité: 11 septembre, désinformation
et anatomie du terrorisme’(France ; edition deli lune ,2006) p88
 - 20آدم قبي ،ظاهرة العنف السيايس يف الجزائر  1999 –1988أطروحة دكتوراه دولة قسم العلوم
السياسية،جامعة الجزائر ،2003 /2002 ،ص.185
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 الحفاظ عىل مكتسبات الندوة الوطنية وتطويرها وتعزيز الوفاق الوطني. العمل من أجل تحقيق وضامن أمن األشخاص واملمتلكات واستتباب األمن. تعزيز العدالة االجتامعية بتوزيع عادل للرثوة الوطنية.ورغم إصدار السلطة لقانون الرحمة يف  25فيفري  1995والذي تضمن إجراءات
عفو تهدف إىل إعادة إدماج اجتامعي لألشخاص املغرر بهم بعد التوبة ،غري أن هذا
القانون مل يحدد تسوية شاملة لألزمة.
وبعد فشل ندوة الوفاق الوطني األوىل ،أعادت السلطة الدعوة لكل األطراف
لعقد ندوة وفاق وطني ثانية ،وهو ما تم ،حيث انعقدت يوم  14سبتمرب 1996
والتي تعهد فيها الجميع باحرتام املبادئ األساسية للدميقراطية ،ومنع توظيف مقومات
الهوية الوطنية ألغراض حزبية ،كام اعتربت أرضية لصياغة دستور  ،1996الذي نظم
بشأنه استفتاء يف نوفمرب  ،1996ثم تبعتها انتخابات ترشيعية يف  5جوان  1997شكلت
عىل إثرها حكومة ائتالفية وطنية .21غري أن سياسة الوفاق الوطني مل تؤت أكلها بالنظر
لعدة أسباب منها :غياب الطرف الرئيس يف القضية وهو الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ
إضافة إىل االنقسام الذي كان واضحا بني أجنحة السلطة آنذاك حول آليات العمل
وطبيعة الخيارات التي ميكن اعتامدها يف العالقة مع الجامعات املسلحة ،وهو ما ثبت
بإعالن الرئيس اليمني زروال يف  13سبتمرب  1998عن تقليص عهدته الرئاسية تاركا
املجال لألطراف السياسية األخرى.22
كل تلك املتغريات الداخلية خاصة املتعلقة بتدهور الوضع األمني ،وفشل الحل
السيايس لألزمة ،وأمام ازدياد املطالب الخارجية بإيفاد لجنة تحقيق دولية للتحقيق
يف املجازر املرتكبة ،وارتباط تلك الدعاوى بطروحات التدخل األجنبي ،كبعثة األمم
املتحدة لإلعالم والتقيص التي حلت بالجزائر يف صائفة  ،1998مام أكد عىل أن سياسة
الحل األمني كخيار مل تحقق االستقرار واألمن ،لذلك أصبح شعار «الحوار» أساس
برامج املرتشحني السبعة لرئاسيات  ،1999واذ وبعد نتائج تلك االنتخابات وفوز الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة الذي انتهج إسرتاتيجية التدرج يف سعيه لحل األزمة بدأ كمرحلة
أوىل بإصدار السلطة لقانون الوئام املدين الحامل للرقم  ،08/99والذي دخل حيز
التنفيذ يف  13ماي  ،1999بعد أن أقرته الحكومة ،ثم املجلس الشعبي الوطني ومجلس
 - 21محمد تامالت ،الجزائر من فوق الربكان (د ،د،ن ،الجزائر) ،الطبعة األوىل ،1999 ،ص151
 - 22نفس املرجع السابق ،ص 157
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األمة ،وبعد شهرين طرح القانون لالستفتاء يوم  16سبتمرب  ،1999وقد القى تأييدا
شعبيا كبريا لحل األزمة ،وثم يف املرحلة الثانية تبني مضمون ميثاق السلم واملصالحة
الوطنية ،23الذي دخل حيز التنفيذ يف  29فيفري  2006بعد أن حددت اإلجراءات
التطبيقية لتنفيذ أحكامه ،الذي احتوت أهم نصوصه عىل :
 تدابري قانونية للعفو لصالح األفراد املحكوم عليهم واملوجودين رهنالحبس.
 اإلعفاء لصالح جميع األفراد الذين صدرت يف حقهم أحكام نهائية أواملطلوبني الذين ال تشملهم إجراءات إبطال املتابعة أو إجراءات العفو السالفة
الذكر ،وقد ساهم ميثاق السلم واملصالحة الوطنية بشكل كبري يف التخيل عن
العمل املسلح لدى عدد من قادة الجامعة السلفية للدعوة والقتال ،وعودة
عنارصها للحياة االجتامعية الطبيعية مام ساهم إىل حد كبري يف عودة األمن
تدريجيا إىل الكثري من املناطق التي كانت تعرف اضطرابات كربى.
إن املقاربة الجزائرية ملكافحة اإلرهاب والتي تأسست برتاكم تزماين كان لها أثر،
بوجه أو بأخر ،عىل تغيري نظرة فواعل البيئة الدولية إىل ظاهرة اإلرهاب ،والقامئة عىل
أربع محاور رئيسية:
 أولها العمل عىل معالجة الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب :من خاللاالهتامم بالفئات الهشة اجتامعيا باعتامد سياسات اجتامعية هدفها تجفيف
منابع التطرف رغم ما تتحمله الخزينة العامة من تكاليف نفقات تلك السياسات
كمشاريع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،شبكة من الربامج والهياكل لتشجيع
الشباب عىل إنشاء مشاريع خاصة من خالل تخفيف إجراءات الحصول عىل
القروض كوكالة .ANSEJ – ANEM
 منع اإلرهاب ومكافحته بتطوير األجهزة األمنية املختلفة وانتهاج االحرتافيةخاصة عن طريق توقيع اتفاقات دولية يف ذات اإلطار.
 تقديم العون لبناء قدرات الدول ملنع اإلرهاب ومكافحته وتعزيز دور - 23استفتاء املصالحة الوطنية الجزائرية عام  2005أجري يف الجزائر يف  29سبتمرب  .2005وكان حول ميثاق
السلم واملصالحة الوطنية الذي تم تحريره يف محاولة لوضع حد نهاية للعرشية السوداء يف الجزائر .وأظهرت
النتائج الرسمية تصوي ًتا ساحقًا لصالحه بـنسبة مشاركة عالية.
[الكتلة الناخبة )18.313.594( :نسبة املشاركة ( ،% 79.76 :)14.435.291املصوتون -ضد:)381.127( -
 ،% 2.64املصوتون -مع] % 79.76 :)14.435.291( -
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منظومة األمم املتحدة يف هذا الصدد خاصة عىل املستوى اإلقليمي «الحوض
املتوسط املغرب العريب الساحل اإلفريقي».
 ضامن احرتام حقوق اإلنسان بتحقيق درجة أكرب من العدالة االجتامعية،وتوسيع قاعدة املشاركة السياسية وتفعيل مؤسسات املجتمع املدين وسيادة
القانون أثناء مكافحة اإلرهاب.
إن أثر خصوصية املقاربة الجزائرية يف مكافحة اإلرهاب تتضح يف الخط العام
لإلسرتاتيجية األممية التي تبنتها األمم املتحدة سنة  .2006وهذا ميثل تحول هام
يف السياسة الدولية ،إذ تعد املرة األوىل التي تتفق فيها الدول األعضاء يف املنظمة
األممية عىل إطار اسرتاتيجي وعاملي شامل ملكافحة اإلرهاب ،من خالل تدابري ملموسة
تتخذها الدول األعضاء فردياً وجامعياً كآليات ملعالجة األوضاع التي تفيض إىل انتشار
ظاهرة العنف عموما واإلرهاب خصوصا.
 .7قراءات يف التجربة الجزائرية الرائدة يف مجال مكافحة اإلرهاب :
أ  -املقاتلون األجانب يف صفوف داعش دروس من االستثناء الجزائري
تبدو املقاربة الجزائرية أكرث فعالية يف التصدي لإلرهاب بحزمة من التدابري األمنية
املحضة مبا يف ذلك العمل االستخبارايت االستباقي ،24ممزوجة بسياسات اقتصادية
شعبوية تهدف باألساس لرشاء السلم االجتامعي ،لكن تجفيف منابع الفقر كان إحدى
تبعاتها املنطقية ،ومعروف أن قدرة الخطاب التعبوي املتطرف عىل تجنيد أتباع جدد
يزيد بشكل حاد يف املناطق التي تعاين الفقر.
وللتأكيد عىل ذلك فإن تتبع اإلحصائيات الخاصة باملقاتلني األجانب يف صفوف
داعش متنحنا فكرة أوضح ،حيث أن الجزائر غري املستقرة أمنيا ملا يزيد عن عقدين
تبدو يف وضع أفضل قياسا بالجارتني تونس واملغرب .إذ أن عدد املقاتلني األجانب
يف داعش والذين قدموا من الجزائر بضع عرشات قد يتجاوزون املائة  +100حسب
األرقام التي أعلنتها اليس أي أي (االستخبارات املركزية األمريكية) وذلك من جملة
 - 24متتلك الجزائر قدرات عسكرية متميزة وتجربة طويلة يف التعامل مع التهديدات اإلرهابية ما جعلها
صامم أمان يف منطقة شامل إفريقيا ،وقد رصح الرئيس التونيس باجي قايد السبيس فيترصيح لجريدة الخرب
مبا مفاده أنه لوال الجزائر لغزا اإلرهاب املنطقة ،أنظر:
الرئيس التونيس الباجي قايد السبيس يف حوار مع “الخرب”“ ،لوال الجزائر لغزا اإلرهاب املنطقة” ،األربعاء 04
فيفري >http://www.elkhabar.com/ar/autres/hiwarat/446918.html< 2015
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 31.000مقاتل يعملون تحت لواء التنظيم .25عىل أن الثلثني من مجمل املقاتلني هم
أجانب ينتمون إىل ما يزيد عن  80دولة حسب تقديرات املركز الدويل لدراسة النزعة
الراديكالية والعنف السيايس  ICSRومجموعة سوفان  SOUFAN Groupللدراسات
اإلسرتاتيجية.
وتظهر تلك األرقام معطيات مثرية للجدل إذ أن ومبقابل العدد املتدين من
الجزائريني الذين التحقوا بداعش فإن عدد املغاربة يزيد عن  1500مقاتل بينام عدد
التونسيني يزيد عن  3000مقاتل ،وتختفي الجزائر متاما من قامئة الدول التي متتلك
البيئة السوسيولوجية األكرث قابلية لتجنيد اإلرهابيني قياسا بحساب عدد املقاتلني قياسا
بعدد السكان ،26حيث التحق  272تونسيا بداعش من كل مليون نسمة بينام التحق
 45مغربيا من كل مليون نسمة 27.هذه األرقام ال تقارن بالحالة الجزائرية بل بالحالة
الليبية التي تعاين من وضع سيايس وأمني مضطرب جدا .وميكن تفسري ذلك بالعمل
االستخبارايت املهم الذي تقوم به األجهزة األمنية والتي أجهضت عديد محاوالت التحاق
مشاريع مقاتلني بداعش لكن ال يجب أن نغفل أيضا عن اآلفاق االقتصادية واملهنية
واالجتامعية التي قلصت قدرة التجنيد لدى املتطرفني يف املناطق الفقرية التي زودت
تقليديا املجموعات املسلحة الناشطة خارج القانون مبقاتلني جدد ،حيث أن السياسة
العامة للدولة استهدفت تجفيف منابع اإلرهاب بتكثيف برامج اإلسكان االجتامعي
ما عجل برتحيل آالف العائالت من األحياء الفقرية ومرافقة الشباب يف إطار التشغيل
وبرامج الدعم والرشوط امليرسة يف القرض واالستثامر.
ب  -التدابري القانونية الستهداف املوارد املالية للجامعات اإلرهابية
ساهمت التجربة الجزائرية الطويلة يف مجال مكافحة اإلرهاب يف نضج التصور
األمني ملحارصة الظاهرة والذي ينطوي عىل العمل من خالل مستويات متعددة وعدم
االنكفاء ضمن أسوار العمل العسكري والبولييس الخالص ،ومن ذلك تبني تدابري
قانونية ذات طابع اقتصادي تستهدف املوارد املالية التي ال ميكن للجامعات اإلرهابية
االستمرار دونها .وملعرفة حجم املشكلة يكفي الرجوع إىل ترصيح سابق لـ كامل رزاق
25 - “Battle for Iraq and Syria in maps”, BBC New Middle East, 27 January 2015. (Date
>of access: 02/02/2015) <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034
26 - Foreign fighters in Iraq and Syria, Radio Fee Europe, 29 January 2015. (Date of
)access: 02/02/2015
><http://www.rferl.org/contentinfographics/infographics/26584940.html
27 - “Battle for Iraq and Syria in maps”, op cit.
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بارة ،مستشار الرئيس الجزائري لشؤون اإلرهاب ،سنة  ،2013بأن املبالغ املالية التي
جنتها العنارص اإلرهابية يف منطقة الساحل لقاء تحرير الرهائن األجانب منذ العام
 2003تراوحت بني  115و 153مليون يورو.28
وإلدراك السلطات الجزائرية ملدى خطورة استمرار تدفق األموال عىل استفحال
ظاهرة اإلرهاب ،فقد أعلن وزير العدل الجزائري أن الجزائر بصدد تنظيم مؤمتر
دويل حول« :املتاجرة باملخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل اإلرهاب» ،وذلك
بغية تحسيس املجموعة الدولية بأهمية تجفيف منابع متويل اإلرهاب باعتبارها أداة
رضورية لتقليص القوة الضاربة للمجموعات اإلرهابية .ومعروف أن الجزائر تقود منذ
سنوات حملة دولية للضغط يف اتجاه استصدار قرار من مجلس األمن الدويل يجرم
دفع الفدية للجامعات اإلرهابية كمقابل لإلفراج عن رهائن ،ذلك أن تلك األموال تعترب
أهم مصدر لتمويل جامعات جهادية سيام تلك التي تنشط قرب حدودها يف الساحل
اإلفريقي ويف مقدمتها تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي.29
وباإلضافة إىل تجريم دفع الفدية فإنه قد سبق للجزائر أيضا أن أقرت «القانون
املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهام» سنة  2005وعدلته
يف  ،2012إال أنها برمجت وبشكل مستعجل مرشوع تعديل جديد مطلع العام 2015
يهدف إىل سد بعض الثغرات القانونية:30
 .1بخصوص مفهوم جرمية اإلرهاب يف حد ذاتها حيث تم توضيح عنارص
الجرمية التي تعترب قامئة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهايب معني إىل
جانب اإلجراءات القانونية للتعرف عىل أرصدة اإلرهابيني والجامعات اإلرهابية
وتحديد موضعها وتجميدها.
 .2توسيع اختصاص املحاكم الجزائرية إىل خارج اإلقليم عندما يستهدف
اإلرهاب مصالح الجزائر مع تحديد الجهات املعنية القضائية منها واإلدارية
املعنية بحجز أموال املنظامت اإلرهابية.
 - 28الجزائر تحرض ملؤمتر دويل حول تجفيف منابع متويل اإلرهاب ،يومية القدس العريب 2 ،فيفري .2015
(تم تصفح املوقع يوم)05/02/2015 :
http://www.alqudsalarabi.co.uk/?p=154340
 - 29املرجع نفسه.
« - 30إجراءات جديدة لحامية املبلغني عن جرائم اإلرهاب وتبييض األموال» ،وكالة األنباء الجزائرية01 ،
فيفري ( .2015تم تصفح املوقع يوم.)04/02/2015 :
إجراءات-جديدة-لحامية-املبلغني-عن-جرائم-اإلرهاب-وتبييض-األموالhttp://www.aps.dz/ar/algerie/12164-
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 .3إدراج تدابري خاصة حسبام هو معمل به دوليا لحامية الشهود واملبلغني
عن جرائم اإلرهاب والفساد وتبييض األموال.
من خالل ما تم استعراضه من تجارب لكل من الجزائر تونس واملغرب يف التعامل
مع ظاهرة اإلرهاب ،يتضح أن ترضر تلك الدول من تلك اآلفة كفكر ومامرسة يختلف
من دولة إىل أخرى بحسب الخصوصيات السياسية واالقتصادية واالجتامعية لكل دولة،
ما يرتتب عنه لزاما اختالف الرؤى والتصورات «سواء الرسمية أو غري الرسمية» حول
أنجع اآلليات التي ميكن تبنيها ملكافحة الظاهرة التي أضحت محددا من محددات
السياسة العاملية ،غري أن طبيعة التحوالت البنيوية واملوضوعاتية للبيئة الدولية
بانعكاساتها االيجابية والسلبية عىل مسارات صنع السياسات الوطنية داخل الدول،
دفعت بالفواعل الرسمية وكذا غري الرسمية إىل رضورة التعاون املتعدد املستويات
للتأسيس ألرضية اتفاق حول أي السياسات أليق للتصدي لظاهرة التطرف واإلرهاب
وطنيا كان أو دويل ،وقد أثبتت التجارب قصور ومحدودية مخرجات تبني السياسات
األمنية الرصفة ،عكس تبني السياسات التنموية خاصة يف شقها االجتامعي للتكفل
بالفئات االجتامعية الهشة وكذا رضورة إصالح املؤسسات الرسمية وتنسيق الجهود
األمنية ضمن أطر عرب قومية وحتى دولية والتي تعد األسلوب األوثق واألصلح ملكافحة
مصدر اإلرهاب أال وهو التطرف الفكري.
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