


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص تنفيذي:

شهدت تونس، منذ إعالن االستقالل في 1956 حتى 2014، تشكيل مجلسين تأسيسيين، انبثقت منهما 
سست على قاعدتها 

ُ
وثيقتان دستوريتان، واحدة في 01 حزيران/ يونيو 1959 جاءت عقب نظام استعماري، أ

سست على قاعدتها 
ُ
الجمهورية األولى، وثانية في 27 شباط/ فبراير 2014، جاءت في عقب نظام دكتاتوري، أ

فإّن  األمنية،  الدولة  وسطوة  )الزعيم(  ملزاج  خضع  رئاسًيا  نظاًما  األولى  بنت  حين  وفي  الثانية.  الجمهورية 
الجمهورية، وقد  الدولة ورئاسة  رئاسة  بين  النفوذ  توزيع  أعادت من خالله  نظاًما مزدوًجا  بنت  الثانية قد 
الثانية قد صالحت بين النص  إلى تشييد دولة ديمقراطية. وبعكس الدسترة األولى، فإن الدسترة  تطلعت 
2019، تعاقب  2014 حتى  والواقع، فكان دستور الثورة قادًرا على ضبط تفاصيل املرحلة. ففي ظله، من 
على سدة الرئاسة أربعة رؤساء، كان آخرهم الرئيس الحالي قيس سعيد الذي أقسم على احترام الدستور 
والعمل وفق مقتضياته. إال أّن ذلك القسم لم يمنع سعّيد من شطبه وتعطيل املؤسسات التي انبثقت منه، 
والنظام السيا�سي الذي قام على أساسه. وهو ما أدخل االنتقال الديمقراطي في تونس في مأزق غير مسبوق.

منذ  التونسية  السياسة  عرفتها  التي  )الدسترة(  مسارات  رصد  على  تعمل  البحثية  الورقة  هذه  إّن 
االستقالل، وتفكيك خلفياتها وأبعادها، وما انبثق منها من مؤسسات وأنظمة.
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مقدمة

)اللحظة  سالمة  غسان  سماها  بما  العربية-  الدول  أغلب  -مثل  تونس  في  االستقالل  بداية  تمّيزت  لقد 
الليبرالية()1( التي عرفت بصياغة الدساتير، وإجراء انتخابات برملانّية حرة ونزيهة، وبهامش من الديمقراطية 
النقابات  كانت  وتأسيس مجتمع مدني نشيط،  الرأي،  تعدد األحزاب وحرية  في  تجلى  السيا�سي،  العمل  في 
املهنية عموده الفقري. ولتفسير تلك اللحظة، يرى سعد الدين إبراهيم أّنها »كانت وليدة حقبة النضال من 
أجل االستقالل من ناحية، ومحاكاة املمارسات السياسّية في املجتمعات الغربّية نفسها من ناحية ثانّية«)2(. 
؛ ما حرم الديمقراطية الوليدة من التجذر في أرض العرب، فآلت األوضاع 

ً
ولكن تلك اللحظة لم تعمر طويال

االستبداد،  وعّم  السلطة،  فتغولت  األيام.  مع  تفاقًما  ازدادت  السيا�سي  االنحراف  من  حالة  إلى  سريًعا 
وصودرت الحريات وحوصر املعارضون، وتماهت األحزاب الحاكمة مع الدولة، وابتلعت الدولة املجتمع. وما 

خلناه فجًرا لم يكن إال بداية العتمة. 

من  قليلة  أيام  بعد  إذ   .
ً

قليال إال  تعمر  لم  الوليدة  فالديمقراطية  بأخواتها؛  شبيهة  تونس  كانت  لقد 
االستقالل كان بورقيبة ين�سئ املحاكم االستثنائية )محكمة الشعب(، وكانت أحكام اإلعدام في حق الوطنيين 
سَجت عناصر النظام الجديد 

ُ
من مقتضيات الدولة الوليدة، كي »تردع األشرار« مثلما قال. وعلى مهل، ن

بتوجيه من بورقيبة وبإشرافه؛ حيث نّص دستور 1959، بعد أكثر من ثالث سنوات من مداوالت املجلس 
تعديالت  فجاءت  الزمن.  في  االستمرار  تنشد  الزعيم  دولة  ولكن  الرئا�سي.  النظام  على  التأسي�سي،  الوطني 
املؤهالت.  وفي  الظروف  في  اختالف  على  علي،  بن  سار  نهجه  وعلى  الحياة(.  مدى  )الرئاسة  لتعطيه   1976
فشهد الدستور خالل رئاسته تسعة تعديالت، جنحت أغلبها إلى تثبيت أقدامه في الحكم. وهكذا فقد أنتجت 
الدكتاتورية أوضاًعا شاذة، كان ال بّد أن تؤدي مع إخفاق التحديث إلى الثورة. وهو ما جرى مع نهاية 2010، 
بعد تراكم نضالي طويل. ولم يكن أمام الثورة كي تصحح تلك األوضاع إال أن تعيد البناء من األساس، وفاء 

ا لتلك األحالم املغدورة. وال تأسيس في السياسة من دون دستور جديد. 
ً
لتلك التطلعات الكامنة، واستئناف

ومن ثم سيكون الخيط الناظم لهذا البحث هو مسارات الدسترة التي عرفتها الجمهورية التونسية منذ 
االستقالل، من خالل محطات رئيسية، كان فيها لكل محطة دستورها، مثلما كانت لكل دستور جمهوريته. 
فقد أسس دستور 1959 الجمهورية األولى ونظامها الرئا�سي. وأسس دستور 2014 الجمهورية الثانية ونظامها 
املزدوج. ثم جاءت مرحلة سعيد لتعلن عن )تأسيس جديد(، سنحاول الوقوف على حقيقته وتبين موقعه 

من تلك التطورات كلها.

)1( ـ انظر كتابه نحو عقد اجتماعي عربي جديد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت- لبنان. 

)2( ـ سعد الدين إبراهيم، املجتمع والدولة في الوطن العربي، ص177.
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دستور 1959 ووالدة الجمهورية األولى

لقد رأت الجمهورية التونسية األولى النور مباشرة، بعد خروج االستعمار الفرن�سي املباشر وإمضاء وثيقة 
االستقالل في 20 آذار/ مارس 1956. ويعّد دستور 1 حزيران/ يونيو 1959 هو »النص املؤسس للجمهورية 
التونسية األولى«))(. وقد ذهب أستاذ القانون في الجامعة التونسية عياض بن عاشور إلى أّن دستور 1959 
«)4(. إنه النظام الجمهوري الذي 

ً
قد بعث إلى الوجود »نظاًما جمهورًيا، ديمقراطًيا، تمثيلًيا، تحررًيا، وعادال

البرملانية  والتزكية  االنتخاب  الديمقراطية،  للمقاييس  السلطة  تداول  وأخضع  امللكي،  التوريث  مع  قطع 
)دستور  الحاكمة  )الساللة(  دم  من  الشرعية  إنتاج  حول  فقد  للشعب،  السيادة  أقر  وحين  واالستفتاء. 
ن التشريع وحّق الرقابة على املؤسسات التنفيذية لدى البرملان املنتخب 

ّ
1861(، إلى الشعب العريض. ووط

لتحّدد  الديباجة  وجاءت  والفردية.  العامة  الحريات  تكريس  الدستور  ذلك  تبنى  جذرية،  وبصفة  واملمثل. 
الهدف بدقة على أنه »إقامة دولة ديمقراطية، أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سيا�سي مستقر يرتكز 
على قاعدة تفريق السلط«)5(. وأكد الفصل الثالث أن الشعب التون�سي هو صاحب السيادة، في حين أكد 
الفصل الخامس أّن الجمهورية التونسية هي الضامن األسا�سي للحريات وحقوق اإلنسان في أبعادها الكونية. 
التعبير وحرية الصحافة، وحرية النشر وحرية االجتماع، وحرية الجمعيات، والحق  وأطلق العنان لحرية 
النقابي، وحرية تأسيس األحزاب السياسية كما نص عليها الفصل الثامن. وسرية املراسالت كما في الفصل 
التاسع، وغيرها من الحريات العامة واألساسية. وهو اإلقرار الذي أردفته باملصادقة على العهود واملواثيق 
القانون  دولة  »مبادئ  على  تقوم  األولى  الجمهورية  كانت  والسياسية.  املدنية  الحقوق  تحفظ  التي  الدولية 
والتعددية، وتعمل من أجل كرامة اإلنسان وتنمية شخصيته«. فكان النص املؤسس واعًدا. وكانت اآلمال 
عريضة في بناء دولة القانون واملؤسسات. أو مثلما قال عياض بن عاشور »إّن النموذج الدستوري التون�سي 
مطابق تماما لصورة دولة الحقوق«)6(. وكانت رغبة املؤسسين تميل نحو »التأسيس لنظام دستوري يمنح 
في  املألوفة  الوظائف  من  األخرى...  املؤسسات  يجرد  أن  دون  من  الصالحيات  من  جملة  الرئاسة  مؤسسة 

النظم الرئاسية املتوازنة«)7(.

))( ـ  ورد في التعريف بدستور 1959 ومسار صياغته والتصديق عليه ما يأتي: يعتبر دستور 1959 النص املؤسس للجمهورية التونسية األولى، 
1955. صدر  29 ديسمبر  حِدث بمقت�سى األمر العلي املؤرخ في 

ُ
وقد تمت صياغته واملصادقة عليه من قبل املجلس القومي التأسي�سي الذي أ

دستور 1959 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقت�سى القانون عدد 57 لسنة 1959 املؤرخ في غرة حزيران/ يونيو 1959 باللغة العربية 
 أولها كان سنة 1965 وآخرها سنة 2008.

ً
فقط. وقد عرف ستة عشر تعديال

-YADH(, Introduction Générale au Droit, Centre de publication universitaire, Tunis, 2005, » Un ordre républi( Ben Achour ـ )4(
cain, démocratique, représentatif, libéral, et légal « P173. 

)5( ـ دستور الجمهورية التونسية، الديباجة، منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية سنة 2010، ص5. 

 YADH(, Introduction Générale au Droit, il a écris »le modèle constitutionnel tunisien est conforme au schéma( Ben Achour ـ )6(
de l’Etat de droit«, p173

)7( ـ أ. املالكي. محمد، األسس الدستورية للجمهورية التونسية الثانية، في ثورة تونس: األسباب والسياقات والتحديات، ص80). 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/Pdf/img_0002.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/Pdf/img_0002.pdf
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1959 الذي »تطلب إعداد نصه وإخراجه في صيغته النهائية من الزمن ثالث سنوات  لقد جاء دستور 
وثالثة أشهر ما بين 1956 و1959«)8(، في سياق بناء الدولة الوطنّية. وكان على املجلس الوطني التأسي�سي 
البلد الخارج حديثا من االستعمار، وأن يرسم املالمح األساسية للنسق  في تلك املرحلة أن يحسم )هوية( 
السيا�سي الذي ستنهض عليه شرعية النظام. وقد ظل ذلك النسق مرتهًنا خالل ثالثة عقود أو يزيد ملركزية 
والدولة  النظام  محور  الجمهورية  رئيس  »من  الدستور  ذلك  فجعل  السياسية.  الحياة  في  الزعيم  حضور 
ومرجعها«)9(. بيده تتجّمع السلطات كلها. وهو ما جعل »اختالل التوازن في عالقته بباقي املؤسسات مظهًرا 
معبًرا عن الطبيعة الرئاسوية لألنظمة السياسية في مرحلة ما قبل الثورات«)10(. وإن جرى التفريق بينها مثلما 
ه لن يكون إال تفريًقا نظرًيا ال يمنع الرئيس املتحرر من -أي رقابة أو محاسبة- 

ّ
نص على ذلك الدستور، فإن

أن يتجاوزها كلها، وأن يجعلها تحت سلطته املطلقة. إن األنظمة السلطوية مثلما يرى عزمي بشارة- تسمح 
»بقيام املؤسسات )برملان، جماعات محلية إلخ(، لكنها تحرص على أال تمتعها بسلطة فعلية على األرض«. 
وهكذا فقد كانت »صياغة بورقيبة لدستور 1959 قد وضعته فوق كل السلطات مهما كانت طبيعتها«)11(. 
وال يهم بعد ذلك أن توجد ترسانة من القوانين الثورية إلدارة الدولة. فالقانون قد يتحول عن غايته - مثلما 
القانون  تماًما،  ذلك  من  النقيض  إلى  املدفوع  »القانون  باستيا  فريدريك  كلود  الليبرالية  منظري  أحد  يرى 
القانون حين يرتكب الظلم الذي أنيط به   من أن يكون كابًحا لجماحها، 

ً
حين يغدو مهمازا لألطماع، بدال

عقابه«)12(.

من الصعب أن نتحدث عن نظام من صنع الحبيب بورقيبة من دون املرور ببورقيبة نفسه. فالدكتاتورية 
لم تكن من صنع القواعد القانونية املوجهة فقط، بقدر ما كانت تطلعات ذاتية ممزوجة بعناصر التفوق 
والنجاح كلها. وقد ربط هشام جعيط بين االستبداد وتضخم الذات. فقال »يكون االستبداد ترجمة حتمية 
لبنية األنا النرجسية للحاكم«))1(. فالكاريزما كثيًرا ما تخفي شرها استثنائًيا للسيطرة والتحكم. وهو ما انعكس 
في مجمل النسق السيا�سي في التجربة التونسية. فقد كشف كثيرون من معاصري الزعيم عن تلك الجوانب 
املؤسسة لدولة الفرد ضًدا على دولة القانون، بافتراض أّن تلك الكاريزما قد أفضت إلى ضرب من التماهي 
بين الزعيم والدولة. لذلك فقد عّده عبد الجليل التميمي )األب املؤسس للدولة الوطنية التونسية()14(. ونقل 

2011، شركة فن الطباعة،  أنا الزعيم: قراءة سوسيولوجية في الكاريزما البورقيبية وامتداداتها، الطبعة األولى  ـ عبد الرحيم. حافظ،   )8(
قابس-تونس، ص197. 

)9( ـ بن عبد هللا. خليل، متالزمة بورقيبة ومسألة الصراع على السلطة في تونس، الجزء األول 1927-1987، الطبعة األولى 2020، مسكيلياني 
للنشر والتوزيع، تونس، ص122. 

)10( ـ طارق. حسن، دستورانية ما بعد انفجارات 2011: قراءات في تجارب املغرب وتونس ومصر، ص4)2. 

)11( ـ بن عبد هللا. خليل، متالزمة بورقيبة ومسألة الصراع على السلطة في تونس، ص122. 

)12( ـ باستيا )كلود فريدريك(، القانون، ترجمة: منبر الحرية، نوح الهرموزي )مراجًعا ومدقًقا(، مشروع: منبر الحرية، األهلية للنشر والتوزيع-
األردن، الطبعة العربية األولى/ 2012، ص11.

))1(  جعيط. هشام، الشخصية العربية واملصير العربي، ص175.

2012، سلسلة الحركة  الحبيب بورقيبة: مؤسس الدولة التونسية الحديثة ونهاية األسطورة، الطبعة األولى  ـ التميمي. عبد الجليل،   )14(
الوطنية التونسية واملغاربية رقم 2، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، تونس، ص11. 
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الطاهر بلخوجة –أحد وزرائه- أن بورقيبة حين سئل »عن منظومة الحكم التي اختارها، أجاب املنظومة هي 
أنا«)15(. لقد جعله صعوده وانتصاره السيا�سي »يسقط في ضرب من النرجسية واإلعجاب بالنفس اللذين 
عاًما قضاها  بعد خمسة عشر  نفسه،  إلى حد وصف  اآلخرين  والتقليل من خصال  التعاظم  إلى  به  دفعا 
ا من حوادث القدر واستثناء ال يتكرر إال مرة كل قرنين أو ثالثة«)16(. وكان لهذه 

ً
رئيسا للدولة بأنه كان »حادث

ا 
ً
املغاالة أثرها في صورته. وعلى قاعدة تلك )االستثنائية( في التاريخ، بنى شرعيته السياسية. فكانت خليط

من االعتبارات الشخصية تقديًرا ملؤهالته وسحره الخاص، واالعتبارات التاريخية تقديًرا لنضاله الطويل 
بالجميل()17(.  )االعتراف  الشعب وزعيمه على أساس  بين  التعاقد  تلك األسس كان  وصواب خياراته. وعلى 
وبين )النرجسية( و)االستثنائية( تظل قراءة الباجي قايد السب�سي لديمقراطية بورقيبة فاقدة التماسك. فهو 
ديمقراطي هنا، دكتاتوري هناك. ومعها يبقى سؤاله )هل بورقيبة ديمقراطي؟()18( معلًقا حتى حين. سيخلص 
ٍي إلى تأكيد صوابّية الخيار البورقيبي في السياسة وإن عاب عليه تلكؤه في اعتماد تصور عملي 

َ
السب�سي بعد أل

في اإلصالح الديمقراطي )مرحلة االنفتاح 1981(. وقد طفق الرجل يرد ذلك التأخر الديمقراطي إلى إكراهات 
املرحلة. وهي مقتضيات التأسيس واإلصالح وأهمية املركزة في حماية الدولة واملجتمع. وهو اتجاه في التبرير 
، مع أّن الوقائع التاريخية ال تخدم قراءة 

ً
ال يشاطره فيه كثيرون من أبناء تلك املرحلة: أحمد التليلي، مثال

. ومن الوقائع التاريخية تماهي الحزب مع الدولة، واالنتخابات املزورة، والتضييق 
ً

الباجي املتحيزة إال قليال
على املعارضين وسجنهم، وأحداث أخرى جسام. ولئن مات بورقيبة فقد استمرت البورقيبية.

ا. وبوصفه )حامل مشروع سيا�سي واجتماعي وثقافي(، فقد تبوأ -ألجل 
ً
لقد كان بورقيبة سياسًيا محترف

ذلك- صفة املدرسة القائمة بذاتها في السياسة واإلدارة. وقد أطلق الباجي قايد السب�سي على تلك املدرسة 
اسم )البورقيبية()19(. وهي مدرسة لم تنته بنهاية بورقيبة، بل استمرت في صورة إنجازات وتوجهات وأفكار، 

وأشخاص يحلمون بإعادة إنتاج الزعيم. 

لم يستطع انقالب بن علي على بورقيبة، في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1987، أن يحقق القطيعة 
السياسية مع إرث الزعيم، بل كان استمراًرا له، وإن بصورة مشوهة. وعلى الرغم من استناده إلى مفهوم 
نشيط للتغيير، »ألهمية اإلصالحات التي أدخلت على نظام 1959«)20( )وجاء تعديل 1 حزيران/ يونيو 2002 
1959. وحين لم تتسع تلك  تحت شعار جمهورية الغد(، فإنه لم يخرج من جبة الوثيقة الدستورية لسنة 
الجبة لرئاسته )املغلقة(، فقد التجأ إلى التنقيح 9 مرات بين 1988 و2009، لتكون أكثر استجابة لرغباته 

2019، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم،  الحبيب بورقيبة زمن التحديات والتطلعات، الطبعة الثانية  ـ بلخوج. الطاهر،   )15(
ص96. 

)16( ـ قايد السب�سي. الباجي، الحبيب بورقيبة: األهم واملهم، دار الجنوب للنشر-تونس، الطبعة األولى 2011، ص84).

)17( ـ انظر الباجي قايد السب�سي، الحبيب بورقيبة: األهم واملهم، ص201-200. 

)18( ـ املرجع نفسه، ص220. 

)19( ـ يرى الباجي قايد السب�سي أن البورقيبية لها خمسة مقومات: التونسة، الوسطية، التقدم التدريجي، الشرعية الدولية، مع مجموعة من 
العناصر الحيوية األخرى كالعقالنية واعتبار قيمة العمل...، أنظر الصفحات 87)-89). 

)20( ـ شعبان. الصادق، النظام السيا�سي التون�سي نظرة متجددة، ص)8. 
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الدستوري  للنظام  الرئاسوي  الطابع  تأكيد  اتجاه  في  األثر  »بالغ  التعديالت  لتلك  كان  وقد  السياسية. 
التي كان يرشح  القانون واملؤسسات  2002 االقتراب من دولة  تعديل  التون�سي«)21(. ولئن حاول  والسيا�سي 
حرمة  تضمن  التونسية  »الجمهورية  والحريات:  الحقوق  احترام  تعزيز  باتجاه  فنحا  السلطة.  خطاب  بها 
قد  النص  العام«)22(. جاء  باألمن  تخل  لم  ما  الدينية  بالشعائر  القيام  املعتقد، وتحمي حرية  الفرد وحرية 
ناطًقا بعكس ما يحمله الواقع من تقسيمات. ففي الوقت الذي كانت املادة املنقحة تؤكد احترام الحريات 
األساسية للمواطن، كان قمع الدولة البوليسية أعدل قسمة بين الناس. وفي الوقت الذي أثنى فيه الفصل 
الثامن على دور األحزاب السياسية »في تأطير املواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية«))2(، كانت 
السجون التونسية تكتظ بمعار�سي النظام. لقد كانت خطة بن علي - مثلما يقول صالح الدين الجور�سي- 
أثبت  الواحد«)24(. لقد  »تحجيم نمو مختلف األحزاب، وتوظيف عدد منها ملصلحة تكريس هيمنة الحزب 
بن علي أّن »االنحراف ال�سّيء للقانون كان نتاًجا إليالء األهواء والصراعات السياسية – والسياسة بمعناها 
ا فيها«)25(. بل إن ذلك التعديل قد تجاوز مسألة تركيز السلطة نحو إعطاء الحصانة 

ً
الضيق- أهمية مبالغ

القضائية للرئيس في أثناء مباشرته ملهماته وبعدها. 

لقد كان بن علي استمراًرا للنسق السيا�سي نفسه، الذي تمكن من تجاوز إحدى أهم أزماته عبر ضخ دماء 
جديدة في الجسد املترهل، كي تستمر الدولة القهرية، ومعها تستمر عذابات الشعب التون�سي وإحباطاته 
في التفاقم. لقد تخطى الجنرال السلطة القهرية لزعيمه نحو تركيز نظام أكثر دموية. فحتى بيان 7 تشرين 
النسيان.  طواه  ما  فسرعان  املعترك.  في  دليله  يكون  أن  يستطع  لم  عهده  به  افتتح  الذي  نوفمبر  الثاني/ 
 1959 كان خاللها دستور  بوليسية،  دولة  الوجود  إلى  والعباد، وتخرج  البالد  التسلط على  ليزداد منسوب 
عمقت  لقد  السيطرة.  واستدامة  والترويض  للتحكم  ووسيلة  والتالعب،  والتنقيح  والتغيير  للتبديل  مادة 
وثيقة  املتوازن كما عكسته  الرئا�سي غير  النظام  السلطات »وحولت  بين  التوازن  اختالل  التنقيحات  تلك 
1959 إلى نظام رئاسوي ضمن للرئيس مكانة ال توازيها في القوة والهيمنة أي سلطة من السلطات الدستورية 
الثالث«)26(. وهو ما عبر عنه املؤرخ التون�سي الهادي التيمومي بالقول »لقد كان بن علي الحاكم الذي يجمع 
بين يديه عملًيا كل السلطات، أما كلمات مثل دستور وجمهورية مواطن فال معنى لها، والتونسيون ال يزالون 
رعايا من نوع جديد ال مواطنين«)27(. وهكذا فقد نزعت التجربة الدستورية التونسية قبل الثورة نحو مركزة 
السلطة وإخراج نظام رئا�سي تضاءلت عند حدوده كل املؤسسات. وهي املرحلة التي ستنتهي بعد نحو ثالثة 

)21( ـ مالكي. محمد، األسس الدستورية للجمهورية التونسية الثانية، في ثورة تونس، ص86). 

)22( ـ دستور الجمهورية التونسية، الفصل الخامس منقحا بتاريخ 1 حزيران/ يونيو 2002، منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 
سنة 2010، ص8. 

للجمهورية  الرسمية  املطبعة  منشورات   ،1997 أكتوبر  األول/  تشرين   27 بتاريخ  منقحا  الثامن  الفصل  التونسية،  الجمهورية  دستور  ـ   )2((
التونسية سنة 2010، ص9. 

)24( ـ الجور�سي. صالح الدين، تونس: املشهد الحزبي بعد ثورة الحرية والكرامة، في ثورة تونس: األسباب والسياقات والتحديات، ص252. 

)25( ـ باستيا. كلود فريدريك، القانون، ص19. 

)26( ـ مالكي. محمد، األسس الدستورية للجمهورية التونسية الثانية، في ثورة تونس، ص85). 

)27( ـ التيمومي. الهادي، خدعة االستبداد الناعم في تونس: 23 سنة من حكم بن علي، ص47. 
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وعشرين سنة من املكابدة إلى ثورة الحرية والكرامة.

يبقى السؤال: ما هي صالحيات رئيس الجمهورية بحسب دستور 1959؟

 تقول األدبيات القانونية إّن النظام الرئا�سي يمتاز بممارسة »رئيس الدولة للسلطة التنفيذية بمفرده، 
الشخصية«)28(.  إرادته  حسب  ويعفيهم  يعينهم  مباشرة  له  تابعين  أعوان  مجرد  إال  هم  ما  الوزراء  وحتى 
يكون  أن  أو  البرملان،  أمام  مسؤوال  يكون  أن  دون  من  للدولة،  العامة  السياسة  يحدد  الذي  هو  فالرئيس 
ملزما بالتفريق بين السلطات. وقد كان من السهل على خبراء القانون الدستوري أن يسجلوا أهم نقيصة في 
النظام الرئا�سي، وهي أن ذلك التفويض الشعبي قد آل في كثير من التجارب - ومن بينها التجربة التونسية- 

إلى االستبداد والدكتاتورية. 

لقد حدد الفصل 7) من دستور 1959 صالحيات الرئيس بتأكيد أّن »رئيس الجمهورية يمارس السلطة 
بورقيبة  الحبيب  »تأثير من  بـ  إال  التوجه  يكن ذلك  ولم  أول«)29(.  يرأسها وزير  التنفيذية بمساعدة حكومة 
الذي كان يصر على ضرورة وجود رئيس له صالحيات واسعة على رأس دولة مركزية، ألن تاريخ تونس هو في 
نظره تاريخ التمرد الدائم الذي حال دون تشكل دولة وطنية في البالد منذ العصر القديم«)0)(. وقد صادفت 
توجهات بورقيبة هوى في نفوس املشرعين الذين لم تبرح أذهانهم ما عرفت )بالفتنة اليوسفية( في التاريخ 
�سيء  كل  ليضع  االنقالب  محاولة  »فرصة  سعيد-  الصافي  يرى  –مثلما  بورقيبة  انتهز  فقد  للبالد.  القريب 
بين يديه بما في ذلك قيادة الجيش. لم يعد ثمة في الدولة التونسية ما هو خارج عن اختصاص أو سلطة 
التعاضد هواجس  أثار هرب وزيره األول أحمد بن صالح من السجن بعد فشل تجربة  الرئيس«)1)(. مثلما 
تصلب املعارضة ضده، فسارع إلى الدعوة إلى عقد املؤتمر التاسع للحزب باملنستير في أيلول/ سبتمبر 1974. 
وهو املؤتمر الذي هيأ الظروف للرئاسة مدى الحياة. فبعد شهرين من ذلك التاريخ عمد النواب إلى تنقيح 
1976 لتفتح  العام  الرئاسة مدى الحياة. فجاءت تعديالت  التعديل على منح بورقيبة  الدستور. وقد نص 
الطريق أمام الزعيم باتجاه حكم الفرد الواحد والحزب الواحد والقبضة الحديدية. ويبرر الصادق شعبان 
بين  التوازن  فكأن  للدولة«)2)(.  واالستمرار  للسلطة  االستقرار  »يضمن  كي  جاء  بأنه  الشمولي  التوجه  ذلك 
السلطات سيزرع الفو�سى ويقوض الدولة. ولم يكن ذلك التعديل هو التعديل األخير في تاريخ دستور 1959. 
. ولم يكن ذلك الكم الهائل من التعديالت 

ً
فما بين 1965 و2009 عرف الدستور التون�سي ستة عشر تعديال

إال استجابة طوعية لرغبة رأس النظام في التفرد بالسلطة. وهو ما أفقده استقالله عن صناع القرار. وحرم 
املشّرع التون�سي من أّي تمايز عن رأس السلطة التنفيذية. وما يهمنا في املسألة، أّن ذلك الدستور قد مثل 
–من ناحية أولى- القاعدة القانونية النبثاق الجمهورية األولى، كما مثل -من ناحية ثانية- القاعدة األساسية 

الثانية، مجمع األطرش للنشر والتوزيع- تونس، الطبعة األولى آذار/  في الجمهورية  التنظيم السيا�سي واإلداري  ـ املرزوقي. سالم كرير،   )28(
مارس 2017، ص4). 

)29( ـ دستور الجمهورية التونسية، الفصل السابع والثالثين، منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية سنة 2010، ص22. 

)0)( ـ التيمومي. الهادي، تونس 1956-1987، ص24. 

)1)( ـ سعيد. الصافي، بورقيبة: سيرة شبه محرمة، الطبعة األولى 2000، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت-لبنان، ص285. 

)2)( ـ شعبان. الصادق، النظام السيا�سي التون�سي: نظرة متجددة، الطبعة األولى 2005، الدار العربية للكتاب، تونس، ص)8. 
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النبثاق نظام سيا�سي يتمتع فيه رئيس الدولة بدور مركزي. 

لقد جاء دستور حزيران/ يونيو 1959 ليكرس النظام الرئا�سي، أو )الزعامة األبوّية(، ويثبت سطوة زعيم 
كان قادًرا على ابتالع التواريخ التونسية كلها، وتجيير املحطات النضالية كلها لتصب في رصيده. فنهض نظامه 
فقد  األوحد،  بالزعيم  االحتفاء  جرى  فكما  التحديثية.  واأليديولوجيا  والحزب  الزعيم  ثالثية  على  الرئا�سي 
ُهيئت األجواء لبناء استراتيجيات الحزب الواحد أو الحزب الحاكم الذي ألحقت به أغلب املنظمات املدنية 
الوطنية التي أصبحت امتداًدا موضوعًيا له. يقول أحد وزراء بورقيبة »وقد شجع بعضنا ازدواجية الحزب 
والدولة منذ إعالن الجمهورية، حتى يجمع رئيس الدولة كل املسؤوليات«)))(. وينقل بلخوجة عن الهادي نويرة 
قوله خالل املؤتمر الثاني للحزب 1974 »وإن نظامنا السيا�سي يتمحور أساسا حول الحزب مبدع أيديولوجيا 
الحكم، ومنظم الجماهير... تحت قيادة رئيس حزب األمة، وطبًعا رئيس الدولة. فرئيس الحزب والدولة هو 
والكالم  الواحد«.  والحزب  الفردية  بالسلطة  جازًما  »يؤمن  بورقيبة  كان  لقد  لنظامنا«)4)(.  الفقري  العمود 
ويسوق  البورقيبّية.  املرحلة  عن  شهادته  في  السب�سي  قايد  الباجي  املخضرم  حكمه،  ورموز  معاصريه  ألحد 
الهادي التيمومي مالحظة ال تخلو من مرارة حين يتحدث عن الجيل املؤسس للدولة »والكثير من مناضلي 
الفرن�سي،  االستعمار  مقاومة  في  الحسن  البالء  أبلوا  الذين  الفرن�سي  االستعمار  من  الوطني  التحرر  حركة 
تحولوا بعد التحاقهم بأجهزة الدولة الناشئة غداة استقالل البالد إلى متصلبين، وحتى إلى أعداء للحرية، 
وذلك باسم شعارات مثل الوحدة القومية، ومقاومة التخلف، والدفاع عن الدين وهيبة الدولة«)5)(. وقد 
مثل ذلك كله »ضرًبا ألسس الجمهورية التي أقامها بورقيبة نفسه ولدستور 1959 ومواصلة لخنق الفسحة 
الديمقراطية«)6)(. فعادت تونس بذلك اإلجراء إلى النظام امللكي الذي ثارت عليه، وإن بطريقة غير معلنة. 
)الجملكية(.  صفة  أخواتها  مع  تونس  فيه  تشترك  الذي  النظام  ذلك  على  إبراهيم  الدين  سعد  أطلق  وقد 
وإن استند إلى مفهومات التحديث، فقد كان بوسع بورقيبة أن يضحي بالتحديث السيا�سي لصالح بعض 
اإلجراءات التحديثية في الصحة واملرأة والتعليم. وهو ما فوت على البالد فرصة بناء نظام ديمقراطي تعددي.

)))( ـ بلخوجة. الطاهر، الحبيب بورقيبة زمن التحديات والتطلعات، ص97. 

)4)( ـ املرجع نفسه، ص99. 

)5)( ـ التيمومي. الهادي، تونس 1956-1987، ص)8. 

)6)( ـ بن عبد هللا. خليل، متالزمة بورقيبة ومسألة الصراع على السلطة في تونس، ص176. 
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وهكذا، فإّن الحبيب بورقيبة لم يكن ديمقراطًيا ال في التنظير وال في املمارسة. فالديمقراطية هي أسلوب 
الحكم الذي أسقط من حساباته. بافتراض أّن الديمقراطية -من وجهة نظره– »كانت تتعارض مع متطلبات 
بناء الدولة«. وقد كان يقول: »ال معنى للديمقراطية، إذا تكتل الذين ال يعلمون ضد الذين يعلمون، وأغلب 
فئات الشعب من الذين ال يعلمون«)7)(. وهو ألجل ذلك لم يسمح بتعددية األحزاب، ولم يؤمن بقدرة تلك 
املعارضات  فنالت  الوجود)8)(.  في  بحقها  وال  البناء.  معركة  أو  التحرير  معركة  في  املساهمة  على  األحزاب 
السياسية والنقابية في زمن حكمه من السجون واملالحقات ما لطخ صفحات التاريخ السيا�سي للبالد بالسواد. 
ومنذ األيام األولى لالستقالل فتح جحيم املحاكمات السياسية. فأنشأ بورقيبة )املحكمة الجنائية العليا()9)( 
أو )محكمة الشعب( قصد النظر في القضايا ذات الصبغة السياسية، و)إزاحة األشرار()40( من طريق الدولة 
في  قَي رفاق األمس قبل املعارضين الحتف الذليل. وقد دشن بورقيبة عهده باستهداف غريمه 

َ
الناشئة. ول

في  ليعرفوا  لهم من اسمه،  اتخذوا صفة  الذين  آنذاك صالح بن يوسف وأنصاره من بعده  الحزب  زعامة 
التاريخ السيا�سي للجمهورية التونسية بـ)اليوسفيين(. وقد فرقهما التقدير املختلف ملسألة االستقالل. ففي 
حين كان بن يوسف ينتصر لفكرة االستقالل التام عن املستعمر، كان بورقيبة ينتصر لفكرة االستقالل 
الداخلي )املرحلي(. إذ ال مجال –من وجهة نظره- »للخالص إال بالطريقة السلمية وتحت رعاية فرنسا«)41(. 
ومنذ أن قرر -ظلًما وعدواًنا- حل الحزب الشيوعي التون�سي كانون الثاني/ يناير )196 وحرمان اليساريين من 
النشاط القانوني، فقد تعّمد استهدافهم بعد ذلك بطريقة قاسّية وفي محطات متعددة، وبخاصة في منتصف 
الستينيات وبداية السبعينيات. ليتحول مركز ثقل املالحقات األمنية مفتتح الثمانينات إلى اإلسالميين الذين 
الردهات  تلك  كل  وفي  العربية اإلسالمية.  للهوية  الفاضح  استعدائه  رّدا على  بورقيبة  مع  خاضوا معركتهم 
كانت تونس البورقيبية التي ضاقت ذرًعا بمعارضيها تتحول إلى دولة قهرية. وكان من مقتضيات ذلك التحّول 
إسناد مهمة حماية النسق السيا�سي القائم على تقديس الزعامة إلى الخيار األمني. واستدعيت القوة العارية 

)7)( ـ أورده الطاهر بن يوسف في كتابه الحبيب بورقيبة: تضخم األنا سبب البلية، الطبعة األولى 2012، مطبعة فن الطباعة، تونس، ص)9.

)8)( ـ ويكشف الباجي قايد السب�سي عن رؤية بورقيبة للتعددية السياسية بالقول »وهو يعتقد أن التعددية السياسية وتعددية األحزاب مضرة 
السب�سي  انظر قايد  للمزيد  التنمية االقتصادية واالجتماعية«.  الجهاد األكبر من أجل  في مرحلة  أيًضا  بقدر ما هي مضرة  التحريري  بالكفاح 

)الباجي(، الحبيب بورقيبة: األهم واملهم، ص84). 

)9)( ـ أحدثت هذه املحكمة بتاريخ 19 نيسان/ أبريل 1956، أي بعد إعالن االستقالل 20 آذار/ مارس بشهر واحد. وهي تتخذ في كل مرحلة اسًما 
جديًدا مثل محكمة أمن الدولة أو املحكمة العسكرية أو غيرها. وقد شملت املحاكمات السياسية تقريًبا أغلب العائالت السياسية التونسية... 
وملزيد االطالع على تلك التفاصيل، يمكن االطالع على كتاب »املحاكمات السياسية في تونس 1956-2011«، وهو في جزأين، أنجزه مجموعة من 

املؤرخين التونسيين في املعهد العالي لتاريخ تونس املعاصر، تونس 2014. 

 ،1962 1946 إلى الشرايطي  عواصف االستقالل: رؤية في الخالف اليوسفي البورقيبي، جذوره وتداعياته من ثامر  ـ السوفي. عمار،   )40(
آذار/ مارس 2006، ص209. وقد أورد السوفي خطاًبا لبورقيبة بتاريخ 24 نسيان/ أبريل 1956 جاء فيه »أحدثنا محكمة القضاء العليا، وراعينا 
في تركيبتها املالبسات التي بينتها لكم، حتى تقتص بحزم من اإلرهابيين مقترفي الجرائم البشعة وتحاكمهم في أسرع وقت، وبروح شعبية متحمسة، 
فال تقتصر مهمتها على البحث في الجزئيات التي ال طائل من ورائها، ألن مهمتها تتمثل أساسا في حفظ الدولة الناشئة وإزاحة األشرار من طريقها 
ومساعدتها في مسيرتها وبخاصة في هذه الفترة الدقيقة التي نعمل فيها جميًعا لتركيز دعائم هذه الدولة الفتية وحمايتها ممن في قلوبهم مرض، 
العربية  الرابطة اإلسالمية  بالخروج عن  إياهم  املتولين شؤونهم، متهمين  أولي األمر  في  الوطنيين وتشكيكهم  إلى مغالطة  الذين يلجؤون  أولئك 

واالنضمام إلى فرنسا« ص208.

)41( ـ من خطاب بورقيبة خالل املؤتمر الثاني للحزب سنة 7)19، أورده الطاهر بلخوجة في كتابه الحبيب بورقيبة: زمن التحديات والتطلعات 
)1900-2000(، الطبعة الثانية 2019، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس، ص90. 
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الحرية والكرامة، وفصل  في  التي علقت على دولة االستقالل ودستورها  اآلمال  أن  الخالف. واتضح  إلدارة 
السلطات، واستقالل القضاء، واحترام الحريات)42(... سرعان ما فضحتها تلك القطيعة الصاعدة بين الدولة 

واملجتمع، بين الوعود الدستورية والحقائق السياسية على األرض. 

إن االنحرافات التي رافقت دستور 1959 على طول تاريخ تطبيقه، قد دفعت ذلك الدستور إلى الهامش، 
ّيب وُهّمش، وغاب االحتكام إلى قواعده 

ُ
فأفقدته كل فاعلّية وكل قدرة على توجيه الوقائع على األرض. وحين غ

القانونية، ُحِرفت الديمقراطية الوليدة عن مسارها. وكان النظام الرئا�سي الذي انبثق منه عنواًنا لسلطة 
الفرد والدولة الدكتاتورّية التي ال تقيم وزًنا للحقوق والحريات، وال تحفل بمبدأ الفصل بين السلطات. وقد 
استمر ذلك الوضع الشاذ حتى ثورة الحرية والكرامة 2011 التي أعادت بناء الشأن السيا�سي التون�سي على 

أسس جديدة.

)42( Voir Yadh Ben Achour, Introduction Générale au Droit, p178
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دستور 2014 ووالدة الجمهورية الثانية 

جاءت ثورات الربيع العربي رًدا على حالة االنسداد التي عرفتها الدولة الوطنية، بفعل العطب الذي أصاب 
بناها السياسية، سواء تلك التي تتصل ببنية الدولة العربية والبنى الدستورية املؤطرة للحياة السياسية، أم 
تلك التي تتصل بالبنى الحزبّية بوصفها القنوات املنظمة للمشاركة السياسية. وحين نجحت تلك الثورات في 
إزاحة أنظمة الفساد واالستبداد، فتحت أفًقا حقيقًيا في اتجاه التغيير كان عنوانه األبرز إعادة التأسيس، 
ا إلنتاج 

ً
االنتقالي( مرادف )الزمن  تفكيك وإعادة تصميم«))4(. فكان  وبناء،  الثورة »عملية هدم  أن  بافتراض 

لخلت أركان الشرعيات السابقة. فشكل إسقاط تلك األنظمة خطوة في »طريق 
ُ

شرعية جديدة بعد أن خ
تأسيس البديل التاريخي املأمول املتمثل في بناء مشروع التحديث السيا�سي واإلصالح الديمقراطي«)44(. 

السياسية واالجتماعية. فكانت  باألوضاع  العربي  الربيع  التي رفعتها ساحات  الشعارات  ارتبطت مجمل 
ا على السلطات املتغولة واألنظمة القهرّية، ومجمل سياسات الفساد واالستبداد التي كرست من خاللها  ردًّ
القهر السيا�سي والغبن املواطني. فجاءت لتنتصر ملبادئ الحرية والكرامة. وقد اختزل الشعار الذي  حالة 
تعدى الحدود التونسية في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 )الشعب يريد إسقاط النظام( مجمل املطالب التي 
توحدت حولها الجماهير الثائرة في الساحات العربية، معلنة عن نهاية مرحلة، ستنتهي معها حالة )االستثناء( 
العربي. فلم تأت تلك الثورات العربية للرد على الدولة الوطنية بقدر ما كانت رًدا على األنظمة التسلطية 
املستبدة الفاسدة. وفي إثارتها لقضايا الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والعدالة االجتماعية 
والتوزيع العادل للثروات، والبطالة وتكافؤ الفرص وغيرها، كانت )اإلدانة األخالقية( لتلك األنظمة. في حين 
غاب عن تلك العفوية الثورية أي توجه نحو طرح بديل جذري عن الدولة القائمة. فثورات الربيع العربي لم 
تطرح السؤال حول هوية الدولة، ولكنها طرحت السؤال حول هوية األنظمة. فجاء االنفجار الثوري »كتعبير 
حاد عن هوية وطنية مكتملة، وكتكريس لوحدة وجدانية وانتمائية للمجموعة الوطنية الباحثة عن إعادة 
امتالك دولتها عبر نظام سيا�سي جديد«)45(. وال شك في أّن ذلك التوجه سيحتم على الفاعلين السياسيين، 
بعد ذلك، مهمات إعادة بناء القواعد املنظمة للحياة السياسية )صياغة دساتير ثورية(، وإعادة بناء أنظمة 

سياسية تحترم الهوية وال تجافي املواطنة.

))4( ـ هالل. علي الدين، »دراما االنتقال: العوامل الهيكلية لعدم استقرار أنظمة ما بعد الربيع العربي«، مجلة السياسة الدولية، العدد194، 
السنة 49، مركز األهرام، القاهرة )201، ص7. 

)44( ـ عبد اللطيف. كمال، ما بعد الثورات العربية: زمن املراجعات الكبرى، في أطوار التاريخ االنتقالي: مآل الثورات العربية، مجموع مؤلفين، 
الطبعة األولى 2015، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة-قطر، ص8). 

)45( ـ طارق. حسن، دستورانية ما بعد انفجارات 2011، ص282. 
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تتفاوت في األنظمة السياسية »حصص السلطة بين رئيس الجمهورية والحكومة والبرملان في الجمهوريات 
أنها  الدولة،  بين مؤسسات  السلطة  في توزيع  بينها  تفاوت  بين هذه األنظمة، على  الجامع  أّن  الحديثة. غير 
ولكن  الديمقراطي«)46(.  للنظام  الضمانات  أشكال  أعلى  هو  بما  السلطة(،  )توزيع  التوزيع  مبدأ  على  قائمة 
حين تطرح مسألة السلطات في سياق ثوري، فإّن القوى الثورّية ستنزع بطبيعتها نحو إحداث قطيعة مع 
ما سبق. وهو ما يعني أن »تلغي الدستور وتفتح الباب أمام وضع دستور جديد، يستبطن قيمها، ويعكس 
خيارات الناس وتوافقاتهم حول الشرعية الجديدة التي يرومون تأسيسها«)47(. وهكذا فقد أتاحت مناقشات 
التأسيس التركيز على قضية نمط الحكم. فهي القضية التي مثلت مركز االستقطاب الرئي�سي في مداوالت 

التأسيس. 

لقد كان على الثورة أن تتجاوز عناصر التركيب في املشهد القديم والتصورات كلها التي مثلت رافعة للدولة 
القهرية وأولها الدستور. فلم يعد دستور 1959 وال التعديالت التي طرأت على نصه األصلي بخاصة في املرحلة 
النوفمبرية )1987-2011( قادًرا على حمل أعباء تطلعات التونسيين الحقيقية نحو مجتمع الحق والعدل 
والحرية. فقد كرست النسخة األولى ومجمل التعديالت التي أدخلت عليها بعد ذلك مفهوم الزعيم أكثر مما 
كرست مفهوم الشعب. فكان الرئيس هو املركز وظل الشعب هو الهامش. فما احُتفَي به سنة 1959 لم يعد 
ا نحو إعادة التأسيس الثانية. فجاء دستور الثورة 

ً
2011 كان السير حثيث 2011. وسنة  محل تبجيل سنة 

2014 ليُجّب ما قبله. وليكون »أول دستور تمت صياغته بحرية من قبل مجلس منتخب ديمقراطيا في العالم 
العربي«)48(. واألهّم من ذلك أن يكون الرافعة التي ستبنى عليها الجمهورّية الثانّية. 

 لقد ولدت الجمهورية الثانية من دستور الثورة الذي انبثق من املجلس الوطني التأسي�سي في 27 كانون 
الثاني/ يناير 2014. وهو الدستور الذي أعاد ترتيب األدوار وضبط العالقات وبناء املؤسسات. لم يعد هناك 
في يده  2002(، وال رئيس  )تعديل  الدستور لحمايته  1976(، وال رئيس يوظف  )تعديل  الحياة  رئيس مدى 
الصالحيات كلها. ومن خالل ذلك الجدل الطويل الذي دار بين أعضاء املجلس الوطني التأسي�سي بأطيافهم 
وتوجهاتهم كلها، ومن خالل تلك املناقشة العامة التي عرفتها الجهات واملحليات بين النواب املؤسسين وعامة 
إمكانية  أي  محاصرة  على  مبنية  التونسية  املقاربة  وجاءت  التأسي�سي.  املسار  ذلك  تتويج  جرى  الشعب، 
للتغول على الساحة أو التفرد بالقرار. فأحدثت ضرًبا من التوازن بين املؤسسات والسلطات. وأعيد توزيع 
خريطة الصالحيات بما يضمن ديمقراطية تشاركية، ال تتغول فيها )قرطاج( )مقر رئاسة الجمهورية(، وال 
تتضخم فيها )القصبة( )مقر رئاسة الحكومة(. ال تبتلع فيها الدولة املجتمع، وال يستأسد فيها املجتمع على 
الدولة. وعلى قاعدته جرت انتخابات تشرين األول/ أكتوبر 2014، وبدت فيه )املاكينة( السياسية منضبطة 

تلك  أمثلة عن  بلقزيز  العربي، ص12). ويعطي  الوطن  في  الدولة  أزمة  في  الشرعية،  وأزمة  العربي  الوطن  في  الدولة  اإلله،  بلقزيز. عبد  ـ   )46(
الخيارات املتمايزة. فالسلطة »قد تكون أعلى في النظام الرئا�سي، كما في حالة فرنسا، فتتركز في يد رئيس الجمهورية. وقد تكون حصته أقل من 
حصة رئيس مجلس الوزراء كما في املثال اإليطالي، وقد يكون التوازن بين الرئاسة والبرملان هو الغالب على النظام كما في حالة الواليات املتحدة 

األمريكية«. انظر املرجع نفسه، ص12).

مؤلفين(،  )مجموعة  والتحديات  والسياقات  األسباب  تونس:  ثورة  في  الثانية،  التونسية  للجمهورية  الدستورية  األسس  محمد،  مالكي.  ـ   )47(
الطبعة األولى 2012، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة-قطر، ص78). 

)48( ـ ماركس. مونيكا، »أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التون�سي: اإلقناع اإلكراه أو تقديم التنازالت«، دراسة تحليلية 
صادرة عن مركز بروكنغز الدوحة، رقم 10، شباط/ فبراير 2014، ص2. 
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بضوابط الدستور، على الرغم من االختبارات الكاسحة كلها. وجرى التداول السلمي على الرئاسة بحسب 
السيا�سي  النظام  تثبيت  جاه 

ّ
بات مفتوح  طريق  في  التونسية  الديمقراطية  وبدت  الجديد.  النص  مقتضيات 

واملؤسسات الدستورّية.

 لقد كان على تونس أن تتجاوز الجمهورية األولى بمحموالتها السلبية كلها إلى الجمهورية الثانية. أي من 
دولة الفرد )الزعيم أو البوليس( إلى دولة الشعب، كل الشعب. وأن تتجاوز دولة التحديث املجهض، إلى دولة 
الثورة، دولة الحرية والكرامة. ولن يكون ذلك التجاوز ممكًنا إال بإحداث القطيعة الكاملة مع اإلرث التشريعي 
القديم. فجاء دستور 2014 على أنقاض دستور 1959 ليكون الرافعة املوضوعية للتطلعات التاريخية كلها 
التي جرى النضال من أجلها. ولم يكن بوسع من اكتوى بنيران )النظام الرئاسوي( السلطوي طوال أكثر من 
نصف قرن، أن يستمر في تسليم الرقاب، أو التفويت في املقدرات، لطغيان الفرد، أو لتَنّفذ الحزب الواحد 
وسطوة األجهزة. وبذلك فقد مثل دستور 2014 »بداية عهد جديد ملجتمع قرر إحداث قطيعة تاّمة مع نظام 
متسلط، واالنخراط بقوة في املسار الديمقراطي«. والكالم لرافع بن عاشور؛ »فقد كان املؤسس التون�سي 
شكله  في   1959 دستور  وضعه  الذي  الرئاسوي  النظام  مع  القطيعة  إحداث  وهو  واحد:  بهاجس  مسكوًنا 
املنحرف«)49(. فمالت القناعات أغلبها إلى »رفض النظام الرئا�سي كرد فعل على الحقبة املاضية«)50(. فسلك 
املؤسسون الجدد طريًقا مختلًفا عن السابقين، سمته األساسية مراعاة التوازن بين السلطات من ناحية، 
وبناء جهاز تنفيذي برأسين، للحيلولة دون تغول هذا أو ذلك. فكانت دسترة أنظمة ما بعد الثورات مسكونة 
بهاجسين اثنين. يتمثل األول في إعادة التوازن بين السلطات، في حين يتمثل الثاني في تركيز نمط جديد لتوزيع 
السلطة التنفيذية)51(. ومما ال شك فيه، أّن حجم الصالحيات التي أسندها الدستور إلى رئيس الجمهورية، 
وتلك التي أسندها إلى رئيس الحكومة، هي التي ستعطي هوية للنظام السيا�سي الجديد. وهو التوزيع الذي 
حدده دستور 2014 بطريقة أثارت كثيًرا من التساؤالت، وبخاصة حول هوية النظام السيا�سي الجديد في 

تونس.

الثانية من أهم القضايا الخالفية التي دارت حولها مناقشات  تعد قضية النظام السيا�سي للجمهورية 
حادة في إبان مداوالت املجلس التأسي�سي. فقد كان ال بد لتلك القضية أن تستقطب كثيًرا من الجدل، على 
األقل بسبب التكاليف الباهظة التي دفعها الشعب التون�سي تحت نظام رئا�سي ظل يستحوذ على السلطات 
كلها مستهيًنا بكل رقابة. فكانت أهم مالمحه أزمة في الحكم، وأزمة في الديمقراطية، وأزمة في العالقة بين 
املجتمع والدولة. فطوال أكثر من نصف قرن، كان النظام الرئا�سي هو املشكل الرئي�سي للهوية السياسية 
للبالد. وكانت أهم ميزاته على اإلطالق، إطالق يد الفرد كي يعبث باملصائر، وكي يصادر الحريات، ويستفرد 
بالقرار. لقد كانت الهوية القديمة للنظام السيا�سي هي مبعث الهواجس عند املؤسسين الجدد. فالتجربة 

)49( ـبن عاشور )رافع(، »ثنائية الحكم في الدستور التون�سي الصادر في 27 كانون الثاني/ يناير 2014«، املوقع:
https://2u.pw/SC7Nd

زيارة املوقع بتاريخ 01 أيلول/ سبتمبر 2019.

)50( ـ جاسم. خيري عبد الرزاق، النظام السيا�سي التون�سي بعد التغيير، مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، جامعة بغداد 2021-09-20، 
تاريخ الزيارة

www.iasj.net/iasj/download6/e63bfc9975add87

)51( ـ انظر كتابه دستورانية ما بعد انفجارات 2011، ص241. 

http://www.iasj.net/iasj/download/6e63bfc9975add87
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 إلى الرفض املطلق للنظام الرئا�سي، 
ً

املريرة للتونسيين مع النظام الرئا�سي، هي التي دفعت حركة النهضة مثال
واالنتصار -في مقابل ذلك- لنظام برملاني صرف. وهو ما رفضه آخرون مثل حزب التكتل الذي كان يتزعمه 
رئيس املجلس الوطني التأسي�سي آنذاك مصطفى بن جعفر، والحزب الجمهوري الذي كانت تتزعمه املرحومة 
مي الجريبي. ولكل طرف حساباته بال شك. املهم أّن املناقشات التي امتدت ما يقارب ثالث سنوات قد رجحت 

هذه الصيغة »غير التقليدية« للنظام السيا�سي.

إّن النظام السيا�سي الذي شيده دستور 2014 لم يحمل مالمح النظام الرئا�سي الذي ُيوصف عادة بأنه 
ذلك النظام الذي يمنح سلطة واسعة للرئيس، وال يحمل مالمح النظام البرملاني الذي تنبثق فيه الحكومة 
ولالزدواجية  مزدوج.  طابع  ذو  نظام  أنه  إلى  املؤسسين  بعض  ذهب  بل  أمامه،  مسؤولة  وتكون  البرملان  من 
)النظام  رئا�سي(، وهو  )شبه  برملاني( وهو  )رئا�سي  فهو  مترادفات عدة،  الدستوري  القانون  في عرف فقهاء 
عّرفه إحدى األوراق البحثية بأنه ذلك النظام الذي يتوسط »بين النظامين الرئا�سي والبرملاني، 

ُ
املختلط(. وت

وقد برز كمحاولة لعالج أوجه القصور في كليهما«)52(. وفي الحالة التونسية، سماه رافع بن عاشور بـ)ثنائية 
الحكم(. ويصفه بعض الرافضين له )بالنظام الهجين(.

الفصل  الرابع. ولخصها  الباب  باب كامل هو  في  التنفيذية  السلطة  2014 صالحيات  لقد حّدد دستور 
71 كما يأتي »يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة«. وحيث تفرعت 
السلطة التنفيذية إلى رئاسية وحكومية، فقد اختص القسم األول من الباب الرابع في تحديد طبيعة مهمة 
 بها. وإذا توخينا الدقة، 

ّ
رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه، والتعاطي مع الحاالت الطارئة التي يمكن أن تحف

قلنا إّن الفصول املمتدة من الفصل الثاني والسبعين حتى الفصل الثامن والثمانين هي التي تمثل اإلطار العام 
ملمارسة مهمة رئاسة الجمهورية. فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو »رمز وحدتها، يضمن استقاللها 
واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور«))5(. ويحدد الدستور ضوابط الترشح واالنتخاب والتزكيات)54(، 
وضبط مدة الرئاسة بخمس سنوات، ولدورتين فقط)55(. وبعد انتخابه يتولى الرئيس أداء اليمين الدستورية 
أمام مجلس نواب الشعب)56(. أما من حيث املهمات فلرئيس الجمهورية الحق في ضبط السياسات العامة في 
مجاالت الدفاع والسياسة الخارجية واألمن القومي)57(. إضافة إلى إمضاء بعض التعيينات الواقعة في دائرة 
اختصاصه، وأن يتخذ التدابير التي تتطلبها الحاالت االستثنائية، وقد نص عليها الفصل 80 من الدستور. 

وهو ال يمارس سلطاته -أغلبها- إال بالتشاور مع الحكومة.

)52( ـ ورقة بحثية عدد 27، من إعداد املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية،  

))5(  ـ الفصل 72. 

)54(  ـ الفصل 74. 

)55(  ـ الفصل 75. 

)56(  ـ الفصل 76. 

)57(  ـ الفصل 77. 
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أّما صالحيات رئيس الحكومة فقد حددها دستور 2014 في القسم الثاني من الباب الرابع. فهو على رأس 
حكومة تتكون من وزراء وكتاب دولة يختارهم بنفسه. ويتحدد مصير الحكومة بين دعوة رئيس الجمهورية 
األغلبية  ثقة  بنيل  البرملان  وموافقة  الحكومة.  لتشكيل  الحزبي  لالئتالف  أو  االنتخابات  في  الفائز  للحزب 
داخله، وما بينهما آجال ومواعيد يجب أن تحترم. أما رئيس الحكومة فهو رئيس مجلس الوزراء)58(، وهو الذي 
يضبط السياسات العامة للدولة)59(، ويختص بإحداث الوزارات وكتابات الدولة وتعديلها وحذفها، وضبط 
التعيينات  وإجراء  اإلدارية.  واملصالح  العمومية  واملنشآت  املؤسسات  وكذلك  وصالحياتها،  اختصاصاتها 
واإلعفاءات في الوظائف املدنية العليا)60(. ويمارس السلطة الترتيبية العامة، ويصدر األوامر الحكومية)61(. 
أمام رئيس الجمهورية  إنها ليست مسؤولة  البرملان)62(. أي  أمام  أّن الحكومة مسؤولة  وينص الدستور على 
الثقة،  سحب  مثل  االستثنائية  األوضاع  تضبط  الفصول  بقية  وفي  الرئاسية.  األنظمة  في  الحال  هو  كما 

واالستقالة، والشغور، وغيرها. 

إّن توزيع الصالحيات بصفة متفاوتة بين الرئاسة والحكومة يجعل النظام السيا�سي الذي بناه دستور 
ال  أيًضا  وهو  االستقالل،  بعد  تونس  عرفته  الذي  باملعنى  الرئا�سي،  النظام  ملقومات  يستجيب  ال   2014
يستجيب ملقومات النظام البرملاني الذي تتضاءل فيه أدوار رئيس الجمهورية إلى محض الحضور الرمزي. 
فحين أصبحت السلطة التنفيذية برأسين: لرئيس الدولة فيه صالحيات، ولرئيس الحكومة فيه صالحيات 
أخرى، خرج النظام التون�سي من النظام الرئا�سي تلك الصيغة التاريخية للسلطة في تونس، إلى نظام مختلط 
رئا�سي وبرملاني »يحتفظ بمعامله الرئاسية من حيث الصالحيات التنفيذية للرئيس، ويتضمن معالم برملانية 
واضحة من حيث تدابير العالقة بين الحكومة والبرملان«))6(. وهو ما أجمع عليه النواب املؤسسون على الرغم 
من اختالف املنطلقات والرهانات. وتنقل مونيكا ماركس عن خبراء تونسيين في القانون »أن الدستور الجديد 
يقدم مزيًدا من التماسك الداخلي أكثر من الدستور الذي سبقه في العام 1959، وهو وثيقة مشوشة لكن 

مرنة إلى حد كبير تمت صياغتها عقب االستقالل التون�سي«)64(.

إّن تلك )الُهْجنة( –على حد وصف بعضهم- التي اتسم بها النظام السيا�سي للجمهورية الثانية، لم تكن 
فقد  والخلفيات.  التقديرات  اختلفت  وإن  السياسيين،   عن 

ً
املثقفين فضال جانب  ترحيب من  دائًما محل 

ذهب البعض إلى أّن دستور 2014 الذي أقّر نظاما برأسين، يميل إلى تضخيم صالحيات رئيس الحكومة على 
حساب صالحيات رئيس الجمهورية. وهو خلل فادح في توزيع السلطات، يمكن أن يعرض النظام السيا�سي 
الباجي قايد السب�سي ويوسف  إلى عدم االستقرار الدائم. وهو ما ظهر جلًيا في أزمة تنازع الصالحيات بين 

)58(  ـ الفصل )9. 

)59(  ـ الفصل 91. 

)60(  ـ الفصل 92. 

)61(  ـ الفصل 94. 

)62(  ـ الفصل 95. 

))6( ـ مالكي. محمد، األسس الدستورية للجمهورية التونسية الثانية، في ثورة تونس، ص249.  

)64( ـ ماركس. مونيكا، »أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التون�سي؟«، ص4.  
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الشاهد. تنازع انحاز خالله قيس سعيد )الرئيس الحالي( إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد السب�سي 
 عند مقتضيات النص الدستوري. والتنازع نفسه في الصالحيات وجد فيه سعيد نفسه بعد صعوده 

ً
نزوال

إلى الرئاسة في انتخابات 2019 مع رئيس حكومة كان هو من اختاره وهو هشام املشي�سي الذي تطور النزاع 
معه إلى اتخاذ سعيد لجملة من اإلجراءات االستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021 استناًدا إلى الفصل 80 من 

الدستور سماها بعضهم انقالًبا. 

إّن حالة اإلجماع حول دستور 2014 لم تكن لتخفي رغبة جزء من النخبة في استعادة النظام الرئا�سي. 
فهناك من يعتقد أّن »ضعف البني والتقاليد الحزبية وطبيعة الثقافة السياسية السائدة ومخاطر التحول 
إلى نظام سيا�سي يقوده رئيس بصالحيات قوية«)65(.  الديمقراطي الهش، كلها عوامل ترجح لديهم الحاجة 
وقد شهدنا مواقف لم يخف أصحابها رغبتهم في تنقيح الدستور الفتي، بما يمهد لتعديل النظام السيا�سي، 
من  حالة   2019 الرئاسية  االنتخابات  كشفت  وقد  عليه.  املصادقة  تاريخ  من  سنوات  خمس  بعد  فقط 
معسكرين،  بين  الثانية  للجمهورية  السيا�سي  النظام  حول  التونسية  السياسية  النخبة  داخل  االنقسام 
واحد ينادي بتعديل الدستور واستعادة النظام الرئا�سي. ومن أهم املرشحين املدافعين عن هذا الخيار عبد 
الكريم الزبيدي، سلمى اللومي، محسن مرزوق، عبيد البريكي. وآخرين يرون أّن املشكلة ليست في تعديل 
األسا�سي  الضمان  هو  الثورة،  دستور  أقّره  مثلما  السيا�سي  الّنظام  تثبيت  وأّن  تطبيقه،  في  بل  الدستور، 
الفتاح مورو،  للدولة الديمقراطية. ومن املرشحين املدافعين عن هذا الخيار نجد منصف املرزوقي، عبد 
إلياس الفخفاخ، الصافي سعيد. ولعله من املهم أن نشير هنا إلى أّن دعوات التعديل التي رصدناها في زمن 
الحملة االنتخابية الرئاسية، قد جاءت إّما من شخصيات ارتبطت بالنظام السابق، أو من شخصيات كان 
-أو ما يزال- لديها انتماء أيديولوجي يساري. وفي هذا الصدد، ال يفوتنا أن نسجل أن قيس سعيد لم يكن من 
دعاة تعديل الدستور بما يتيح تغيير النظام السيا�سي، بل في حديث له إلى إحدى املواقع االلكترونية، أكد 

ه ال يتبنى أّي تعديل.
ّ
الرجل أن

)65( ـ مالكي. امحمد، األسس الدستورية للجمهورية التونسية الثانية، في ثورة تونس، ص251. 
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مشروع قيس سعيد: املوجة االرتدادية

 كان ال بد لحكم قيس سعيد أن يمّر عبر تحديد موقف سيا�سي من نصين دستوريين سيظالن يؤثران 
في سلوكه السيا�سي وتصوراته في الدولة والسلطة. دستور 1959 الذي لم يخف ميله تجاه إعادة االعتبار 
إليه، وبخاّصة لفصوله املتعلقة بالسلطة التنفيذية. فالدستور الذي ثار عليه الشعب التون�سي أصبح مدار 
التصور السيا�سي للرئيس. ثم دستور 2014 الذي خطه املجلس الوطني التأسي�سي املنبثق من ثورة الحرية 
والكرامة الذي انقلب عليه بالتقسيط، وعلى املؤسسات التي انبثقت منه بعد سنتين أمضاهما في الحكم، 
)66(117 ليجّمد البرملان ويلغي ذلك  غلب عليهما التوتر مع الحكومة ومع مجلس النواب. وقد جاء املرسوم 
الدستور ما عدا الفصلين األولين، لتدخل تونس بعد ذلك مرحلة استثنائّية يمكن أن نطلق عليها مرحلة 
الحكم باملراسيم. وهي مرحلة يحتكر إدارتها الرئيس املسيطر على السلطات تمهيًدا لفرض نظامه السيا�سي 

الجديد.

بنسختيها  القائمة  للسلطة  عداء  وال  أيديولوجي  خط  وال  سيا�سي  انتماء  سعيد  قيس  عن  يعرف  لم   
وال  الدكتاتورية،  ضد  املناضلين  قائمة  من  سهًوا  يسقط  لم  فالرجل   .2011 قبل  والنوفمبرية  البورقيبية 
أنني  أدعي  بالقول »ال  في إحدى حواراته  نفسه  اعترف هو  الثوريين. فقد  املنظرين  قائمة  سقط سهًوا من 
كنت من املناضلين«)67(. وهو ما أكده رضا املكي أيًضا بقوله »لست شاهًدا على ماضيه، لكني أيًضا ال أذكر 
ا سياسًيا أو له اهتمام بالسياسة«)68(. ولكن ذلك الحياد لم يكن دائًما حياًدا إيجابًيا. فهناك 

ً
أنه كان ناشط

التون�سي استجابة  الدستور  أدخلت على  التي   2002 تعديالت  كان من مهند�سي  الرجل  أّن  تؤكد  معطيات 
ا مساعًدا 

ً
لرغبة بن علي)69(. وقد ظل الرجل حتى ثورة 17 كانون األول/ ديسمبر- 14 كانون الثاني/ يناير أستاذ

الثورة  العام بما في ذلك الشأن السيا�سي. وبعد  باع في قضايا الشأن  القانون الدستوري غير ذي  في مادة 
ى به إلى الحوارات املتلفزة لُيسَتفَتى في قضايا 

َ
ا جامعًيا ُيْؤت

ً
اكتشف عاّمة الشعب عبر وسائل اإلعالم أستاذ

دستورّية وقانونّية بلغة عربية فصحى. وهي في الحقيقة مداخالت عادية لم تتجاوز الدرس الجامعي لتحيل 
على عبقرّية خاصة.

)66( ـ املرسوم الرئا�سي 117 في 22 أيلول/ سبتمبر 2021. 

)67( ـ  
كوثر زنطور، »الشارع املغاربي تنشر حوار قيس سعيد كامال«، 12 حزيران/يونيو 2019،

)68( ـ كارم يحيى، »حوار مع رضا املكي املنظر واملنظم: إعادة اكتشاف الرئيس قيس سعيد«، موقع املشهد، بتاريخ 11 يناير/جانفي 2020، موقع 
املشهد:

https://2u.pw/dmz9f
تاريخ الزيارة 2021-09-20.

)69( ـ ألقى قيس سعيد محاضرة في شعبة »العهد الجديد« باملنار الثالث التابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي، بإشراف رئيس الشعبة ووزير 
نقاط اإلصالح  الشابي. وقد قدم سعيد خاللها عرضا حول  نفسها يوسف  الجهة  النائب عن  الصادق شعبا، بحضور  آنذاك  العالي  التعليم 

الدستوري. 
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إلى  االنتخابّية  الحملة  تتحّول  أن  عنده  بأس  فال  ب�سيء،  يعد  وال  واضًحا  برنامًجا  يحمل  ال  الرجل  وألّن 
، بقدر ما 

ً
)حملة تفسيرية(، مثلما سماها. »لم أطرح في الحملة التفسيرية -وليست حملة انتخابية- حلوال

كان األمر يتعلق باإلنصات إلى املواطنين واملواطنات، وخاصة الشباب«)70(. ويقول مدير حملته االنتخابية 
أبًدا هذا مشروعي االنتخابي ولم يقدم وعوًدا  انتخابية. األستاذ قيس سعيد لم يقل  إنه »ال وجود لحملة 
انتخابية. والحملة التفسيرية قامت على )بيان للشعب التون�سي(، والبيان بدوره موجه للناخب وغير الناخب 
استناًدا إلى شعار مركزي هو )الشعب يريد(«)71(. ومن ثم فقد ناب اإلنصات عن البرنامج، مثلما ناب التفسير 
»إّن  مفتتحه  في  جاء  وتصوراته.  رؤاه  مجموع  كان  التون�سي  للشعب  ببيان  يختص  والتفسير  الحملة.  عن 
السبيل للتعبير عن إرادتكم الحقيقّية هو إعادة البناء من القاعدة، من املحلّي نحو املركز«)72(. وتلك إحدى 
املفارقات الالفتة في صعود قيس سعيد إلى رئاسة الجمهورية. فهو يشبه إلى حد ما فوز فولوديمير زلنسكي 
بأداء دور  منها  اكتفى  السياسة.  بعالم  2019. فهذا األخير كان حديث عهد  أبريل  برئاسة أوكرانيا نيسان/ 
في مسلسل )خادم الشعب(. واسم املسلسل نفسه سيتخذه بعد ذلك اسًما لحزبه. لكنه  رئيس جمهورية 
وظف موهبته في عالم الفكاهة ليخوض حملة انتخابية أضفى عليها طابًعا مسرحًيا. لقد كان كافًيا بالنسبة 
 من الحملة االنتخابية، وأبلغ 

ً
إلى زلنسكي أن يستثمر مواقع التواصل االجتماعي لتكون تلك الفكاهة بديال

من البرنامج االنتخابي. كذلك كان سعيد معدوم العالقة مع عالم السياسة، باستثناء ذلك الخيط الرفيع 
الذي يتجلى في اختصاصه )القانون الدستوري(. فلم يعلن عن برنامج عملي قائم على رؤية حضارية. وال 
الحوارات  من  استخلص  حتى  وال  الحلول.  وتستشرف  الهنات  على  تقف  للواقع  دقيقة  قراءة  استلهم  هو 
التي قال إنه اعتمدها في الحديث مع ناخبيه بعض )رؤوس أقالم( تكون له مرشًدا في الطريق. وحين غاب 
البرنامج، فقدنا املعيار الرئيس في الحكم على الرجل. أْي معيار النجاح والفشل مقارنة ببرنامج مطبق على 
الزمن االفترا�سي ملدة رئاسية تمتد خمس سنوات. وقد كان لذلك الغياب دالالته. فمن الواضح أّن املرشح 
الذي تقشف في إطالق الوعود االنتخابية، قد تَبّسط في التركيز على مفردات مشروعه السيا�سي. فهو البنية 
التحتية التي ال يقوم البرنامج إال على أساسها. وما دام املشروع في حكم اإلمكان، فإّن البرنامج يظل في حكم 
الغائب حتى يستوي املشروع على سوقه. وفي األحوال كلها في سياق تفكيك ذلك املشروع رأينا أن نتناوله من 

حيث سياقاته ومنطلقاته ثم أبعاده اإلجرائّية.         

لقد تصّدت لضبط مقدمات النظام املجال�سي مقاربتان، واحدة ذات خلفية قانونية وهي التي نقرؤها عند 
قيس سعيد. وينصب فيها الجهد على اآلليات القانونية والدستورية التي تمكن الشعب من ممارسة إرادته. 
وأخرى ذات خلفية فكرية نقرؤها عند رضا املكي. وينصّب فيها الجهد النظري على قراءة تداعيات العوملة، 
أو )صندوقها األسود( الذي أنتج املهمشين. وحين تتقاطع املقاربتان أصبح املشروع في رواية رضا املكي واحًدا، 
يقول: »لم يكن قيس سعيد من الوطد لكنه فاجأنا في طريق التاريخ، فقد وجدناه يقدم في اإلعالم مشروًعا 

)70( ـ حوار مع قيس سعيد على موقع نواة: رئاسيات 2019، بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2019،
https://2u.pw/qxbea

تاريخ الزيارة: 0) سبتمبر 2019. 

)71( ـ حوار رضا شهاب املكي مع كارم يحيى، مرجع سابق.

)72( ـ سعيد. قيس، بيان إلى الشعب التون�سي، موقع أخبار الثورة التونسية 10 تشرين األول/ أكتوبر 2019، تاريخ الزيارة 2021-10-10
https://2u.pw/rUVEp



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

21

هو توأم مشروعنا وتالقينا في الحياة«، ويضيف: »لقد أصبح قيس سعيد ومشروعنا واحًدا«))7(. وفي األحوال 
كلها، كان السياق الثوري اإلطار الحيوي للمشروع الجديد.

 على سعّيد في سياق الثورة التونسية وما فجرته من آمال وتطلعات، مالحظة عجز األحزاب 
ً

 لقد كان سهال
التقليدية عن تأطير حراك جماهير الشعب والتحكم في املبادرة. وهو موقف ال يخلو من وجاهة. فاألحزاب 
الرئيسية في تونس قد أنهكتها املواجهة مع نظام قهري تفنن في محاصرتها وإذاللها. وهو ما قلص من حظوظها 
في إحداث التغيير. فأثبتت الثورة التونسية القادمة من عالم املهمشين عجز النظريات الثورية عن تغيير 
بل  الثوري.  الزخم  ذلك  من  مستفيًدا  الجديد(  )التأسيس  مسألة  على  سعيد  تركيز  كان  ولذلك  األوضاع. 
أعلن الدخول في مرحلة جديدة سّماها مرحلة )االنتقال الثوري الجديد()74(. وهو إعالن من الحجم الثقيل 
سيظل يبحث عن معنى له أقل انفعالية. فقد ذهبت بعض املواقف إلى انتقاد إجراءات الخامس والعشرين 
من تموز/ يوليو وعدها انقالبا أوشك على إلغاء مكاسب الثورة الجماعية كلها، ومصادرة أحالم التونسيين 

في االنتقال الثوري والديمقراطي. وهو ما يحرم سعيد من أي إمكانية للمراكمة على مسار الثورة.

فهي  املتوحشة.  العوملة  ضّد  عاملّية  ثورة  سياق  في  جاءت  التونسية  الثورة  أّن  رأى  فقد  املكي  رضا  أّما 
تتنزل »في إطار رفض عالمي وأممي للخيارات االقتصادية واالجتماعية الدولية التي كّرست شراسة الهجمة 
الليبرالية الجديدة، وأدت إلى حالة تفقير واسعة شملت كل مجاالت الحياة، وخاصة داخل البلدان األكثر 
نظام  ضغط  تحت  الواقع  التون�سي  فالشعب  الواقع.  يصدقه  ال  تحليل  وهو  تونس)75(.  ضمنها  ومن  فقًرا، 
قهري لم يكن جزءا من أّي حراك عالمي مناهض للعوملة. وهو ما يصدق على بقية الشعوب العربية. فحين 
أح�سى سمير أمين وفرنسوا أوتار تلك الحركات املناهضة للعوملة، وبخاصة تلك التي شهدت أوج نشاطها 
بين 1999 و2002، فقد أكدا أّن خط سيرها انطلق »من سياتل إلى جنوا، مروًرا بكيبيك وبانكوك وبرشلونة 
تقطنها  التي  املناطق  إنها  أجمع«)76(.  العالم  في  واملقاومة  االحتجاج  حركات  تتعدد  )حيث(  وجوهانسبورغ 
الشعوب الحّية وتغلب عليها االقتصادات املصنعة والحركات العمالية النشيطة. في مقابل غياب الحركات 
االحتجاجّية في العالم العربي، نظًرا »لفقدان الحس السيا�سي لتلك الشعوب«)77(، مثلما أكد الباحثان. ولم 
سنَتْي  في  وتحديدا  الثورة،  بعد  إال  للعوملة(  ملناهضة  االجتماعي  )املنتدى  فعاليات  استقبال  لتونس  يتسّن 

)201 و2015.              

))7( ـ أسماء البكوش، لقاء حصري مع رضا لينين وسنية الشربطي.. من يقف وراء حملة قيس سعيد؟، موقع ألترا تونس، في 19 أيلول/ سبتمبر 
.2019

)74( ـ قيس سعيد في حواره مع كوثر زنطور، مرجع سابق. 

)75( ـ قوى تونس الحرة األرضية السياسية، 16 مارس 2011. موقع نواة
https://2u.pw/B9pYc

 ،2004 األولى  الطبعة  )مترجًما(،  الطويل  العالم، سعد  في  الشعبية  املنظمات  العوملة: حركة  مناهضة  أوتار،  أمين. سمير( وفرانسوا  ـ   )76(
مكتبة مدبولي، القاهرة-مصر، ص)1. 

)77( ـ املرجع نفسه، ص90. 
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وإذا نظرنا إلى الثورة التونسية في ذاتها، فإّن مضامين األوراق املرجعية لـ)قوى تونس الحرة(، تؤكد »أّن 
الثورة التونسية قد نجحت في إحداث فراغات داخل السلط العمومية  بتحويل املجالس  والهيئات في العديد 
من القرى والبلدات والجهات إلى ملء هذه الفراغات ولو بصفة مؤقّ تة ولجان حماية الثورة إلى مجالس لبناء 
 إلى قّمته.  وعلى القوى الثورّية، كافة القوى الثورّية ومن ضمنها قوى تونس 

ً
الدولة بدًءا من أسفل الهرم وصوال

الحرة أن تدعم هذا االتجاه، وأال   تكتفي بمجلس وطني تأسي�سي كحل وحيد لتصّور نظام جديد للدولة يهدف 
قادرة على حماية  أدق مراحلها  إحدى  في  كانت  التي  التونسية  فالثورة  الثورة «)78(.  إعادة صياغة سقف  إلى 
نفسها عبر تأسيس لجان الحماية في الحي واملؤسسة، كانت ملهمة لرضا لينين في تصوره للنظام املجال�سي. 
ه »قادر على حكم نفسه بنفسه وابتداع هيئاته، وتوظيف 

ّ
فقد برهن شعب تونس خالل تلك التطورات أن

للهيئات  الدور املجتمعي والسيا�سي  الدفع نحو تفعيل  اليوم  طاقات شبابه أحسن توظيف، وهو يواصل 
الثورة  الثورة، بل مواصلة  املحلّية والقطاعّية لتصبح لجان مداولة وقرار هدفها ال فقط حماية  لجان 

ّ
وال

واستكمال أهدافها، كافة أهدافها وعلى رأسها إسقاط النظام«)79(. وتضيف الوثيقة إّن »الثورة التي أزاحت 
 فقد خدمت تلك األوضاع 

ً
رأس النظام قادرة على تشكيل هيئاتها الثورّية وفق ما تقتضيه الظروف. وفعال

هدف تشكيل مجالس لحماية الثورة في القرى واملدن وداخل اإلدارات واملؤّسسات العمومّية والخاّصة التي 
وتقاعسهم  املسؤولين  وفساد  املجرمين  وقاومت  والخاّصة  العاّمة  املمتلكات  حماية  على  ونهاًرا   

ً
ليال عملت 

وقد  وإرهابهم  الناس  وتفزيع  الجرائم  إتيان  على  بعضهم  وتحريض  املواطنين  حماية  عن  وتخلّيهم  املتعّمد 
تحّولت بعض هذه املجالس املحلّية بفعل تطّور األحداث إلى روابط أهلّية في كافة مناطق الجنوب واستعّدت 
تة ونقلهم ومعالجة مرضاهم 

ّ
افي املنهار وتهيئة ظروف إقامتهم املؤق

ّ
كما يجب الستقبال الفارين من جحيم القذ

وتوفير املؤونة والطمأنينة في نفوسهم. وقامت هذه املجالس والروابط األهلّية بعملها االجتماعي واإلنساني 
في تكاتف أعضائها من مختلف اختصاصاتهم االجتماعّية والعلمّية وبرهنت على قدرة وكفاءة عاليتين أمام 

ذهول وهروب الهيئات القروّية املزعومة والهيئات البلدية واملجالس الجهوّية السّيئة الصيت«)80(.                                        

الثورة  حماية  ومجالس  الثورية  الهيئات  تتشكل  كانت  منها  وبوحي  التونسية  الثورة  سياق  ففي  وهكذا   
من  تنطلق  التي  القاعدية  الديمقراطية  واحد  السم  مترادفات  وكلها  األهلية،  والروابط  املحلية  واملجالس 
التون�سي... يستطيع أن  إّن »الشعب  إلى القول  إلى األعلى. فقد خلص املكي  إلى الفوق، ومن األدنى  التحت 
يحّول مجالس الدفاع عن الثورة إلى مجالس لبناء الدولة الجديدة بدًءا من القاعدة: القرى البلديات الجهات 
ة ارتقت عند بعضهم إلى مستوى القداسة الدينّية 

ّ
 إلى أعلى الهرم دون التقّيد بنواميس وصور هش

ً
وصوال

 من مجلس وطني تأسي�سي«)81(. فالدولة يمكن أن تولد خارج الجمعية التأسيسية التي 
ّ
»الدولة ال تنبثق إال

ا من مجالس 
ً
يستبعد املكي انبثاقها في املدى املنظور، مثلما يستبعد أن تكون نتائجها مضمونة، وذلك انطالق

حماية الثورة نفسها. فتلك املجالس قد أصبحت متاحة في سياق الثورة. وهي إلى جانب ذلك واقع قائم. فقط 
َحول من مجالس لحماية الثورة إلى مجالس لبناء الدولة الجديدة، وذلك عبر توسيع صالحيات 

ُ
يكفي أن ت

)78( ـ ورقة »من هي قوى تونس الحرة« 27-02-2011، تاريخ الزيارة: 20 ديسمبر 2019.
https://2u.pw/UCYW9

)79( ـ قوى تونس الحرة األرضية السياسية، مرجع سابق.

)80( ـ املرجع نفسه. 

)81( ـ املرجع نفسه. 
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خاذ 
ّ
هذه املجالس الجديدة لتصبح فضاء ملداوالت شعبّية في حدود اختصاصها الترابي، وجعلها قادرة على ات

قرارات فعلّية قابلة للتنفيذ. مع ما يستتبع ذلك من تأمين الخدمات وتسيير املرافق. »ويوم يكون للجهات 
نّوابها املختارون على قاعدة االنتخابات الفردّية يصبح أمر تحديد السلطات العليا للدولة أمًرا هّينا إذ عليه 

أن يستجيب إلرادة القواعد القروّية واملحلّية والجهوّية«)82(.

لقد رهن املكي تشكيل البناء القاعدي بسياق الثورة. وفي املقابل من ذلك غّيب السياقات األخرى املمكنة 
لبعض  تصدت  التي  الثورة  حماية  لجان  أّن  أهمها:  املشكالت  جملة من  يواجه  أن  يمكن  وهو سياق  كلها. 
املهمات، فقامت بتسيير مؤسسات خدمية أو اقتصادية أو حمايتها، مثلما قامت بالتصدي القتحام األحياء 
 

ً
السكنية أو ترويع سكانها خالل وقائع الثورة التونسية، لم تكن حركة عامة وشاملة بحيث نتخذها مثاال

وهناك  عمالها،  استهدفها  مصانع  وهناك  حمايتها  تتم  لم  مؤسسات  فهناك  الثورة.  مجريات  لفهم  قياسًيا 
مؤسسات كان للجيش التون�سي دور حاسم في الذود عنها. فلماذا ضخمت )قوى تونس الحرة( من أحداث 
الثورة  استمرار  وفي  الدولة  استقرار  في  محّدد  أنها  على  الفعاليات  تلك  قدمت  وملاذا  أخرى؟  من  وهّونت 
ونجاحها؟. وثانًيا هل يعكس التنظير الثوري الثوابت أم املتغيرات؟ بمعنى ماذا لو لم تكن هناك ثورة في تونس، 
ولم يحمل ذلك الشباب )أغلبه غير مسّيس( على عاتقه مهمة حماية الثورة في األحياء وفي املؤسسات؟ كيف 
البناء القاعدي؟ وفي غياب الثورة أّي حدث يمكنه أن يكون ملهًما لذلك التصور؟  ْبنى في حينها نظرية 

ُ
ست

وملاذا لم ينظر إلى املسألة من خارج ذلك السياق العابر واالستثنائي؟ أي في سياق وضع طبيعي كيف يتم 
أو  مضاد  مدخل  على  سيحيلنا  الثورة  مدخل  عن  االبتعاد  إّن  القاعدية؟  الديمقراطية  فكرة  عن  الدفاع 
مغاير تماًما وهو مدخل الدولة. وقد فات أصحاب النظام املجال�سي أّن طرح مثل ذلك الخيار هو تحّدٍ غير 
محسوب لإلرث السيا�سي والبيروقراطي للدولة الوطنّية. فجّل التنظيمات اإلدارّية من القرى حتى املركز، 
الطابع  ذات  الوطنية  الدولة  تكون خارج سيطرة  أن  يمكن  النواب، ال  القروية حتى مجلس  املجالس  ومن 
ما  وهو  الدولة.  بيروقراطية  من  جزء  بطبيعتها  ألنها   ،)

ً
مثال الثورة  )حدث  استثنائية  ظروف  في  إال  املركزي 

السياسية  النظرية  املقبول أن تستند  التصور وجديته. فليس من  السؤال حول مدى وجاهة ذلك  يطرح 
األولى  األيام  خالل  التنظيم  أشكال  أن  فهو  ا 

ً
ثالث أما  القاعدة.  من  استثناء  إال  تشكل  ال  التي  املتغيرات  إلى 

للثورة التونسية كانت جماهيرية وتلقائية. ولكن األيام التي تلتها أثبتت أّن تلك الثورة قد اتخذت طريقها نحو 
التنظيم، مثلما اتخذت طريقها نحو التسييس. فالمهّمشون الذين كانوا »هم القلب النابض لهذه الثورة«))8( 
التنظيم  أما من حيث  املرحلة.  إدارة  األقدر على  كانت هي  التي  السياسية  للتنظيمات  أخلوا مواقعهم  قد 
زاد  وقد  وتوجيهه.  الثوري  الحراك  لضبط  أحياًنا،  ومتناقضة  متعددة  أطًرا  التونسية  الثورة  أنتجت  فقد 
السياسيون من وتيرة ذلك الضبط، عبر تغذيتهم لها بجرعات سياسية حفظتها من االرتكاس والردةإّن تلك 
في  الثورة، ليصبحوا  بداية  اتخذوه  الذي  الطليعة  ما عن موقع  إلى حد  )املهمشين(  التطورات قد زحزحت 
املواقع الخلفية للثورة وإن ثبتوا على مطالبهم في الشغل والكرامة الوطنية. ومن األطر التي عملت على تثبيت 
الحراك الثوري نذكر )املجلس الوطني لحماية الثورة( و)رابطة حماية الثورة(، إضافة إلى بعض االئتالفات 
سست في 20 كانون الثاني/ يناير 2011(. وقد جاء تأسيس 

ُ
الحزبية مثل )جبهة 14 كانون الثاني/ يناير التي أ

)82( ـ قوى تونس الحرة األرضية السياسية، مرجع سابق. 

))8( ـ ورقة بعنوان »األرضية السياسية لقوى تونس الحرة«، د ت، تاريخ الزيارة:
https//:fr.slideshare.net/SoniaCharbti829526(-/

https://fr.slideshare.net/SoniaCharbti/-8295263
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)الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيا�سي واالنتقال الديمقراطي( في أول آذار/ مارس 2011 
ليختزل أغلب تلك الفعاليات في جسم واحد.

ومثلما كانت لتلك املشروع سياقاته، فقد كانت له أيًضا منطلقاته. 

لقد بنى سعيد وصاحبه مشروعهما السيا�سي على ضرب من العدمية السياسية، فجاءت منطلقاته في 
صورة موت ثالثي األبعاد: موت األيديولوجيا، موت األحزاب، ثم موت الديمقراطية التمثيلية.

ففي سياق تحديده لهويته السياسية أو مرجعيته الفكرية، بدا قيس سعيد ُمستهيًنا بتلك الخلفّيات، 
على الرغم من أّن الناس »دائًما يبحثون عن الهوية السياسية )ألي شخص(، ملن ينتمي أو من وراءه ومن 
مرجعية  وليست  تونسية،  هوية  باختصار  هي  السياسية  الهوية  يتبّناه؟  الذي  الخطاب  هو  وما  يدعمه؟ 
فكرية معينة، تجاوزت الهويات السياسية منذ عقود، لم أطرح فكًرا معينا، بقدر ما طرحت آليات قانونية 
من  ليس  إرادتهم،  عن  يعبروا  أن  من  السواء  على  والتونسيات  التونسيين  تمكين  األغلبية،  بتمكين  تتعلق 
منطق الوصاية أو منطق )منطلق( تبني فكر معين، ولكن من منطق )منطلق( أننا ننتمي كلنا إلى نفس هذا 
الوطن. ما هي اآلليات التي يمكن أن تحقق إرادة أغلبية املواطنين. ألن املرجعيات الفكرية القديمة أعتقد 
 من 

ً
بديال التي تحضر عند سعيد  القانونية  اآلليات  فهو  الزمن  يتجاوزه  لم  ما  أّما  الزمن«)84(.  تجاوزها  ه 

ّ
أن

األيديولوجيا. ولعّل االستدالل األسا�سي الذي ساقه سعيد في معرض تقليله من شأن االرتباطات التقليدّية 
الفكرية واأليديولوجّية، هو الثورة التونسية ذاتها. فهي )انتفاضة تحولت بسرعة إلى ثورة(، من دون أن يكون 
هناك تنظيم سيا�سي عمل على تأطيرها. كما لم تكن وراءها هوّية أيديولوجّية واضحة املعالم قد حددت لها 
وجهتها أو رسمت لها تكتيكاتها. لقد مثل السياق الثوري في تونس أرضية قابلة لالستثمار بالنسبة إلى سعيد 
وصاحبه. فهي ثورة جاءت من خارج األنساق األيديولوجية ومن دون قيادة األحزاب التقليدية. وهو ما يقوم 
القناعة قاعدته  تلك  تراجع دور األحزاب. وستظل  نهاية األيديولوجيا، وعلى   على 

ً
–من وجهة نظره- دليال

األساسية في رسم تصوراته )الخالصية( في السياسة واأليديولوجيا. وال شك في أّن تأكيد حتمية املراجعة 
للمرجعيات التقليدية، والشك الدائم في جدارتها الفكرية والعملية خالل أزماتها التاريخية التي عرفتها في 
النظرية واملمارسة، مطلٌب على درجة من األهمية، إال أّن نظرة سعّيد لتلك املسألة قد ظلت نظرة خارجّية 
عّرابه  وبين  بينه  جامعة  نقطة  ما  حّد  إلى  كانت  لكنها  األيديولوجيا.  جاذبية  وال  السياسة  أعماق  تسبر  لم 
رضا شهاب املكي. فصاحب الخلفّية املاركسّية الذي عاش ردًحا من الزمن في عمق تنظيمات )الرفاق( ثّم 
على هامشها، بدت له املاركسية الكالسيكية أقّل قدرة على تفسير الواقع وتحويله )تغييره(. فجاءت النظرة 
النقدية –بعكس سعيد- من الداخل بأفق متجاوز يقوم على بناء تصور جديد، سيعرضه في ما عرف بعد 
الثورة بمشروع )قوى تونس الحرة(. وقد شكك حتى في التصنيفات التقليدية بين يمين ويسار، باعتبار أّن 
»العصر قد تجاوز تلك التصنيفات التي تنتمي إلى الجغرافيا السياسية وكأّنها بمثابة تحديد مواقع على رقعة 
الشطرنج«)85(. والحقيقة أن التشكيك في املاركسية لم ينف استحضارها أداة في تحليل كثير من األوضاع، 

بخاصة العاملية.

)84( ـ حوار قيس سعيد على موقع نواة: رئاسيات 2019، مرجع سابق.

)85( ـ حوار رضا شهاب املكي مع كارم يحيى، مرجع سابق. 
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تؤكد  وظلت  بنهايتها.  والتبشير  األيديولوجيا  نقد  نحو  املعاصرة  الفكرية  االتجاهات  بعض  جنحت  لقد 
ولى وانتهى. وُعزز  تقديم تفسير لحقيقة اإلنسان والكون والحياة قد  الذي يزعم  الشمولي  الفكر  أّن عهد 
جاه. لقد تحدث كارل بوبر 

ّ
ذلك الجنوح بسقوط الشيوعية التي ستعطي املبرر للروح االنتصارية لذلك االت

عن )بؤس األيديولوجيا(، وكتب دانييل بيل عن )نهاية األيديولوجيا(، وألف ريمون آرون )أفيون املثقفين(، 
وصاغ ديفيد وولش )عصر ما بعد األيديولوجيا(. إلى غير ذلك من التأمالت املهّمة. وهي صياغات تلتقي في 
هموم  عن  اإلجابة  عن  املطرد  عجزها  باعتبار  األيديولوجيا،  موت  عن  الغامض  اإلعالن  ذلك  حول  أغلبها 
الناس، وُمقاِمها الطويل في مرافئ )اليوتوبيا( التي تعجز عن التحقق. ولم يخل ذلك االتجاه من معارضة كادت 
ص عليه نشوة انتصاراته. ففي الجهة املقابلة لذلك التوجه كان هناك دائما من ينفخ في ذلك الرماد كي 

ّ
نغ

ُ
ت

يستعيد جذوته من جديد. وقد كانت املاركسية في املواجهة. تساءل فؤاد خليل »لست أدري كم مرة أعلنت 
فيها وفاة املاركسية وأقيمت املآتم، ولكني أعرف أنه في كل مرة يتبين أّن الجثة في صحة جيدة«)86(. على الرغم 
من أّن املاركسية ظلت دائًما في حاجة إلى إعادة نظر في قدسية مسلماتها النظرية. ويعلق عبد السالم بن 
عبد العالي على ذلك االتجاه بالقول إن »شعارات مثل موت األيديولوجيا ال تكفي وحدها للقضاء على ذلك 
املفهوم وإقصائه«)87(. ويرفض روجيه غارودي ذلك االتجاه التحقيري في مقاربة األيديولوجيا. وهو يميز بين 
األيديولوجيا والوهم األيديولوجي. فإذا كان هذا األخير ُيقَصد به اّدعاء الحقيقة املطلقة والنهائية، بحيث 
ال يمكن أن توضع مبادئ تلك الحقيقة موضع تساؤل، فإّن األيديولوجيا -على العكس من الوهم- تحتوي 
بعًضا من الحقيقة، مثل التناقضات الطبقية التي تشق املجتمعات الحديثة في النظرية املاركسية)88(. فعلى 
املقاومة  تلك  تعني  تقاوم فسخها. وال  زالت  ما  فإّنها  األيديولوجيا،  بها  التي مرت  القاسية  املحن  الرغم من 
خلوها من العيوب. وقد ساهم كثير من املفكرين العرب في ذلك النقاش الدائر حول مستقبل األيديولوجيا، 
وبخاصة بعد النكسة )1967(، مثل برهان غليون وقسطنطين زريق وصادق جالل العظم وعابد الجابري 
 سماه )األيديولوجيا العربية املعاصرة(. وقد كانوا يهدفون 

ً
وهشام جعيط، وأفرد عبد هللا العروي كتاًبا كامال

باألساس إلى نقد الفكر القومي الذي حّملوه وزر الهزيمة. في حين شهدت مرحلة ما بعد النكسة صعوًدا الفًتا 
لأليديولوجيا اإلسالمية التي ستنجح في ملء الفراغ)89(. فكأن األيديولوجيا قد أصبحت من ثوابت السياسة 
العربية، إن لم تحضر جمًعا حضرت فرادى. ولكنها في عرف قيس سعيد شرط قد عفا عليه الزمن، وإن لم 
يذكر طبيعة )الحادث القاتل( الذي تعرض له ذلك املحرك الحيوي في دنيا السياسة، وال من أّي منطلق قد 
حكم عليه بالفناء واالندحار. وعلى الرغم من ذلك الغموض، فإّن الرجل لم يتردد في التبشير بأننا »دخلنا 
مرحلة جديدة في التاريخ بمختلف املقاييس«. ولسنا ندري إن كان املقصود بـ )نحن( هنا العالم، أم العرب 
 

ً
في حدودهم القومية أم التونسيين في نطاق دولتهم الوطنية. وأًيا كانت الدائرة املقصودة فإنها ستكون دليال

الفارابي،  دار   ،2010 األولى  الطبعة  )مقدًما(،  الطرابل�سي  فؤاد  النسق،  التاريخ  الراهنية  النقدي:  البحث  في  املاركسية  فؤاد،  خليل.  ـ   )86(
بيروت-لبنان، ص9.

)87( ـ سبيال. محمد وعبد السالم بنعبد العالي، األيديولوجيا، دفاتر فلسفية عدد8، الطبعة الثاني 2006، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء-
املغرب، ص 

)88( ـ غارودي )روجيه(، ماركسية القرن العشرين، ص77-76. 

)89( ـ يقول الجابري في هذا الصدد »وبسرعة مدهشة انتشر في جميع البلدان العربية ما أصبح يعرف منذ ذلك الوقت، وباألخص منذ منتصف 
السبعينيات بالصحوة اإلسالمية«، انظر محمد عابد الجابري الديمقراطية وحقوق اإلنسان، سلسلة قضايا الفكر القومي عدد6، الطبعة 

الثانية 1997، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان، ص70. 
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على تهافت تلك املقدمات. ونحسب أّن الرجل لو وّسع أفق الرؤية الستراتيجيات التغيير التي عرفتها البشرية 
وبخاصة في تاريخها الحديث واملعاصر، الكتشف ضرًبا من الجدلية بين الثورة واأليديولوجيا قلما يتم التنبه 
األيديولوجيا  الثورات من  كان موقع  تونس،  في  البوعزيزي  ثورة  في فرنسا حتى  باريس(  )كومونة  إليه. فمن 
متأرجًحا بين االستباق وااللتحاق. لقد سبق التنظير أغلب الثورات العقائدية في فرنسا وبريطانيا وروسيا 
وإيران ... في حين تأخرت النظرية الثورية في حاالت أخرى ومنها الثورة التونسية. والتأخير ال يمكن أن يلغي 
دور األيديولوجيا، بل إّن الثورات املفتقرة إلى أي تأسيس نظري، غالًبا ما تف�سي إلى مراجعات في األنساق 
األيديولوجية، مثلما جرى مع ثورة الطالب في فرنسا 1968. ففيها جرى تجاوز النظريات )اإلصالحية والثورية( 
 .  Tous les idéologies réformistes et révolutionnaires sont déclassés الفرنسيون.  أكد  مثلما  كلها 
التاريخية( كمقاربة متجاوزة لحتمية الصراع الطبقي  إنه العجز الذي سيعطي زخًما كبيًرا ملفهوم )الكتلة 
غياب  وفي  املاركسية.  خصوًصا  الزمن،  من  ردًحا  الثورية  النظريات  عليها  عاشت  التي  الطليعي(  )والحزب 
ذاته  بحد  هو  ومصادرتها  ودفنها  األيديولوجيا  قتل  على  اإلصرار  يصبح  سعّيد  أفكار  في  واالتساق  العمق 
والنخب  والنقابات  األحزاب  أي  معتنقيها.  ترذيل  جرى  فقد  األيديولوجيا،  ترذيل  جرى  ومثلما  أيديولوجيا. 
الثورية. فاألحزاب والنقابات جميعها تنتمي إلى )وسائل التعبير الكالسيكية()90(. وهو ما يعني موتها بالضرورة.

لقد قال سعيد عن األحزاب السياسية في ثقة ال تعترف بالتواضع »انتهى عهد األحزاب ... األحزاب مآلها 
وقت  في  جاءت  تعني؟  ماذا  »األحزاب  نفسها  املقابلة  في  يضيف  ثّم  التاريخ«)91(.  في  وانتهت  االندثار، مرحلة 
معين من تاريخ البشرية. بلغت أوجها في القرن التاسع عشر ثم في القرن العشرين، ثم صارت بعد الثورة التي 
وصلت على مستوى وسائل التواصل والتكنولوجيات الحديثة أحزاًبا على هامش الدنيا في حالة احتضار، 
أّن  املكي  تماًما رأى رضا  بالتأكيد بعد سنوات قليلة سينتهي دورها«)92(. ومثله  رّبما يطول االحتضار، لكن 
الحزبية قد فشلت وأّن »مستقبل العمل السيا�سي ستكون فيه األحزاب أضعف مما هي عليه اآلن. وهذه 
إنسانية«))9(. وتلك الظاهرة تنسحب حتى على اليسار التون�سي الذي »بقي حبيًسا في سياق  ظاهرة عاملية 
الهزيمة وال يمكن له إال أن ينهزم«)94( مثلما قال. ولتأكيد ذلك ساق املكي مثال الحزب االشتراكي وحزب ديغول 
في فرنسا. وهكذا تغيب األمثلة من واقع السياسة العربية عن كل من سعيد واملكي، في مقابل استحضارهما 
الدائم ألمثلة من واقع السياسة الغربية. ففيها أحزاب اندثرت، ولكن هناك أخرى -وبخاصة العقائدية منها- 
ظلت راسخة. ما زال الحزب الوطني في مصر، وما زالت حركة فتح في فلسطين وما زال حزب البعث العربي 
االشتراكي في سورية وما زالت جبهة التحرير في الجزائر وما زال اإلخوان املسلمون على الرغم من املحن. وقد 
حاول كالهما استثمار مجريات الحراك الثوري ليؤكدا وفاة تلك األحزاب. فالشعب –من وجهة نظر سعيد- 
»صار يتنظم بطريقة جديدة. انظروا ماذا يحدث في فرنسا بالسترات الصفراء وفي الجزائر والسودان«)95(. 

)90( ـ قوى تونس الحرة األرضية السياسية، مرجع سابق. 

)91( ـ قيس سعيد في حواره مع كوثر زنطور، مرجع سابق. 

)92( ـ املرجع نفسه. 

))9( ـ حوار رضا شهاب املكي مع كارم يحيى، مرجع سابق. 

)94( ـ أسماء البكوش، لقاء حصري مع رضا لينين وسنية الشربطي، مرجع سابق.  

)95( ـ قيس سعيد في حواره مع كوثر زنطور، مرجع سابق. 
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ثم يضيف »لو كانت األحزاب قادرة حقيقة وفاعلة، لقادت هي االنفجار الثوري الذي عاشته تونس ودول 
أخرى كفرنسا وبلجيكا وهولندا ... لكانت هي التي قادت الحراك الشعبي«)96(. لقد غاب عن سعيد أّن السترات 
النزعة املواطنية، حيث  الفرن�سي، وأن الحراك الجزائري قد طغت عليه  اليسار  الصفراء كانت قريبة من 
التعبير عن نفسها  -تكتيكًيا- عدم  الحزبية اختارت  التعبيرات  تتنوع املشارب األيديولوجية وتتعدد. ولكن 
اتقاء مآالت العشرية السوداء، وتجنًبا لكسر ظهر الحراك نتيجة االنقسام السيا�سي. وكان الحزب الشيوعي 
التحركات األخرى  التاريخي. وكانت عدد من  السودان ضد خصمه  في  الثوري  الحراك  السوداني قريًبا من 
أشبه ما يكون بـ )الكتلة التاريخية( باملعنى الغرام�سي للمصطلح. فكان لأليديولوجيا فيها نصيب ال يمكن أن 
ينكر. وكانت النخبة السياسية التونسية، على اختالف توجهاتها، قادرة على مرافقة ثورة 17 كانون األول/ 

ديسمبر، وحمايتها من االرتكاس وإكسابها أبعادها السياسية.

ولم يفت سعيد أن يقدم نقده لألحزاب ذات املرجعية اإلسالمية، على قاعدة أّن هللا خاطب املسلمين 
املؤمنين ولم يخاطب اإلسالميين. واإلسالم السيا�سي »من املفاهيم التي تّم وضعها من الخارج«)97(. وهي قراءة 
في  العربية  السياسية  القضايا  أعقد  مع  التعاطي  في  عمق  أّي  على  تحيل  ال  بحيث  بمكان،  السطحية  من 

التاريخ املعاصر.

ربما كّيفت وجهة نظرة سعيد تجاه ألحزاب تلك التقليعات السياسية الجديدة التي اجتاحت أوروبا في 
اإليطالي  املهرج  التي أسسها  نجوم(  املخملّية. مثل )حركة خمس  والثورات  الشعبوّية  التيارات  زمن صعود 
بيبي غريلو Beppe Grillo على منصة للتواصل االجتماعي في 2009. وكانت تياًرا »مناهًضا لألحزاب التقليدية 
اإليطالية«)98(، وذلك بعد التراجع الالفت الذي عرفته تلك األحزاب في أوروبا. وهو صعود قد مس إلى حد كبير 
)هيبة( الديمقراطية التمثيلية أمام إتاحة وسائط التواصل االجتماعي لعامة الناس فرص التعبير املباشر 
ا في جدوى املراهنة االنتخابية على استثمار طويل األمد 

ً
بطرائق غير نمطية. فتلك التطّورات تبعث »شكوك

عبر  متاحة  صارت  التفافية  طرق  فثمة  الشعب،  من  أوساط  عن  رة  املعّبِ التقليدية  الحزبية  الهياكل  في 
من  بة 

ّ
املرك السيا�سي  التسويق  بأساليب  الناخبين  واستمالة  معها  والتفاعل  الجماهير  لكسب  الشبكات 

)التنسيقيات( فكرة إطالق  ألهم أنصار سعيد  إيطاليا قد  في  املثال السيا�سي  خاللها«)99(. وربما كان ذلك 
)حركة بال تنظيم( من دون حاجة إلى التحزب واملأسسة، مثلما يقولون. والحقيقة أّن األحزاب التقليدّية 
ر في قراءة ذلك الدرس، فطورت من أدائها ومن أساليبها، واستوعبت أعماًرا أصغر في كادرها، ما 

ّ
لم تتأخ

جعلها قادرة على استعادة املبادرة، وبخاصة مع حالة اإلخفاق الكبير الذي منيت به الحركات الشعبوّية. 
فقد أعاد عدد من األحزاب تكييف هياكله وخطابه وفًقا للتطورات الجارية. فأعاد إنتاج ذاته عبر التوجه 
إلى الشباب أو عبر إعادة تطوير برامجه بما يعيد ترتيب عالقته بالجماهير. ذلك ما قام به الزعيم العمالي 

)96( ـ املرجع نفسه. 

)97( ـ املرجع نفسه. 

)98( ـ شوقي الريس، »حركة »النجوم الخمس« اإليطالية تفقد زعيمها وبريقها االنتخابي: استقالة لويجي دي مايو تضع الحكومة االئتالفية على 
شفا االنهيار«، الشرق األوسط، عدد2)150، 24 يناير 2020.

)99( ـ  حسام شاكر، »السيولة السياسية في أوروبا وأزمة الديمقراطية التمثيلية«، موقع TRT عربي، 22 تموز/ يوليو 2019،
https://2u.pw/xTwMb
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 في حزب العمال البريطاني في إثر مشروعه في تسليم قيادة الحزب للشباب، على الرغم 
ً

جيرمي كوربن مثال
في  في ضخ دماء جديدة  النمساوي  في حزب الشعب  الشابة  القيادات  أو نجاح  القديم.  من أنف الحرس 
الحزب املترهل كي يعود إلى الصدارة. ومن ثم فإّن اإلصرار على ادعاء هالمي مفاده انتهاء دور األحزاب ال 
يملك كثيًرا من الصدقية. فقد أثبتت التجربة أن األحزاب التقليدية كانت قادرة على امتصاص الصدمات، 
في حين سقطت التيارات الشعبوية في أولى االختبارات. والدليل على ذلك )حركة خمس نجوم( التي كادت 

تعصف بها صراعاتها الداخلية خصوًصا بعد استقالة زعيمها لويجي دي مايو.

من املعلوم أّن الحياة السياسّية املعاصرة قد عرفت تشكيل األحزاب السياسية التي ظلت تلعب دوًرا 
مهًما في التنمية السياسية للشعوب. وكانت على الدوام عالمة فارقة على الديمقراطية الليبرالية، وعنوان 
ومن  الواحد.  الحزب  بنظام  عادة  تعرف  التي  الشمولية  األنظمة  بعكس  الديمقراطية.  لألنظمة  هوية 
الحريات  يطلق  أن  دون  من  ديمقراطي  أساس  على  سيا�سي  نظام  ينشأ  أن   

ً
مقبوال أو  مفهوًما  يعد  »لم  ثّم 

الحزبية«)100(، مثلما يقول رغيد الصلح. ومّما ال شك فيه أّن »الظاهرة الحزبية لعبت دوًرا فعلًيا في التأثير 
على تشكيل النظم السياسية، وغيرت في كيانها الرسمي تغييًرا فعلًيا«)101(، حتى أضحت معياًرا في الفرز بين 
األنظمة. ويتسم تاريخ األحزاب في العالم العربي باملواجهات املستمرة مع أشكال التسلط كلها. فقد واجهت 
االستعمار الغاشم في مرحلة أولى، وبنت طروحاتها على قاعدة التحرر واالستقالل، فكانت رافًدا مهًما من 
التي عملت على استبعاد  الشمولية والعسكرية  ثانية واجهت األنظمة  الوطنية. وفي مرحلة  الحركة  روافد 
األحزاب واستثنائها من املجال السيا�سي. وقد ظلت تلك األحزاب تناضل في السر وفي العلن من أجل الحقوق 
والحريات والتوزيع العادل للثروات والتداول السلمي على السلطة. إضافة إلى القضايا القومية وعلى رأسها 
باهظة من  تكلفة  القهرية. فدفعت  السلطات  في وجه  توازن  كانت عنصر  ما  الفلسطينية. وكثيًرا  القضية 
جراء تلك املعارضة املطلقة. حيث تفننت السلطات الرسمية في قمعها واحتوائها والتضييق عليها. وهي ألجل 
التشريعات،  هي  األحزاب  دور  تحجيم  في  السلطة  وسائل  أهّم  ومن  الجسام.  التضحيات  قدمت  قد  ذلك 
العمل  حركة  تحاصر  التي  املعوقات  ألهّم  »الناظم  كانت  التشريعات  تلك  األحزاب.  بقانون  يعرف  ما  أو 
في  تنجح  لم  التي  العربية  األحزاب  من  لكثير  الذاتي  الضعف  يلغي  ال  الرسمي  الضغط  ولكن  الحزبي«)102(. 
تجديد مقوالتها وأدواتها، وهو ما أضعف االستقطاب السيا�سي داخل الفئات الشبابية بخاصة. وفي األحوال 
كلها لم يكن من اليسير فسخ تاريخ بذلك الزخم حتى من أعتى الدكتاتوريات. فاستمرت األحزاب في األنظمة 
الديمقراطية ركيزة أساسية في الحياة السياسية. فال ديمقراطية من دون أحزاب. وال بديل من األحزاب إال 
الذوات املتضخمة، والسياسة املشخصنة، وتلك أسس الدكتاتورية. وكما انتقد سعيد األحزاب فقد انتقد 

الديمقراطية النيابية.

ما كبيًرا بعد سقوط املعسكر االشتراكي سنة 
ً

مّما ال شك فيه أّن الديمقراطية التمثيلية قد عرفت زخ
ضوء  في  سست 

ُ
أ التي  الشعبية  الديمقراطية  مفهوم  على  قائًما  ظل  حكم  أسلوب  معه  انهار  الذي   1989

2014، دار الجنان  ـ نقله عمر جمعة العبيدي في كتابه إشكالية البنية السياسية للنظم الجمهورية في املنطقة العربية، الطبع األولى   )100(
للنشر والتوزيع، عمان- اململكة األردنية، ص158. 

)101( ـ ثابت )عادل(، النظم السياسية: دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة، ص 7)1. 

)102(ـ  السيد. عبد العزيز، معاناة األحزاب السياسية وهمومها: نظرة تقييمية إلى دور األحزاب العربية وأوضاعها، في مفهوم األحزاب الديمقراطية 
وواقع األحزاب في البلدان العربية، الطبعة الثانية 2012، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان، ص84). 
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النظرية املاركسية. وهو ما أدى إلى التعميم أو التبشير بتعميم الديمقراطية التمثيلية على الطريقة الغربية 
كي تكون أسلوًبا كونًيا في إدارة الدولة واملجتمع. وهو ما أكده فوكوياما )وإن كان قد تراجع عن ذلك بعد فترة(. 
ومع ذلك فإّن تلك الروح االنتصارية لم تخف عيوب الديمقراطية التمثيلية. وهو مدار النقد عند سعيد 
وأنصاره. فالرجل ما فتئ يؤكد أّن »الديمقراطية النيابية في الدول الغربية نفسها أفلست وانتهى عهدها«))10(. 
كذلك رآها العقيد معمر القذافي »خالية من الجدية لفقدانها للتنظيم الشعبي على املستويات الدنيا«)104(. 

تعد املاركسية ومن حذا حذوها أكثر انتقادا للنظام السيا�سي الليبرالي الذي غالًبا ما اُتهمت ديمقراطيته 
للديمقراطية  الطبقية  املضامين  تعرية  إلى  ماركس  سعى  وقد  الشكلية.  بالديمقراطية  التمثيلية  البرملانية 
البورجوازية. فال يمكن –من وجهة نظره- الحديث عن ديمقراطية في ظل امللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج. 
ألّن امللكية الخاصة من شأنها أن تفرغ الديمقراطية من مضمونها الحقيقي. لذلك فإنه يتحتم من أجل تغيير 
حقيقي أن يثور العمال على الدولة أداة القمع الخاضعة إلرادة أصحاب رأس املال، وأن يشيدوا املجتمع 
األغلبية  سيطرة  إّن  االجتماعية.  والعدالة  املساواة  فيه  وتحقق  اإلنتاج  وسائل  فيه  تؤمم  الذي  االشتراكي 
العمالية في املجتمع االشتراكي تعني بناء ديمقراطية حقيقية هي للمفارقة تتخذ اسمها من نقيضها )دكتاتورية 
قا من تحليله للمضامين االجتماعية لكل تجربة ديمقراطية 

ً
البروليتاريا(. وإن كان محمود أمين العالم انطال

قد رأى أّن كل ديمقراطية هي جدل بين الشكل واملضمون. فإذا كان الشكل يحيل على التنظيم، فإّن املضمون 
يحيل على الفئة االجتماعية التي تقف خلفها. ومن ثم فإّن الديمقراطية تقوم دائًما على شكل من االستبعاد: 
ديمقراطية...  هي  دكتاتورية  وكل  دكتاتورية  هي  ديمقراطية  »كل  فإّن  ثم  ومن  لألقلية.  األغلبية  استبعاد 
نتيجة لطبيعته االجتماعية«)105(. ولكن  في آن واحد  فكل حكم مهما كان شكله هو ديمقراطي ودكتاتوري 
البروليتاريا بوصفها ديمقراطية لألغلبية،  شيخ املاركسيين في مصر لم يستطع إخفاء انحيازه لدكتاتورية 
التوجهات  تلك  الحكيم  نزيه  انتقد  وقد  األقلية.  دكتاتورية  بوصفها  الليبرالية  الديمقراطية  ترذيله  مقابل 
العشرين(،  القرن  )ماركسية  غارودي  روجيه  لكتاب  تقديمة  سياق  في  الديمقراطية،  مقاربة  في  العربية 
فقال »والديمقراطية-وأنا أرفض بشأنها اللفظيات التي يغرقنا بها بعض التقدميين بذريعة املثالب الفعلية 
للديمقراطية البورجوازية- ليس لها إال باب واحد. هو الحوار نفسه، هو التعدد والحوار بين املتعددين«)106(.

وعلى الرغم من تلك االنتقادات لم تستطع املاركسية أن تقتلع الرأسمالية من جذورها، كما لم تستطع 
أن تفسخ نظامها السيا�سي. وعلى الرغم من األزمات التي عرفها النظام الرأسمالي، وبخاصة أزمة 1929، فقد 
سست )دولة الرفاه(. 

ُ
كان قادًرا في كل مرحلة على إعادة إنتاج ذاته، ومد نبض الحياة في كيانه املتهاوي، حتى أ

آنذاك »كانت الرأسمالية تدخل في مرحلة انتصار النظام الديمقراطي... حيث ُحققت املساومة التاريخية 
الطبقي  االضطهاد  أخذ  وهكذا  الحريات.  وُعممت  البرملاني،  النظام  رس 

ُ
وك العمل،  وقوى  املال  رأس  بين 

بالتراجع، أو الخفوت نتيجة التوافق على صيغة مستمرة لتحسين األجور، والحصول على املطالب، األمر 

))10( ـ قيس سعيد في حواره مع كوثر زنطور، مرجع سابق. 

)104( ـ القذافي. معمر، الكتاب األخضر، طبعة د ت، ص41. 

دار   ،2000 األولى  الطبع  العربي،  النهضوي  املشروع  بناء  في  مساهمة  املستقبل  إبداع  إلى  الحاضر  نقد  من  أمين،  محمود  العالم.  ـ   )105(
املستقبل العربي، القاهرة-مصر، ص257. 

)106( ـ انظر تقديم نزيه الحكيم لكتاب روجيه غارودي ماركسية القرن العشرين، ص21. 
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الذي رسخ النضال املطلبي وأنهى امليل الثوري لدى الطبقة العاملة«)107(. لقد كان لتلك اإلحداثيات أثرها 
مكانها لإلصالح،  أخلت  والثورية  بروليتاريا،  إلى  تتحول  لم  الوسطى  فالطبقة  املاركسية،  النظرية  في  البالغ 
اإلصالحية(،  ستالين  تعميم  بعد  )خصوًصا  اجتماعية(.  ديمقراطية  )أحزاًبا  أصبحت  املاركسية  واألحزاب 
الرأسمالي، في سياق ما  النظام  التكيف مع  باتجاه  والكالم لسالمة كيلة)108(. لقد كان هناك نوع من امليل 
أصبح يعرف بـ )السلم الطبقي( الذي أف�سى -من وجهة نظر روجيه غارودي- إلى »اختالط التحت بالفوق 
والفوق بالتحت«)109(. وفي اضطراب تلك املواقع، تغيرت املهمات. فتلك )امليوعة الطبقية( التي أضرت بجذرية 
نضالهم  العمال  لخوض  إطاًرا  تكون  عمالية(  )مجالس  بناء  إلى  أوروبا  في  أفضت  قد  البروليتاري،  النضال 
صعد تلك املجالس عبر االنتخاب، مع احتفاظ العمال بحقهم 

ُ
املشروع ضد البورجوازية ورأسمالية الدولة. وت

في تغييرها ساعة يشاؤون. يقول الشيوعي املجال�سي باول ماتيك إن نضال الحركة املجالسية ال يوجه فقط 
»ضد العدو الرأسمالي الواضح، بل أيًضا ضد الحركة العمالية الرسمية املندمجة مع الرأسمالية«)110(. وهي 
 من أشكال النضال العمالي، بل إنها في الوقت نفسه الشكل الجنيني للبنية التنظيمية 

ً
ال تمثل فقط شكال

للمجتمع االشتراكي، والكالم ملاتيك.

إننا نقول هذا الكالم، ألّن مشروع سعّيد -بفعل الدور النظري الريادي لرضا املكي- لم يكن من ناحية 
مرجعية بعيًدا من التصور املارك�سي، أو هو في أحسن األحوال سيضطر إلى التقاطع مع تلك املرجعية في 
مستويات عدة. فقد كانت الثورة التونسية متقاربة مع الحركة املجالسية في الجمع بين العفوية والتنظيم. 
بنفسه  نفسه  التون�سي  الشباب  نظم  نضاالتهم،  إلدارة  متعددة  محطات  في  أنفسهم  العمال  نظم  فمثلما 
لحماية ثورته. وهي صورة مكرورة، وإن بوتيرة مختلفة في أغلب املحطات، مثل الثورة الطالبية 1968 في فرنسا 
أو أحداث 1905 في روسيا.  وهو ما يتمنى املكّي استثماره في إعادة بناء الدولة. فحين تواضعت تلك املجالس 
على مفهوم التصعيد القاعدي، اعتبرت أن من حق العمال تغيير القيادات التي قد يأتي بها ذلك التصعيد. 
للسحب  قابلة  تبقى  التي  الوكالة  القاعدية وعن مفهوم  االنتخابات  في حديثه عن  استهلمه سعيد  ما  وهو 
في حالة اإلخالل بشروط التعاقد. ونظًرا إلى اتساع دائرة املشاركة، تصدرت الديمقراطية االجتماعية على 
الحقوق  بقية  لصالح  الفًتا  تراجًعا  السياسية  الحقوق  ذلك  بعد  لتشهد  السياسية.  الديمقراطية  حساب 
االقتصادية والثقافية وغيرها، على طريق تأسيس الدولة االجتماعية التي يتعايش فيها السيا�سي واالجتماعي 
جنًبا إلى جنب. فحين يؤكد املكي ضرورة القطع مع االستبداد والدخول في الديمقراطية، فإّن ذلك املسار 
ا »بدمج املسألتين الديمقراطية واالجتماعية معا«)111(. فالدولة املنتظرة هي الدولة 

ً
يجب أن يكون مشروط

االجتماعي  دورها  الدولة  تستعيد  »أن  االنتخابي  سعيد  بيان  عنها  عبر  مثلما  أو  االجتماعية،  الديمقراطية 

)107( ـ لكسمبورغ. روزا، إصالح اجتماعي أم ثورة، سالمة كيلة )مقدًما(، سلسلة: كراسات ماركسية عدد5، روافد للنشر والتوزيع، الطيعة: د 
ت، ص4. 

)108( ـ انظر تقديمه لكتاب روزا لكسمبورغ، املرجع السابق. 

)109( ـ غارودي. روجيه، ماركسية القرن العشرين، نزيه الحكيم )مترجًما(، الطبعة الخامسة )198، دار اآلداب، بيروت-لبنان، ص8). 

)110( ـ باولو ماتيك في حوار أجراه معه مازن كم املاز بتاريخ 18-07-2014، موقع مركز الدراسات واألبحاث العلمانية في العالم العربي،
www.ssrcaw.org/ar/art/show.art.asp?aid=424486

تاريخ الزيارة 2021-10-15.

)111( ـ حوار رضا شهاب املكي مع كارم يحيى، مرجع سابق. 

http://www.ssrcaw.org/ar/art/show.art.asp?aid=424486
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ا من الصحة والتعليم والضمان، وصًوال إلى كل القطاعات األخرى من الطفولة 
ً
في كل القطاعات، انطالق

والشباب واملرأة واملسنين واملتقاعدين واملهاجرين واملرافق العمومية على وجه اإلجمال«)112(.

إّن نقد الديمقراطّية التمثيلّية لم يكن اختصاًصا حصرًيا للماركسّية أو التيارات املناوئة لليبرالية فقط، 
 Friedrich A. بقدر ما أسس وجهة نظر حتى أقطاب الفكر القانوني الليبرالي. لقد رأى فريدريك فون هايك
Hayek أّن الديمقراطية التمثيلية املعروفة في الغرب ليست ضمانة حاسمة للديمقراطية، وال هي )الشكل 
كدت الهنات التي تعرفها الديمقراطية التمثيلّية، وبخاصة 

ُ
الوحيد املمكن للديمقراطية())11(. وكثيًرا ما تم أ

التي استطاعت بتقنياتها املتطورة  إلى الوسائط الجديدة  لجهة سيطرة اإلعالم وتدخل رأس املال، إضافة 
التحكم في املزاج االنتخابي. فقد شهدت تلك الديمقراطية أهم تحّد لها في عقر دارها - أي الواليات املتحدة 
 .2020 بايدن  أمام  وهزيمته   2016 كلنتون  هيالري  أمام  ترامب  صعود  مهمتين:  مناسبتين  في   - األميركية 
من  هابرماس  عند  نقرؤه  ما  اللهم  منها،  بديل  طرح  عن  أغلبها  واألكاديمية  السياسية  الدوائر  عجزت  وقد 
تصورات جنينية لديمقراطية قانونية، أو ما سماه )املواطنة الدستورية()114(، وهو ما يضيق املجال لطرحه 
في هذه الورقة البحثية. واملهم أن السجاالت داخل الغرب وخارجه لم تتوقف عن البحث واملراجعة. ففي 
آرائهم  املناقشة والتعبير عن  املواطنين وسائل  الغربية »ضرورة منح  الدول  أقّرت  املا�سي  القرن  ستينيات 
األوضاع،  من  كثير  عن  تغفل  قد  املركزية  املؤسسات  أن  ثبت  لقد  تعنيهم«)115(.  التي  القرارات  في  والتأثير 
يعرف عند  ما  والتجويد. وهو  الترشيد واملساهمة  العمومي( عبر  العمل  )في  املواطنين  يحتم مساهمة  مما 
الدارسين بـ)الديمقراطية التشاركية(. وتتمثل تلك الديمقراطية على سبيل التعريف في »إشراك املواطنين 
في اإلدالء بتصوراتهم حول القضايا التي تهمهم إلى السلطة الحاكمة التي يقومون بتنفيذها. ألن املواطنين 
يشاركون في وضع التصورات للمشاريع مباشرة دون من ينوب عنهم. سمي ذلك بالديمقراطية التشاركية أو 

التساهمية«)116(. 

أي  ناتجهما،  استبعاد  إلى  التمثيلية  والديمقراطية  السياسية  األحزاب  سعيد  قيس  استبعاد  جّر  لقد 
املؤسسة التشريعية. فقد أصبح مجلس نواب الشعب في منطوق خطابه خالل إجراءات 25 تموز/ يوليو 
وممارسة  الشعوب  بين  شرعًيا  »حاجًزا  القذافي  تنظيرات  في  كان  مثلما  الداهم(.  )الخطر  هو  االستثنائية، 
السلطة، حيث عزلت الجماهير عن ممارسة السلطة، واحتكرت السيادة لنفسها نيابة عنها«)117( وهو وإن 
ه يؤكد ضرورة تعديل األسلوب الحالي املعتمد في انتخاب مجلس 

ّ
كان ال يقول بإلغاء املجلس التشريعي، إال أن

)112( ـ بيان إلى الشعب التون�سي، مرجع سابق. 

)113( - Friedrich A. Hayek, Droit, Legislation et Liberté, Vol 1, Règles et Ordre, Press Universitaire de France, p3.

)114( ـ هابرماس. يورغن، الخطاب السيا�سي للحداثة، جورج تامر )مترجًما(، جورج كتورة )مراجًعا(، الطبعة األولى 2002، دار النهار، بيروت-
لبنان، ص189. 

)115( ـ برابح. عبد املجيد، »الديمقراطية التشاركية«، مجلة القانون املجتمع والسلطة، عدد خاص2012 رقم 01: أشغال امللتقى الوطني حول 
موضوع مؤشرات الحكم الراشد وتطبيقاتها، بتاريخ 6 و7 نيسان/ أبريل 2011، ص106.

)116( ـ املرجع نفسه ص101.

)117( ـ القذافي. معمر، الكتاب األخضر، طبعة د ت، ص11. 
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النواب. فهذا املجلس بحسب رضا املكي يبدو من الخارج مجلس نواب شعب، لكّنه من الداخل مجلس نواب 
)جماعة آخرين( الذين هم األحزاب السياسية، بكل ما في )اآلخرين( من ازدراء وترذيل. وفي نظر سعيد لقد 
فشلت الديمقراطية التي تقوم على األحزاب السياسّية. فاألحزاب وإن رآها صاحبنا من باب اإلنصاف أحزاًبا 
ينبئ وبشكل  أجمع،  العالم  ويعرفه  اليوم،  تونس  تعرفه  الذي  التاريخي  »املسار  أّن  إال  تاريخي،  ذات مسار 

واضح أنهم كلهم في حالة سقوط«)118(.

إّن ما يزيد شكوكنا تجاه نقد سعيد األحزاب والديمقراطية التمثيلية هو التأثر بوقائع أحداث سياسية 
للتجربة  املتعسف  السؤال حول جدارة مثل ذلك االستدعاء  ما يحتم  تجري على أرض غير عربية، وهو 
الفروق  إلى  انتباه  أو  مراعاة  أي  دون  من  العربي  السيا�سي  بالواقع  املجحفة  ومقارنتها  الغربية  السياسية 
اإلسالمية،  الديمقراطية  غير  املسيحية  والديمقراطية  العربي  اليسار  غير  األوروبي  اليسار  إن  القائمة. 
التربة  في  ا 

ً
ورسوخ تجذًرا  تعرف  لم  بزوالها  سعيد  يبشر  التي  الغربية  الديمقراطيات  أن  ذلك  من  وأهم 

العربية، فكيف نقارن ما ال يقارن؟ كيف نصادر نظاًما سياسًيا في حكم املعدوم لم يعرفه العرب بعد، 
البليغة ألنظمة قهرية لم تكن ديمقراطية  أبوابهم إال من خالل الخطب  وبقي محض مطلب، فلم يطرق 
عبر تاريخها؟ إن سعيد يرفض ديمقراطية تمثيلية بالكاد بدأت تحبو في خطواتها األولى في السنوات األولى 
التي  تونس  إال  تبق  ولم  بالجراحات،  وأثخنتها  املضادة  الثورات  عليها  التفت  ما  سرعان  العربي،  للربيع 
حرمها سعيد نفسه من أن تكون االستثناء، شمعة مضيئة في الظالم العربي الدامس. ومما ال شك فيه أّن 
موقف سعيد السلبي من الديمقراطية واألحزاب والدساتير من شأنه أن يثبت املواطن العربي داخل قدرية 
التسليم للدكتاتوريات العربية الدامية، خصوًصا تلك التي جاءت إلى الحكم عبر االنقالبات العسكرية. ومن 
ثم يصادر تطلعاته املشروعة نحو مجتمع الحق والعدل والحرية. لقد اشتركت األنظمة العربية جميعها في 
حل األحزاب وإلغاء الدساتير وحل البرملانات. كذلك فعل بورقيبة في تونس وعبد الناصر في مصر وبومدين 
في الجزائر والقذافي في ليبيا والنظام البعثي في سورية والعراق وانقالب النميري في السودان وغيرها. فكان 
رت بعد. إّن نخبة االستقالل بإلغائها الحياة السياسية  ِ

ّ
االبتعاد مبكًرا عن الديمقراطية التي لم تكن قد ُجذ

للشعب »تعطل بالنتيجة عملية تحديث السياسة وتعرقل دمقرطتها«)119(. وهو ما أف�سى إلى مزيد من مركزة 
السلطة، وسيادة حكم الفرد، واستشراء االستبداد والتسلط. وتجلت تلك املناخات املعاكسة لخط سير 
الديمقراطية في تغول الدولة الوطنية وتكثيف حضورها في حياة الناس. ففي غياب تلك اآلليات الديمقراطية 
كانت األنظمة القهرية العربية تذهب بعيًدا في التنكيل بمعارضيها ومصادرة الحقوق والحريات. لذلك فقد 
ارتقت الديمقراطية في دنيا الدكتاتوريات العربية إلى مطلب رئي�سي ملعارضات ما بعد النكسة. حتى أن عدًدا 
من الباحثين قد الحظوا أن »املطالبة بالديمقراطية حلت محل الدعوة إلى التحرر الوطني واالشتراكية اللتين 
ثبت إخفاقهما على الصعيد العربي«)120(. ومن حيث املآالت، لم يختلف مصير ديمقراطيات ما بعد الربيع 
العربي، عن ديمقراطيات ما بعد االستقالل. وفي تونس مثلت إجراءات قيس سعيد بترا حادا لعملية االنتقال 
الديمقراطي، وهو ما من شأنه أن يحرم تونس من أن تكون نموذًجا في مقبل األيام، عبر فرض مشروع فردي 

)118( ـ حوار قيس سعيد على موقع نواة: رئاسيات 2019، مرجع سابق. 

)119( ـ ياسين الحافظ، الهزيمة واأليديولوجيا املهزومة، ص117.

)120( ـ عبد هللا. ثناء فؤاد، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، الطبعة األولى 1997، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان، 
ص40. 
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أقل ما يقال فيه إنه لم يكن وليد مناقشة عامة.

إّن مشروع قيس سعيد الذي سيبقى خارج دائرة اهتمام القوى السياسية واأليديولوجية، وكذلك القوى 
الشبابية زمن الثورة، سيتقاطع مع مشروع )قوى تونس الحرة( في مقبل األيام. وفي ذلك التقاطع سيحيي قيس 
سعيد ورضا املكي ما مات من أحالمهما ذات ثورة، ليكون رافعة لتصور آخر ورؤية أخرى. وقد كشف املكي 
أّن اللقاء الجديد كان مقدًرا بقدر اإلنهاك الذي سيصيب الحكام الجدد. فقد »ظل االتفاق على أّن استرجاع 
التوازن في البالد سيتّم عندما تتهالك الجوقة السياسية املهيمنة على املشهد، وعندما تنتهي وتستنزف كل 
مبادراتها وتدخل في طريق مسدود، وقتها يقدم الشروع«، ثم يضيف: »لقد اخترنا اللحظة التي كنا ننتظرها 

منذ 2011«)121(. وحين أزفت ساعة السلطة، أصبح التفكير في طرائق التنزيل ُمحّتًما.

على  الدولة  رئاسة  سّدة  إلى  الوصول  هي  »األولى  بمرحلتين  مّر  قد  سعّيد  مشروع  أّن  املكي  رضا  يؤكد 
قاعدة املشروع سابق الذكر. واملرحلة الثانّية هي تحّول التنسيقيات من جمع التزكيات واملشاركة في الحملة 
التفسيرّية إلى تطوير فكرة املشروع بالبناء من أسفل إلى أعلى والتفكير في تفاصيل آلياته وإجراءاته وأنجع 

املسالك لتحقيقه«)122(. فكيف استوى املشروع على سوقه؟ وما هي إجراءاته ومسالكه؟.

 من الديمقراطية التمثيلية التي أبانت عن إفالسها 
ً

يطرح سعيد مفهوم )الديمقراطية التصعيدية( بدال
املجالس  إلى  املحلية  املجالس  التصعيد من  في عمليات  بديله  ويتلخص  يقول.  مثلما  الحضاري،  في مهدها 
الجهوية ثم إلى البرملان. وفي بيانه االنتخابي أكد أّن »التأسيس الجديد املجّسد لشعار الشعب يريد يقت�سي 
وعددها  الجمهورّية  معتمدّيات  من  معتمدّية  كّل  في  محلّية  مجالس  بإنشاء  وذلك  قاعدّيا  البناء  يكون  أن 
ب من نائب عن كّل عمادة ُيختار بطريقة االقتراع على األفراد، بعد أن يكون قد قّدم ترشحه 

ّ
)265( تترك

بناء  ه »مشروع إعادة 
ّ
بأن التزكّيات«))12(. إنه مشروعه السيا�سي الذي وصفه رضا املكي  مصحوبا بعدد من 

الدولة من األسفل إلى األعلى«)124(. فاملجالس املحلية تنبثق من أصغر تقسيم ترابي في البالد، وهي العمادات 
)العمادات في التقسيم اإلداري التون�سي أدنى من البلدية، ويرأسها عمدة(. ويضّم املجلس املحلي إلى جانب 
األعضاء املنتخبين مديري اإلدارات املحلية واإلدارة األمنية وذوي اإلعاقة. ويتولى املجلس املحلي وضع مشروع 
في  املحلي  املجلس  تمثيل  بالقرعة على من سيتولى  االختيار  يجري  ذلك  بعد  املعتمدّية.  في  املحلية  التنمية 
املستوى الجهوي. ومن ممثلي املعتمدّيات يتكّون املجلس الجهوي، إضافة إلى مديري اإلدارات الجهوّية. وفيه 
ا 

ً
ا. أّما أعضاء البرملان فُيختارون انطالق ا من املشروعات التي ُوِضعت محليًّ

ً
تضبط البرامج الجهوّية انطالق

من املجالس املحلية. وهو ما يعني أّن البرملان لن ينبثق من انتخابات مباشرة. ويتولى املجلس رسم السياسات 
العامة وإصدار القوانين. وقد جاء في الوثيقة التعريفية لقوى تونس الحرة أّنها »تدعو إلى تشكل فعلي لهذه 
الوطني )مجلس-  في  المستوى  القرى والبلدات والجهات وكذلك  في مستوى  اإلرادات داخل مجالس شعبّية 
مجالس شعبّية وطنّية(. وتدعو إلى إدراج كافة هذه السلط العمومّية داخل  الدستور الجديد باعتبارها هيئات 

)121( ـ أسماء البكوش، لقاء حصري مع رضا لينين وسنية الشربطي، مرجع سابق.  

)122( ـ حوار رضا شهاب املكي مع كارم يحيى، مرجع سابق.  

))12( ـ بيان إلى الشعب التون�سي، مرجع سابق. 

)124( ـ حوار رضا شهاب املكي مع كارم يحيى، مرجع سابق. 
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ي والقروي منها عن   الشأن المركزي الوطني العام«)125(. ومن 
ّ

تعّبر عن إرادة المواطنين. وال يقل الشأن المحل
السكاني  التوازن  حقيقة  »يعكس  ه 

ّ
أن املكي-  رضا  نظر  وجهة  -من  الحكم  في  الالمركزي  التوجه  ذلك  مزايا 

في تونس، وحقيقة قراراتهم في إطار محلياتهم، ودور املركز في تحويل هذه الطلبات، وهذه االقتراحات إلى 
قوانين فعلية للتنمية والرفاه بتغيير حياة الناس«)126(. وكأّن رفاه الناس رهن بتغيير البناء.                                

وإذا كانت تلك هي صورة السلطة التشريعية، فإّن السلطة التنفيذية ستعود إلى الّنظام الرئا�سي الذي 
يحظى فيه رئيس الدولة بموقع مركزي. وتتكون السلطة التنفيذّية من كل من رئيس الجمهورّية والحكومة. 
ينتخب رئيس الدولة باالقتراع على األفراد في دورتين. وحال انتخابه يتكّفل بتعيين رئيس حكومة ويتحّمل 

مسؤولية السلطة التنفيذية كاملة.

ذلك ما يصفه سعّيد على وجه اإلجمال )بالتصّور الجديد()127( الذي سيقوم عليه بناء جديد يتجاوز ما 
استقر عليه الوضع القديم فكرًيا وإدارًيا. واملقصود بالقديم هنا تلك األنساق السياسية التي حكمت البالد 
القديمة،  إلى األشياء  في حاجة  في إحدى أوراق قوى تونس الحرة »لم نعد  أكثر من نصف قرن. فقد جاء 
بوّدنا أن نتخلص من هذا القديم، نتخلص من الوعد، من التنظيم القديم، سواء تنظيم الدولة، أو تنظيم 
املجتمع«. وهو بالقدر نفسه يجافي النظام البرملاني في الحكم، إذ »كيف يمكن الحديث عن برملان، ونحن 
املجلس  أو  التشريعي  الوطني  املجلس  إلى   

ً
وصوال فوق  إلى  تحت  من  التصاعدية  التشكيالت  عن  نتحدث 

تحقيق  عن  عاجًزا  نظاًما  األحزاب  على  يقوم  الذي  الحالي  الحكم  نظام  ا  عادًّ التشريعي«.  الوطني  الشعبي 
سعّيد  أطلق  تحفظ  أّي  دون  ومن  املواطنون.  ينشدها  التي  االجتماعية  العدالة  وتحقيق  التنمّية  أهداف 
 في العلوم 

َ
وعّرابه على ذلك التنظيم الجديد صفة الفكر السيا�سي الجديد الذي يختلف تماًما عّما ُعِرف

والتصورات.  الرؤى  بناء  في  النسبية  بشروط  عابئة  غير  اإلطالق  في  مغرقة  أحكام  لعمري  وهي  السياسّية. 
وكي يرى هذا التنظيم النور، يجب أن ُيَتوّسل إليه بدستور معّدل، وتنسيقيات متحّولة. وتلك مقدمات في 

املسألة اإلجرائية تضاف إليها االنتخابات على األفراد، والوكالة القابلة للسحب.

لقد فرضت تعديل الدستور النتائج التي استخلصها قيس سعّيد من خالل تشخيصه األزمة التي تمّر 
-على  النخبة  تلك  رأت  حين  ففي  السياسّية.  النخبة  بقية  الرأي  فيه  تشاطره  ال  تشخيص  وهو  البالد.  بها 
اختالف منطلقاتها السياسية واأليديولوجية- أّن األزمة بعد املصادقة على دستور 2014 هي باألساس أزمة 
على  انعكست  التشريع  في  أزمة  باألساس  األزمة  أّن  إلى  ذهب  -بعكسها-  سعيد  فإّن  اجتماعية،  اقتصادّية 
إرادة  عن  »معّبًرا  الوطني  التشريع  يكون  أن  يجب  األزمة،  تلك  ولتجاوز  للدولة.  واإلداري  السيا�سي  الوضع 
إلى  الجميع«. فهو الضمانة الوحيدة للحلول الشاملة. وهكذا فإّن التصور الذي يقّدمه سعيد من املحلي 
املركزي، حيث يكون املحلي منطلًقا، ويكون املركزي تأليًفا لكل اإلرادات التي يعبر املواطنون عنها، ال بد أن 

)125( ـ وثيقة »من هي قوى تونس الحرة؟«، موقع: سنية شربطي،
https://www.slideshare.net/SoniaCharbti/-8295277

27-02-2011، تاريخ الزيارة: 0)-2019-09

)126( ـ مقابلة رضا املكي مع ديوان آف آم. 

)127( ـ انظر محاورة الصحفية زنطور لسعيد، ومقال محمد العفيف الجعيدي »النظام السيا�سي البديل في خطاب قيس سعيد: جذور الفكرة 
ومخاطرها على التجربة الديمقراطية« 

https://www.slideshare.net/SoniaCharbti/-8295277
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يمّر عبر تعديل الدستور. وال ضير بالنسبة إليه في طرح ذلك التعديل ما دام ال يوجد نّص غير قابل للتغيير. 
والتعديالت يجب أن تتجه مباشرة نحو أن »يكون البناء قاعدّيا ينطلق من املحلي نحو املركز«)128(.  والحال 
النظام السّيا�سي  أّي مبادرة تشريعّية تقترح تغيير  أّن سعّيد قد ق�ّسى سنتين في الحكم لم يقّدم خاللهما 
الذي أقره دستور الثورة 2014، على الرغم من أّن الدستور قد كفل له ذلك الحق. فقد نص الفصل 62 
على: »تمارس املبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على األقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس 
إلى اختالل موازين القوى  الجمهورية أو رئيس الحكومة«)129(. وال شك في أّن ذلك اإلحجام مرّده األسا�سي 
لغير صالحه مع وجود أحزاب موالّية له في البرملان. لذلك استعاض عن املبادرات التشريعية بـ)اإلجراءات 
أكثر فاعلية من  تبقى  انقالبي  في سياق  الدستور. ألّن اإلجراءات  إلى  فيها  ه استند 

ّ
إن التي قال  االستثنائّية( 

املبادرات.        

)1 تشرين األول/ أكتوبر، فقد كانت ذراعه  وأّما تنسيقيات قيس سعيد التي ُعرفت في البداية بحراك 
الطولى خالل حملته االنتخابية في رئاسيات 2019، حيث انصّب جهد تلك التنسيقّيات على مهمات تكتيكية 
كالحملة التفسيرية والعمل الدعائي واإلعالمي والتحرك امليداني. لم تتخذ شكل حزب سيا�سي على الرغم من 
مبادرة بعض أنصار سعّيد ممن أبلوا البالء الحسن عند إطالق مشروعه، إلى تكوين حزب سيا�سي بمسمى 
)حزب الشعب يريد(، وهو ما تبرأ منه سعيد، ليواصل الحراك أو جزًءا منه من دون ذراع حزبية. فقد كان 
دائم الرفض ألشكال التنظيم التقليدّية كلها. ولكّن السؤال الذي سيعقب االنتصار في االنتخابات الرئاسّية 
هو أّي دور سيا�سي يمكن أن يلعبه أنصار الرئيس بعد الحملة االنتخابية أو التفسيرية مثلما يحلو له أن 
مهّمات  الدوام  على  هي  التنسيقّيات  تلك  مهّمات  أّن  املكي  رضا  يرى  السؤال  ذلك  عن  إجابته  في  يسميها؟ 
متجّددة. لذلك فإّن شباب الحملة سيواصل »عبر تنسيقّياتهم وبمبارداتهم على املستويات الجهوية واملحلية 
وضع اآلليات والتفاصيل وفتح الحوارات على أوسع نطاق إلشراك الناس وتدقيق املضامين التي ما زالت غير 
مدققة مثل االقتراع على األفراد وغيرها«، ويضيف أن »الحملة لن تتطور إلى أحزاب أو حركات، فهي بذاتها 
حركة وجهاز يحتاج ربما أكثر إلى تنسيق وطني. وربما نفكر في تنسيقية وطنية«)0)1(. واألرجح -عندنا- أّن تلك 
جهت صوب مؤسسات الدولة كي تعمل 

ّ
التنسيقيات، عوًضا من أن تتجه إلى بناء ذراع حزبّية للرئيس، قد ات

من خاللها. فهي بمنزلة جهاز دولة ال يمّت بأي صلة إلى التنظيمات الحزبّية. بل ال معنى للتشكيالت الحزبّية 
األحزاب.  غوغائية  في  وليست  المؤّسسات«)1)1(،  إدارة  تسيير  في  الحقيقّية  فـ«التشاركّية  سياقات.  هكذا  في 
ويصّرح رضا املكي »هذا املشروع أردناه أن يصعد بوسائل الدولة الحالية«، وليس بوسائل األحزاب. ومن ثّم 
كان سعيد زاهًدا في األحزاب متحمًسا لتمليك أنصاره سلطة القرار أي سلطة الدولة من األسفل إلى األعلى. 
وهو ما ظهر جلًيا من خالل التعيينات التي عقبت إعالنه اإلجراءات االستثنائّية في الخامس والعشرين من 

تموز/ يوليو 2021.

)الوكالة(. والوكالة هي بين مرشح ومنتخب. ويأخذ سعيد  يقوم التغيير اإلداري عند سعّيد على مفهوم 

)128( ـ قيس سعيد في حواره مع كوثر زنطور، مرجع سابق. 

)129( ـ دستور الجمهورية التونسية 2014، الفصل الثاني والستون، ص21. 

)0)1( ـ حوار رضا شهاب املكي مع كارم يحيى، مرجع سابق. 

)1)1( ـ من هي قوى تونس الحرة؟، مرجع سابق. 
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ح 
ّ

الوكالة قد تحولت من عالقة بين مرش أّن تلك  القوائم،  القانون االنتخابي الحالي الذي يجري على  على 
 أمام 

ً
ومنتِخٍب إلى عالقة بين املرشح وحزبه، أي كأّنها )تفويض للحزب( بما يعني أّن )املنتخب يصبح مسؤوال

 للشعب«)2)1(. وقد وصف 
ً

قيادته الحزبّية(. تماًما مثلما قال معمر القذافي »فهو ممثل للحزب وليس ممثال
ه »عدم شعور باملسؤولية أمام الناخبين«. والبديل القادر على إخراج تونس من أزمتها 

ّ
سعيد ذلك املسار بأن

وتصحيح ديمقراطيتها الوليدة هو االنتخاب على األفراد. ومن ثم فقد بدا قيس سعيد مصّمًما منذ البداية 
على تعديل القانون االنتخابي، الذي سيتحول في مشروعه السيا�سي من االنتخاب على القوائم إلى االنتخاب 
على األفراد. وهو ما دعت إليه كذلك قوى تونس الحّرة. فقد ورد في إحدى أوراقها أّنها »تدعو إلى اختيار نظام 
انتخابي يسمح لهذه الهيئات  القاعدّية بتمثيلّية حقيقّية صلب الهيئة أو الهيئات الوطنّية«)))1(.  إّن )االنتخاب 
للمراقبة  باستمرار  خاضًعا  سيكون  فالنائب  للسحب(.  )قابلة  تظل  سعيد  رأي  في  والوكالة  تفويض(.  هو 
القريبة ملن اختاروه. وبسحب الوكالة يكون عزله. فقد جاء في بيانه االنتخابي »ويّتجه الّتأكيد في هذا املستوى 
إلى أّن وكالة الّنائب تبقى قابلة للسحب، ويتولى القانون االنتخابي تحديد شروط سحب الوكالة من نائب أو 
ه لم يبذل الجهد الكافي لتحقيق ما تّم االتفاق عليه 

ّ
أكثر، إذا ارتأى عدد محّدد من الناخبين والناخبات أن

عند عملّية التزكية«)4)1(. ويضيف في البيان نفسه، بالنسبة إلى النائب في البرملان، فال مجال »في هذا املستوى 
للتداول في التمثيل، ولكن يجب أن تبقى الوكالة دائًما قابلة للسحب، فمن لم يعد يحظى بالثقة وإن كان 
أن  االنتخابي-  القانون  ذلك  يوضح  أن  يجب  -كما  للّناخبين  يمكن  الوطنّية  التشريعّية  السلطة  في  عضًوا 
ه لم يكن في مستوى األمانة التي حّملوه مسؤوليتها«)5)1(. وكذلك 

ّ
يسحبوا الثقة مّمن منحوه إّياها وتبّين لهم أن

يتولى  للفسخ،  قابلة  وكالة  أيًضا  هي  هؤالء  »فوكالة  بالخارج  للتونسيين  املمثلين  النواب  إلى  بالنسبة  األمر 
القانون االنتخابي بيان إجراءات سحبها أو فسخها«)6)1(.                

إّن مشروع قيس سعيد في امللخص الّنهائي يستهدف بناء آليات قانونية ودستورية تكون قادرة على 
تمكين الشعب من اتخاذ القرار. فيمارس اختياره الحّر عبر االقتراع على األفراد والرقابة الفعلّية والحق في 

سحب الوكالة ممن اختارهم. لقد جاء في بنيته العامة منسجًما مع التجربة السوفييتية في أوج انتصاراتها 
السياسية، حيث هيمنت »فكرة الوكالة اإللزامية كبديل عن الوكالة التمثيلية في الغرب املعاصر«)7)1(. ربما 

الفرق الوحيد أّن مجلس السوفييت األعلى ال تنتخبه إال منظمات الحزب الشيوعي. وهو من جهة أخرى 
يستنسخ بعض مفهومات )النظرية العاملية الثالثة( للعقيد الليبي معمر القذافي. لقد شكك القذافي في 

الديمقراطية التمثيلية مثلما شكك فيها سعيد، وشكك في البرملان مثلما شكك فيه سعيد. فـ«مجرد وجود 
مجلس نيابي معناه غياب الشعب، والديمقراطية الحقيقية ال تقوم إال بوجود الشعب نفسه ال بوجود 

)2)1( ـ القذافي. معمر، الكتاب األخضر، طبعة د ت، ص14. 

)))1( ـ من هي قوى تونس الحرة؟، مرجع سابق. 

)4)1(  بيان إلى الشعب، مرجع سابق 

)5)1( ـ  املرجع نفسه. 

)6)1(  املرجع نفسه. 

)7)1( ـ ثابت. عادل، النظم السياسية: دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة، دار الجامعة الجديدة-مصر، الطبعة األولى/2007، ص 7)1.
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نواب عنه«)8)1(. فالتمثيل تدجيل، والنيابة خيانة.

ومما تجدر اإلشارة إليه أّن سعيد لم يعرض مشروعه على مجلس نواب الشعب كما يخول له الدستور، 
من  حوارييه  إلى  حّمله  فقط  الشعب.  واستفتى  النخبة  فخاطب  واسًعا  وطنًيا  حواًرا  حوله  أدار  هو  وال 
بذلك  تقبل  معطوبة  بيئة  وصناعة  الفرص  اقتناص  عن  يبحث  راح  ثم  سواها.  ما  واستثنى  التنسيقيات 
التنزيل بحثا عن الخالص. فكان ذلك املشروع وما زال خارج دائرة اإلجماع الوطني وفاقًدا كل مقبولّية. وهو 

ما جعله عرضة لكثير من االنتقادات القاسّية.

من  فيها  ما  بقدر  السلبيات  من  فيها  القوائم،  على  االنتخابات  مثل  مثلها  األفراد  على  االنتخابات  إّن 
املعقولة  الشروط  حول  التوافقات  وبناء  والتعديل  للجرح  قابلة  فنية  مسألة  ستبقى  لذلك  اإليجابيات. 
شك  وال  املصلحة.  ويرجح  البناء  الحوار  يعتمد  ديمقراطي  سياق  في  بينهما،  املزج  أو  تلك  أو  هذه  العتماد 
لها.  اختبار  أصعب  أمام  التونسية  السياسية  البيئة  سيجعل  وعرابه  سعيد  مشروع  تنزيل  أّن  في  لدينا 
، ستكون مسرًحا 

ً
فالديمقراطية التصعيدية في ظل مجتمع لم يغادر انتماءاته القبلية والعشائرية إال قليال

القبيلة أو الجهة أو املال الفاسد أو الرهانات السياسية  للنزاعات متعددة األبعاد، قد يكون رأس حربتها 
املنفلتة، أو التقاطعات اإلقليمية والدولية. فتعود بذلك ثارات القبيلة، أو سيطرة رأس املال، أو تكريس 
عالوة  وتزعزًعا.  اضطراًبا  الدولة  تزداد  مثلما  ا 

ً
تمزق املجتمع  فيزداد  جلها،  أو  بعضها  أو  والفئوية  الجهوية 

التأسيس له دستورًيا. فهذا  في  الفرد. وهو ما يجتهد سعيد  الدكتاتورية وحكم  الباب لعودة  أنه يفتح  على 
ر بالتجربة الليبية في عهد العقيد معمر 

ّ
التوّجه »الذي يقوم على إرساء ديمقراطية شبه مباشرة إنما يذك

القذافي والتي انتهت إلى حكم الفرد املركزي«)9)1(. وهو نهج في السياسة ذو محاذير جمة. فالدولة التي جاء 
ليحفظ استقرارها واستمرارها تصبح في مهب الريح مثلما يجمع كثير من الرافضين. ريح األهواء واألمزجة 
والثارات وحتى الخالفات العائلية والقبلية، وبذلك تضيع التمثيلية، وتضيع حتى مدنية الدولة نفسها. وفي 
هذا الصدد يتساءل الباحث الجزائري عبد املجيد برابح »هل تطبيق الديمقراطية التساهمية )التشاركية( 
بمفهوم إشراك املواطنين كأشخاص عاديين بغض النظر عن مستوياتهم الفكرية واملادية واالجتماعية في 
إدارة شؤونهم ذا جدوى بالنسبة للتنمية املحلية االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟«)140(. ولكن هل تجاهل 

دستور 2014 الحكم املحلي؟

مّما ال شك فيه أّن دستور الثورة لم يجاف تمثيل املستويات القاعدّية في النظام السيا�سي الجديد. فقد 
أكد مفهوم )السلطة املحلية( على أساس الالمركزية. ونص الفصل 14 من الدستور على: »تلتزم الدولة بدعم 
يعشق  الذي  سعيد  أّن  والعجيب  الدولة«)141(.  وحدة  إطار  في  الوطني  التراب  بكامل  واعتمادها  الالمركزية 

)8)1( ـ القذافي. معمر، الكتاب األخضر، طبعة د ت، ص11. 

)9)1( ـ الجعيدي. محمد العفيف، النظام السيا�سي البديل في خطاب قيس سعيد، جذور الفكرة ومخاطرها على التجربة الديمقراطية، موقع: 
املفكرة القانونية، 2021-06-28 ،

https://2u.pw/lKyi8
تاريخ الزيارة 2021-09-25.

)140( ـ برابح )عبد املجيد(، »الديمقراطية التشاركية«، ص105. 

)141( ـ دستور 2014، الفصل 14، ص11. 
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السير من التحت إلى الفوق، ظل يتجاهل إرساء الدستور التون�سي لقواعد الحكم املحلي. فهو حتى لم يقدم 
قراءة نقدية لتلك التوجهات التي كانت محل إجماع النواب املؤسسين. لقد أفرد الدستور لتلك السلطة باًبا 
 هو الباب الرابع. وصّنف تلك املجالس بين مجالس بلدية وأخرى جهوية ثم إقليمية )أقاليم(. وأسس 

ً
كامال

 تمثيلًيا سّماه )املجلس األعلى للجماعات املحلية(. وقد جاء في الفصل 2)1 من الدستور »تتمتع 
ً

لها هيكال
الجماعات املحلية بالشخصية القانونية وباالستقاللية اإلدارية واملالية، وتدير املصالح املحلية وفقا ملبدأ 
التدبير الحر«)142(. وهي مجالس منتخبة تضمن التمثيلية املناسبة للفئات الشبابّية. وجاء في الفصل 9)1 
»تعتمد الجماعات املحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة املفتوحة لضمان إسهام أوسع 
للمواطنين واملجتمع املدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها«))14(. وقد فصل تلك 
2018، املتعلق بمجلة الجماعات املحلية التي صادق  29 لسنة  املبادئ الدستورية القانون األسا�سي عدد 
عليها مجلس نواب الشعب. وقد جاء في الفصل األول منه »يهدف هذا القانون األسا�سي إلى ضبط القواعد 
التشاركّية  الديمقراطية  آلليات  وفقا  تسييرها  وطرق  وصالحياتها  املحلية  السلطة  هياكل  بتنظيم  املتعلقة 
بما يحقق الالمركزية والتنمية الشاملة والعادلة واملستدامة في إطار وحدة الدولة«)144(. وعلى أساس ذلك 
القانون، جرت االنتخابات البلدّية في السادس من أيار/ مايو 2018. فكانت أّول خطوة ناجحة للتونسيين على 
درب بناء الحكم املحلي. فالالمركزية التي كّرسها دستور 2014 ستؤدي -مثلما تقول سارة يركيس- »إلى تعزيز 
ر تغييًرا حقيقًيا لصالح 

ّ
قة بالبلديات والجهات، ما ُيوف

ّ
األطراف املحلية، وتمكينها من اتخاذ القرارات املتعل

قواعدها الشعبية«.)145( وهي قادرة على إنتاج »طبقة سياسّية جديدة خارج إطار األحزاب السياسية«)146(. 
ولكّن تلك التجربة التي وفرت للشباب والنساء واملستقلين فرًصا للمساهمة في إدارة الشأن العام، لم تحضر 

لدى سعيد، ال على سبيل النقد وال على سبيل الرفض.

)142( ـ دستور 2014، الفصل 2)1 ص51. 

))14( ـ دستور 2014، الفصل 9)1 ص)5. 

)144( ـ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9)، بتاريخ 15 أيار/ مايو 2018، ص1710. 

)145( يركيس. سارة، »الالمركزية في تونس: تعزيز املناطق، وتمكين الشعب«، معهد كارنيغي 2018-06-11،
https://carnegie-mec.org/2018/06/11/ar-pub-76529،

تاريخ الزيارة 2021-10-12. 

)146( ـ  املرجع نفسه.

https://carnegie-mec.org/2018/06/11/ar-pub-76529
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خاتمة:

ا 
ً
لقد كابد الشعب التون�سي طوال تاريخه من أجل بناء النظام الديمقراطي والدولة العادلة. وكان سباق

لدسترة أوضاعه السياسية. فجاء دستور )147(1861 -على عالته- ليكون محاولة جنينية لبناء ملكية دستورية 
تنسجم مع توجهات اإلصالحية التونسية في تلك املرحلة. ولكّن االستعمار الغاشم جاء ليقطع الطريق أمام 
الدولة وأمام الدستور. ولم يتسّن للتونسيين استعادتهما إال بعد أكثر من سبعين سنة من سيطرة االستعمار 
وإعالن  امللكي  النظام  بقبر  عهدها  دشنت  التي  الوطنية  الدولة  والدة  إعالن  االستقالل  فشهد  الفرن�سي. 
األدوار  ويوزع  السلطات،  ينظم  دستور  صوغ  من  بّد  ال  كان  الوليدة،  الجمهورية  تلك  ولضبط  الجمهورّية. 
ويضمن التوازن الديمقراطي. فكان دستور غرة حزيران/ يونيو 1959 املنبثق من املجلس القومي التأسي�سي 
األول الذي بنيت على قاعدته الجمهورية األولى. ولكن دولة الزعيم لم تمهل الدستور الفتي كي يؤسس النظام 
الديمقراطي املأمول. فإضافة إلى حالة الجفاء بين النظرية والتطبيق، جاءت التعديالت املتواترة كي تبعث 
إلى الوجود نظاًما رئاسًيا خارت أمام سطوته السلطات كلها. وهو ما ُعزز مع بن علي الذي أسس في إطار 
سلطاته االستثنائية، دولة بوليسية كرست الفساد واالستبداد وحكم العائلة على نطاق واسع. واستمرت 
ا وعشرين سنة، لم تقطعها إال ثورة الحرية والكرامة التي جنحت نحو التأسيس من 

ً
حالة قهرية حوالى ثالث

جديد. ففي إطار القطيعة مع القديم جاء دستور 2014 الذي صادق عليه املجلس الوطني التأسي�سي الثاني 
ليكون رافعة للجمهورية الثانية. وعلى الرغم من نجاح ذلك الدستور في حفظ الحقوق والحريات، وفي تأمين 
قيس  الرئيس  مرحلة  فإّن  رؤساء(،  أربعة  الرئاسة  على  تداول  قاعدته  )على  السلطة  على  السلمي  التداول 
سعيد قد مثلت محنة حقيقية لدستور الثورة، فحلت مؤسساته وجمدت نوابه وفسخت نظامه وأوقفت 
 من الدستور في إدارة الدولة. وقد جاءت تلك اإلجراءات 

ً
العمل به، لتحل بعد ذلك املراسيم الرئاسية بدال

في سياق التبشير بنظام سيا�سي جديد سماه )البناء من التحت(، أو الديمقراطية القاعدية. وهو توجه وإن 
ثر. تناقضات ستضع الساحة السياسية التونسية في مقبل األيام 

ُ
كان له من يناصره، فإّن له أيًضا خصوًما ك

ا أن يستمّر الحال على ما هو عليه.
ً
أمام جملة من االحتماالت، أقلها حظوظ

 لعهد األمان، يحتوي على ثالثة عشر باًبا، وكل باب يحتوي على مجموعة فصول. وهو ممنوح من الباي، وبتأثير 
ً

)147( ـ دستور 1861، جاء تمثال
من قوى أجنبية. ومن املهم أن نسجل في هذا الصدد أن دستور اإليالة التونسية 1861 لم يسبقه إال دستور املدينة الذي حبره محمد بن عبد 
هللا عليه الصالة والسالم. وهو ما يعني أن العرب لم يولوا املسألة الدستورية حقها طوال 12 قرًنا. وهي مسافة من الزمن تغطي مراحل العطالة 

واإلهمال والقصور في املسألة السياسية.
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