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توطئة

نتذّكر جيّدا إجابة »رينان« يف جداله مع »جمال الّدين األفغاني« حول 

دور اإلسالم، واصفا الّشعوب اإلسالميّة بأنّها )شعب البدايات الجميلة(، 

وهو ما ينطبق جزئيّا عىل الحراك التّونيس خالل الّسنوات األخرية. فحني 

إىل  التّجربة  تحويل  يف  رغبة  رغبتان،  تشّقنا  التونسيّة  التّجربة  نتناول 

أمثولة أو أيقونة بال نقائص أو خدوش و رغبة مقاربتها يف خانة الخيارات 

القراءتني  نتجنّب  أن  عىل  سنحرص  لكن  الجديدة،  والخيبات  الفاشلة 

التّمجيدية أو العدميّة. سنقّدم الّصورة كما نراها نحن يف الّداخل/الخارج، 

بحثا عن الفهم الّدقيق والتّقييم املوضوعي للتّجربة التّونسية دعما للثّورة 

للتّعميم و»الّدرس«  قابل  من رؤية صادقة ومتحّفزة. هل تونس نموذج 

و»التّصدير«؟ ما املكاسب الحقيقيّة خلف املدح املفرط؟ وما الثّغرات وراء 

املنجز الفعيل؟ يسكننا اعتزاز بالتّجربة لكنّها ليست -املثال-النّمط- بعبارة 

تحصينها  عىل  الحرص  وإنّما  تبخيسها،  ذلك  يعني  وال  فيرب«،  »ماكس 

عرب كشف مجهرّي للّصعوبات التي تخرتقها والعوائق القائمة واملحتملة 

والكوابح الّظاهرة والّضامرة.

اعتزاز  يسكننا 
لكنهــا  بالتجربة 
-املثــــــــال- ليست 

بعبــــــارة  النمط- 
»ماكــــس فيرب«، 
وال يعين ذلــــــــك 
تبخيسهـــــا، وإمنا 
علــــى  احلــــرص 
حتصينهـــا عبــــر 
كشف جمهــــري 
اليت  للصعوبـــــات 
والعوائق  خترتقهــا 
واحملتملة  القائمة 
والكوابح الظاهرة 

والضامرة

,,

,,
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قرار جماعّي  أنّها  يف  الثّورة  تلّخصت   ،  2011 14 جانفي)يناير(  منذ  

للبحث عن ذاتيّة سياسيّة جديدة، وانبثقت كقرار تاريخّي عفوّي بترسيع 

فضاءات  بإنشاء  جديدة  تاريخيّة  مرحلة  ووالدة  ونبضه  التّاريخ  نسق 

عموميّة تنبض بالحيويّة، وأفق مغاير لبناء مواطنة جديدة، يتّم القطع 

الّسيايس  املجال  وفسحت  وكانفعاالت،  كمنظومة  االستبداد  مع  فيها 

لتصاعد ذاتيّات قياديّة جديدة وبروز جيل من الفاعلني الّشبان.

لذواتهم  التونسيني  كّل  نظرة  تحّوال عميقا يف  الحراك  أحدث  دون شّك 

ودورهم ومواقفهم، واتّسعت رقعة التّطلعات وانفتحت مساحات الحلم 

المست  التي  والوقائع  املجاالت  كّل  األحداث  طالت  املستقبل.  وهوامش 

األمني والّسيايس واالجتماعي. أقحمت التّجربة يف دائرة جديدة من األزمة يف 

الفهم واإلدراك، وعاد التّخوف يسكن العديد من النّاشطني وحتّى املواطنني 

من عودة االستبداد، وأن تعود عقليّة القطيع مع  صعود  زعامات فاسدة 

أو بعثها من تحت الّرماد.

يف  تتمثّل  التونسيّة  التّجربة  قراءة  يف  منها  ننطلق  التي  الفرضيّة  إّن 

يف  للتّحقق  القابل  أو  املتحّقق  الّضوري  األدنى  الحّد  بعد  ما  الكشف عن 

بالوجود  لالرتقاء  بالفعل  أو  بالقّوة  إمكانات  الثّورة  تختزن  هل  تونس، 

التّاريخي للتّونسيني واملجتمعات املغاربيّة والعربيّة؟ هل باإلمكان أن تبني 

الّروح الثّورية تنمية وتطّورا وتحديثا؟ هل مازال الحلم قائما؟ أم سيفسح 

املجال إىل خيبات متجّددة؟

أمر  إىل  تونس  حّولته  مستحيال  أمرا  األنظمة  برؤوس  اإلطاحة  كانت 

ممكن، وشّكل فرصة وحافزا إلنجاز عمل تاريخي وانبعاث حضاري وثقافة 

ثّم  التونيس  الّشارع  التّحديث والعرصنة. تحّرك  قيميّة جديدة مبنيّة عىل 

احلراك  أحدث 
الثوري فـــي تونس 
بعـــــد 14 جانفي 
2011 حتـــــــــوال 
نظرة  فـــي  عميقا 
كــــل التونسيني 
لذواتهـــــم ودورهم 
ومواقفهم، واتسعت 
التطلعات  رقعــــة 
وانفتحت مساحات 
وهوامش  احللـــــم 
املستقبل و طالـــت 
األحداث كــــــل 
اجملاالت والوقائـــع 
المســــــــــت  اليت 
األمين والسياســــي 

واالجتماعي

,,

,,
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تخّص  رئيسيّة  شعارات  حول  والتفتت  العربية،  الّشعوب  بقية  انتفضت 

وتنموي   حضارّي  انبناء  إمكانيّة  يف  واعتقدت  و»حريتها«،  »كرامتها« 

االجتماعيّة  إصالحي وعالجّي ألمراضها  وأنّها مقدمات ومدخل  لبلداننا، 

والثّقافية املزمنة. لعب الفضاء العام ممثاّل يف الّشوارع الكربى والّساحات 

العمومية، والّشباب بخلفيّاته املختلفة واملتقاطعة دورا قّويا، وناجعا يف 

اإلطاحة بالدكتاتور األول، فالثّاني، فالثّالث... كانت تونس يف قلب الغليان 

الثّوري نموذجا يف تبسيط املستحيل وجعله متناوال وممكنا ومتاحا، وكان 

دم الّشهداء نّصا ثوريّا ومصدر دافعيّة، اتّسع النّموذج واستنسخ بأشكال 

متفاوتة الّضيبة وحجم التّضحيات الّشعبية يف النّوع والّدرجة.

احتالل  من  العام  بمعناها  الّساحات  تحرير  إىل  الثّوري  الحراك  أفىض 

األساسيّة:  عنارصها  بكاّفة  السياقات  كّل  الثّورة  واقتحمت  الّدولة، 

الّشارع، النّقاش العمومي...، وفرضت نفسها عىل املجتمع ككّل، وأّدى إىل 

والدة فضاء عمومّي جديد بتونس من سماته القيميّة األساسيّة:

-  إزالة حاجز الخوف؛

-  نزع القداسة عن قضايا الّشأن العام واملشاغل الّسياسية والقضايا 

العاّمة تناقش بحرية، 

- تصاعد نزعة مقاومة الفساد وتنمية الوعي الحقوقي املواطني لدى 

فئات عريضة؛

اتّصالية   - وتكنولوجيّة  تواصليّة  آليّات  يف  كثرية  رشائح  مشاركة    -

الجديدة يف نقل  التّكنولوجية  الوسائل  النقاشات؛ وتوظيف  جديدة يف كّل 

الوقائع واألحداث،          

الذكور  اختلط  حيث  الّشارع  يف  واملغايرة  التّنوع  قيم  تكريس    -

أفضى احلـــراك 
إىل  الثـــــــــــوري 
الساحـــات  حترير 
العـــــــام  مبعناها 
من احتالل الدولة، 
الثـــورة  واقتحمت 
السياقـــــات  كل 
عناصرهـا  بكافة 
الشارع،  األساسية: 
النقاش العمومــي، 
نفسهـــــا  وفرضت 
على اجملتمــــــــع 
ككل، وأدى إىل 
والدة فضاء عمومي 

جديد بتونس.

,,
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الّشارع  يف  ويلتقي  بالعّمال،  العمل  أصحاب  بالعاّمة،  املثّقفني  بالنّساء، 

الليرباليّون،  اإلسالميّون،  اليساريّون،  متنوع:  إيديولوجّي وسيايّس  طيف 

السلفيّون...؛

-  تنامي نزعة التّسيس يف صفوف الّشباب الذي عاد إليه األمل واتجه إىل 

الفعل الّسيايس بنفس مغاير؛ 

- محاوالت اتّخاذ الّشباب لقرارات سياسيّة خارج األحزاب الّسياسيّة 

بشأن القضايا الكربى،

-  ظهور رموز ميدانيّة ال تاريخ لها دون الحاجة إىل األدوات الكالسيكية 

أو أيّة مرشوعية سياسيّة أو تاريخيّة أو إيديولوجيّة؛

وإدراك  آخر،  بنفس  االجتماعي  والفعل  الّسيايس  الفعل  بني  الّربط    -

االحتجاجات االجتماعية ألهمية النّضال الّسيايس،

بلد  وكّل  وخصوصيّاته،  وسياقاته  مفاعيله  تضّمن  الثّوري  الحراك 

الثّورة  الثّوري، رصد ماالت  الحراك  أنتج نموذجه، ما نوّد تحليله ما بعد 

ومخرجات الفعل يف الّشارع. 

مرئيّة  ومنجزات  واضحة  نتائج  املختلفة  التونسية  املسارات  حققت 

كل  يف  فوران  أحدثت  انتقاليّة  مرحلة  يف  وانطلقت  ملموسة،  ومكاسب 

األماكن من أجل بناء منظومة ديمقراطيّة. 

النّضالية  وشحنته  وجّذابا  مغريا  النّموذج  من  األول  امللمح  كان 

امللمح  أّما  املمكنة.  النّماذج  ، ويظّل أحد  املرتفعة يف سلسلة من األحداث 

الّديمقراطية واستتباعاتها  التّجربة والذي يخّص مرحلة بناء  الثّاني من 

الّديمقراطية وامتداداتها  الّدولة  للتّساؤل عن كنه  وآثارها،  فإنّه يدفعنا 

حققـــــــــــت 
التونسية  املسارات 
نتائـــــج  املختلفة 
ومنجـزات  واضحة 
مرئية ومكاســب 
ملموسة، وانطلقت 
يف مرحلـــــــــــة 
انتقالية أحدثـــت 
كـــــل  يف  فوران 
األماكــــــــــــن 
أجــــــــــــــل  من 
بناء منظومــــــــة 

دميقراطية.

,,

,,
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ورشوط تأسيسها وحدودها، وماهي رشوط إمكان استنساخها أو إنتاج 

سيناريوهات مماثلة أومغايرة؟ 

الّداخلية،  والجهات  املهّمشة  املناطق  ومناضيل  الّشباب  الثّورة  مّكنت 

واملتدّخلون يف الّشأن الّسيايس من تمّلك الفضاء العمومي، وبرزت وجوه 

قيادية جديدة، تحّولت إىل شخصيّات عاّمة و »مشهورة«، تقود التحّركات 

وتسري االجتماعات وتناقش يف املنابر اإلعالمية، وتحّلل األحداث وتقرتح 

الحلول وتساهم يف صناعة الّرأي العام، وأصبحت مؤثّرة أو عىل األقل تبدو 

أنّها مؤثرة يف الوعي العام. شهدنا انبعاث طبقة سياسيّة دفعت الّرموز 

املعارضة ومناضيل مختلف املحّطات الّسياسية واألحداث لتتبّوء الصدارة 

يف مجال صناعة الرأي.

اإلنسان  حقوق  فيه  تُحرتَم  ديمقراطّي  مجتمع  بناء  يمكن  كيف 

باعتبارها قيما إنسانيّة؟ وما الّدور الذي يمكن أن يلعبه الفضاء العمومي 

للحركات  دور  وأّي  املجتمع؟  إرادة ودمقرطة  النّقدي يف تشكيل  باملعنى 

االجتماعية يف الفضاء العمومي؟ وما طبيعة العالقة بني املجتمع املدني 

التحول  أو  الديمقراطي  االنتقال  يف  مساهمتها  وما  العمومي  والفضاء 

جديد  وعي  بلورة  يف  العمومي  للفضاء  املضافة  القيمة  وما  الّسيايس؟ 

بأهمية املشاركة واملواطنة الفعالة؟

مكنت الثــورة 
ومناضلــي  الشباب 
املهمشــــة  املناطق 
واجلهات الداخلية، 
واملتدخلـــــــــون 
السياسي  الشأن  يف 
الفضـــاء  متلك  من 
العمومي، وبـــرزت 
وجوه قياديـــــــة 
حتولـــت  جديدة، 
شخصيــــــات  إىل 
عامة و »مشهـورة«، 
تقود التحركــات 
وتسري االجتماعات 
وتناقــش يف املنابر 
اإلعالميـة، وحتلل 
األحـــداث وتقرتح 
وتساهــــم  احللول 
الرأي  صناعة  يف 

العام.

,,
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مفهوم الفضاء العمومي

تضخم السيايس وطمس القضايا التاريخية

األثينية  الّديمقراطية  عىل  للتّدليل  العاّمة  الّساحات  إىل  اإلشارة  تتّم 

ووالدة فكر الحوار، وأّن »سقراط« مفّكر الحوارات والنّقاشات وصاحب 

أسلوب االستفزاز وتوليد األفكار كان يطرح القضايا يف الّشوارع وليس 

بني الجدران املغلقة، ولعّل الّشارع كان املؤّسسة األكثر شفافيّة واألعمق 

أو  الّساحة  العمومي  بالفضاء  املقصود  ليس  ذلك،  أهميّة  ومع  تعبريا. 

الّزمان  يف  تقع  التي  العموميّة  التّجمعات  مجمل  وإنّما  فقط،  الّشارع 

ومهنيّة  وسياسيّة  اجتماعيّة  حركات  يف  يجتمعون  ألشخاص  واملكان 

ونقابيّة...إىل جانب مجمل النّقاشات العموميّة التي تثريها وتفرضها تلك 

الحركات عىل اإلعالم العمومي ويف كل الفضاءات املتاحة. 

كشف  عىل  القدرة  ويختزن  استعماليّة«،  »قيمة-  العمومي  الفضاء 

مدى  موضوعية التّجربة الجماعيّة)1( ، ولذا يحتّل موقعا محوريّا يف الفكر 

[1]   Benrahhal, Serghini,Z ; Matuszak,C)2009(, »  Lire ou relire Habermas : lectures 

croisées du modèle de l’espace public  habermassien «, Etudes de communication, 

N°32, PP .33- 49. 

ليس املقصــــود 
العمومـي  بالفضاء 
الشـارع  أو  الساحة 
وإمنــــــــــا  فقط، 
جممل التجمعــات 
العموميــــــــــــة 
الزمان  يف  تقع  اليت 
ألشخاص  واملكان 
ن  جيتمعـــــــــــو
يف حركــــــــات 
عيــــــــــة  جتما ا
وسياسية ومهنيــة 
لـى  إ . . . بية نقا و
جممـــــــل  جانب 
النقاشـــــــــــــات 
اليت  العموميــــــة 
تثريها وتفرضهــــا 
احلركــــات  تلك 
على اإلعـــــــــالم 
العمومـــــــي ويف 
كل الفضـــــاءات 

املتاحة.
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الفكريّة  للقرارات  وسياقا  للمناقشة  مجاال  باعتباره  املعارص،  الّسيايس 

والنّفي  للعنف واإلقصاء  النقاش والربهنة واإلقناع وليس مجاال  ومجاَل 

أو الهيمنة. وهو فكرة تنفي التّمييز الوسيطي بني العاّمة والخاّصة، فهو 

يتعاطى مع الفرد- املواطن الذي يفّكر، وله ذاتيته، وله استقالليته، أي له 

القدرة عىل استعمال الفكر والعقل، وتعني ارتقاء الكّل إىل مرتبة املواطن-

العاقل واملفكر، وإىل مرتبة األحرار املتساوين أمام القانون واملشاركني يف 

ضّد  عنها  والّدفاع  الحّرية  بوجود   18 القرن  منذ  وتميّز  الترشيع.  عملية 

مسؤولة  والثّقافة  والفكر  اآلداب  أن  »هابرماس«  ويعترب  الّدولة،  هيمنة 

عن نشأة املجال العمومي بفضل الّصحف )2( ونضيف القنوات الفضائيّة.

فالفضاء العمومي »ذات- كربى ومركز للتفكري الذاتي يسمح للمجتمع 

املجتمعات  وتتوّفر  ذاتية«)3(،  حركة  وإنجاز  الذات  وفهم  معرفة  بتنمية 

خالل  من  والتّعديل،  الّذاتي  للتّفكري  ونسقي  مركزّي  هيكل  عىل  الحديثة 

الّسيادة  بناء  أساس  يف  وهي  العمومي.  واالستعمال  اليومي  النّشاط 

أو  أكثر منه منّصة عرض،  تواصليّا وحواريا  الّشعبية، وأن يكون فضاء 

وثقافيّة  سياسيّة  عموميّة  فضاءات  »وتكوين  لإلبراز،  عموميا  فضاء 
ومحليّة...تساهم يف دمقرطة املجتمع، ويف مأّسسة الديمقراطية ذاتها«)4(

هو  وما   )visible(مرئي هو  ما  العمومي  الفضاء  يعني  كما 

والجدل  النقاش  فيه  يدور  مجّرد  حيز  إىل  ويحيل   ،)commun(مشرتك

[2]   HABERMAS,J)1978(,L’Espace Public, ,Paris, Payot.

[3] Philippe)1992(, » Espace publics, sciences sociales et démocratie «. Nm 

Quaderni.N.18,Automne 1992.PP/63- 73.

[4] Ibid

الفضــــــــــــاء 
»قيمــة  العمومي 
استعماليـــــــة«، 
وخيتزن القـــــدرة 
كشـــــــف  على 
مدى  موضوعيـــة 
التجربــــــــــــــة 
اجلماعيــــــــــة، 
ولذا حيتل موقعـــا 
يف  حموريــــــــــا 
الفكر السياســـي 
املعاصر، باعتبـــاره 
للمناقشـــة  جماال 
للقــــرارات  وسياقا 
وجمـال  الفكرية 
والربهنـــة  النقاش 
وليــــــس  واإلقناع 
جماال للعنــــــــف 
والنفـــي  واإلقصاء 

أو اهليمنة.
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ويساهم يف تكوين الّرأي العام واإلرادات الّسياسية،  ويحيل العام إىل علنية 

األفكار  يجعل  مّما  وتقاسمها،  وإعالنها  والتّفكري  اآلراء  وتعميم  املوقف 

واملواقف مشرتكة أو بلغة »حنا آرنت« نوعا من »أنطولوجيا اإلعالن«)5(، 

وحسب مدرسة شيكاغو يشمل الفضاء املاّدي والفضاء الالّمادي)امليديا(. 

ويشّكل الوسط العام الذي تكتمل فيه وتتشّكل الصورة واملعنى واإلخراج 

االجتماعي. وهو مساحة تصنع فيها الهويّة الذاتيّة وتتكّون فيها الوطنية 

وذاتية الديمقراطية، ويطّور املجتمع معرفته بذاته، ويمكن إضافة معنى 

اضايف وهو امليديا واإلعالميني يف »إنشاء املعنى االجتماعي«، حيث الوصل 

كمرآة  ال  الّلغة  مقاربة  بمعنى  الّلغوي،  والنّشاط  االجتماعي  الفعل  بني 

الواقع االجتماعي وإنّما كبناء اجتماعي للمعنى. وهو فضاء مكّون لآلراء 

نحّلل  أن  يمّكننا  أفقّي  العمومي مفهوم  فالفضاء  الّسياسية،  ولإلرادات 

كّل ما حدث دون االنغماس يف التّفاصيل والبقاء يف الكّليات، ويف درجته 

األوىل تحّرر من االستبداد.

وقد لعبت األحداث واألشخاص واملعاني والرّسديات الّسياسية والحزبية 

واالنتخابية ورسديّات االستشهاد دورها يف تأثيث الفضاء العام التّونيس. 

إن »الثورة الدائمة« بعبارة »تروتسكي« الشهرية أي أن الثّورة فعل دائم 

ومستمّر ومتواصل لالندماج يف الّصريورة التاريخيّة، إّن الفضاء العمومي 

مستيقظة  مواطنيّة  شخصيّة  بنحت  االستمراريّة  عن  يعرّب  أن  يمّكنه 

ومنتبهة. 

[5]  Arendt,H,)1972(,Le système totalitaire, ,Paris, Seuil.

الفضــــــــــــاء 
العمومي هـــــــــو 
مساحة تصنع فيها 
الذاتيـــــة  اهلوية 
فيهــــــا  وتتكون 
الوطنية وذاتيــــة 
الدميقراطيــــــة، 
ويطور اجملتمـــــع 
بذاتـــــه،  معرفته 
وميكن إضافــــة 
معنى اضايف وهــو 
امليديا واإلعالميني 
يف »إنشاء املعنــــى 
االجتماعـــــــي«، 
بني  الوصــل  حيث 
االجتماعي  الفعل 
لنشـــــــــــــاط  وا
اللغــوي، مبعـنــى 
اللغة  مقاربـــــــة 
الواقع  ال كمـــرآة 
االجتماعـــي وإمنا 
اجتماعي  كبناء 

للمعنى.
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,,



01اإلصالح16
2016

كتاب

(10)
سنعتمد مفهوم الفضاء العمومي إجرائيّا لتحليل ما بعد الّزخم الثّوري 

أثّثت  التي  الثّورة  زمان  والوقائع  األحداث  سمك  وراء  فيما  نقرأ  وأن 

الفضاء العمومي، وقبل أن نتطّرق إىل نماذج تطبيقيّة، نعتقد أّن الفضاء 

الديناميك  استقبل  واألحداث  والخطابات  للوقائع  جامع  كمفهوم  العام 

الّسياسية واالجتماعيّة والثقافيّة واإلعالميّة وغريها، فالفضاء العمومي 

هو الوسيط الحقيقي بني النّظام السيايس من جهة، والقطاعات الخاّصة 

املتخّصصة وظيفيا، من جهة أخرى.  الحركة  املعيش ومنظومات  للعالم 

وأّن الضمانات املؤّسساتية، أيّا كانت أهميتها، عاجزة عن حماية الثّورة 

التواصليّة يف املجتمع، بواسطة  البنيات  لذا يجب حماية  من كّل تشويه، 

فضاء عمومي حيوّي .

ديمقراطية  تجربة  لقيام  رشطا  العمومي  الفضاء  بناء  إعادة  يشّكل 

قابلة للحياة املعارصة والفضاء العمومي )espace public( من املفاهيم 

تحّرر  املدني  واملجتمع  »هابرماس«.  التواصلية حسب  للعقالنية  املالزمة 

عىل  يحافظ  بذلك  وهو  املجتمع  نتاج  بل  »الّدولة«  وليد  ليس  أنّه  بمعنى 

الرّشط األسايس وهو التّحقق الّذاتي للفضاء العمومي أي يتوّفر عىل ثالثة 

رشوط أساسيّة لكي يكون هناك فضاء عمومي حقيقي:

الّسياسيني وهيئات  األفراد وممثّليهم  فيه  أن يوجد  األول:  الرّشط   -

املجتمع املدني متحررين من الّسلطة،

الرشط الثاني: أن توجد الحّرية والحّق يف التّعبري والّرأي وأن تؤخذ   -

هذه اآلراء والقضايا بعني االعتبار من لدن الّدولة،

الرشط الثالث: ال تكون رشعيّة إالّ إذا كان منبع رشعيّتها الفضاء   -

العمومي.

يشكـــــــــل 
الفضـاء  بناء  إعادة 
العمومي شرطـــــا 
جتربــــــــة  لقيام 
دميقراطية قابلــة 
للحياة املعاصــــرة 
والفضاء العمومــي 
املفاهيــــــــــم  من 
للعقالنية  املالزمة 
حسـب  التواصلية 
»هابرمـــــــــاس«. 
املدنــــي  واجملتمع 
مبعنــــــــى  حترر 
وليـــــــد  أنه ليس 
»الدولة« بـــــــــل 
وهو  اجملتمع  نتاج 
على  حيافظ  بذلك 
الشرط األساســــي 
وهو التحقـــــــــق 
للفضــــــاء  الذاتي 

العمومي.
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يف  الجديدة  الحركات  من  كنموذج  الثّورة  تجربة  عىل  أساسا  سنرّكز 

العموميّة  الفضاءات  الحاصلة يف  التّحوالت  العربيّة إلدراك عمق  املنطقة 

املحليّة وهي تمثّل حالة فريدة من حاالت املقاومة املتنامية. هذا الحراك 

جهة  من  اجتماعيّة  طبيعة  وذو  جهة،  من  سياسيّة  طبيعة  ذو  الثّوري 

الّشعبية  الجديدة  التاريخية  االحتجاجية  الحركات  بني  من  فهي  أخرى. 

سياسية  بمطالب  الّشارع  إىل  تنزل  أن  استطاعت  أي  تونس،  يف  العاّمة 

أّن تحقيقها سيمثّل ثورة سياسيّة بما يف الكلمة من  واضحة ال نزاع يف 

الحركات  مختلف  مطالب  تبنّت  اجتماعيّة  حركة  ذاته  اآلن  ويف  معنى، 

الحركة  يف  منخرطة  االجتماعيّة  الحركات  أغلب  أّن  العلم  مع  الفاعلة، 

بدرجات متفاوتة. 

إىل  ننطلق من موقف نقدّي يؤمن بإيجابيّة ما تحّقق لكننا منتبهون 

تطّلع أغلب القوى الحيّة إىل األفضل، تثمن املكتسبات وترنو إىل تجويدها 

كوابحه  وأزالت  العمومي  الفضاء  حّررت  فالثّورة  وتثبيتها.  وتجذيرها 

وعراقله، وهي كفرضيّة نظريّة ومنهجيّة ومفهوميّة تساعد عىل قراءة 

النّموذج التّونيس قراءة نقديّة، تبحث يف ما وراء الحدث أو املا يحدث وما 

مقارنة  الجّذابة،  الّسياسية  والعمارة  املغرية  السياسيّة  الواقعة  وراء 

بما يجري لدى الجار أو بقية األشّقاء العرب من تناحر وتدمري وخراب. 

النّظام  بسيطرة  محكوما  مغلقا،  فضاء  ظّل  التّونيس  العمومي  الفضاء 

الكلياني والّشمويل، وتوجيهه بما يخدم مصالحه واالرتقاء باملايحدث إىل 

التّفكري يف الوقائع الّسياسية. 

والتجاذبات  والجزئيات  بالتفاصيل  امتألَ  العمومي  الفضاء  أن  نلحظ 

التفلسف  أو  السيايس  الفعل  وعقلنة  النظر  عملية  وضمور  واملناكفات 

الفضــــــــــــاء 
التونسي  العمومي 
مغلقا،  فضاء  ظل 
حمكوما بسيطرة 
الكليانــي  النظام 
والشمولــــــــــي، 
وتوجيهه مبا خيدم 
واالرتقاء  مصاحله 
حيـــــــــــدث  باملا
التفكري  إلـــــــى 
يف الوقائــــــــــــع 
السياسية وجــاءت 
فحررتــــــه  الثورة 
كواحبـــه  وأزالت 

وعراقله.
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االهتمام  يتوارى ويفسح  ال  لكي  للفيلسوف  املجال  وأن نفسح  ببساطة 

باآلني والّلحظي أي الّسيايس وما فيه من استهالك، ويبقى النّفاذ إىل ماهية 

ما حدث-املا يحدث والوقائع الّسياسيّة مسألة يف غاية األهميّة. ال ننىس 

أّن الثّورة محاولة  لبلوغ األحالم، وتحقيق التّطلعات التّاريخيّة وتحقيق 

الّسياسية  االستحقاقات  حول  وتمحور  الحراك  انغمس  لقد  التّنمية. 

املبارشة، وتضّخم التّنافس الحزبي والبحث عن التّموقع. يبدو أّن األسئلة 

النهضوي  املرشوع  نسينا  هل  للتّفكري،  يدفع  ما  وهو  توارت،  التّاريخية 

لتحّل محّله املطالب الّديمقراطية واإلصالح الّسيايس؟ ألم يطرح اإلصالح 

الّسيايس كمدخل رضورّي للنّهوض والتّنمية والتّقدم؟ هل إنزاح الّسؤال 

الحضاري نحو القطري وانكمش يف املطلبيّة السياسيّة واالجتماعيّة؟ 

ما  وهو  بطيئة،  وبدّقات  ضعيف  بنبض  وصار  الثّوري  الّزخم  تقّلص 

أوراقها، وتقتنص  ترتيب  أن تعيد  »الثّقة« يف  للثّورة  املضاّدة  القوى  منح 

كّل لحظة الستعادة نفوذها، وتمتّص دينامية الفضاء العمومي، وتعيق 

تّم  األمر.  لزم  إن  سجنهم  أو  تحييدهم  أو  ترحيلهم  قبل  الجدد  الفاعلني 

القضايا  تطرح  ولم  واالنحطاط،  التّأخر  وقضايا  الثّقايف،  البعد  تغييب 

التّاريخية املعتادة مثل الوحدة واالتّحاد املغاربي ما عدا محاولة معزولة 

للّسيد »محمد املنصف املرزوقي«، وبالتّايل الزالت يف دائرة الحلم ولم تصل 

بعد إىل منطقة الربمجة واإلجراءات امليدانيّة )االيجابيّات والسلبيّات(.

انتفاضة،  مجرد  إىل  تتحّول  التّحديث،  منطق  يف  الثّورة  تندرج  لم  إذا 

االنبثاق  لحظة  بني  الجهاز)الّدولة(.  الّسلطة-  عن  البحث  يف  تكثفت 

الثّوري واالنبعاث الحضاري مسافة كبرية، ومسافة بني الفعل الّسيايس 

لتحقيق  العليا  الهيئة  األحداث:   ( الجماهريي  الّسيايس  والفعل  الحزبي 

الثـــــــــورة  إن 
حماولة  لبلـــــــوغ 
األحالم، وحتقيــق 
التطلعــــــــــــات 
التارخيية وحتقيق 
لقــــــد  التنمية، 
احلـــــراك  انغمس 
حـــــــول  ومتحور 
االستحقاقـــــــات 
املباشرة،  السياسية 
التنافـــس  وتضخم 
احلزبي والبحـــــث 

عن التموقع.
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أهداف الثورة واإلصالح الّسيايس واالنتقال الّديمقراطي(:الجدل السيايس 

مرتكزات  إىل  تفتقد  الثّورة  أن  نعترب  والتّوترات.  التّجاذبات  واملجتمعي- 

نظريّة وفكريّة مّما يجعل االنفعاالت الثّورية والنّزوع الثّوري يذوي، وال 

بالّدولة  تعّلقت  سواء  البنيات  يف  وتؤثّر  العمق  تمّس  امتدادات  له  تكون 

العميقة أو باملجتمعات العميقة.

يف  التّونسية  التّجربة  تحليل  يف  العمومي  الفضاء  مفهوم  سنستثمر 

خمسة مستويات:

املستوى األول: الفضاء العمومي ومسارات الديمقراطية

املستوى الثاني:  الفضاء العمومي والدستور

املستوى الثالث: الفضاء العمومي واملسارات االنتخابية

املستوى الرابع: الفضاء العمومي وأزمة الفعل السيايس

املستوى الخامس: الفضاء العمومي و »الثورة الوطنيّة«

نعتبـــــــــــــر 
أن الثورة تفتقــــد 
مرتكـــــزات  إىل 
وفكريـة  نظرية 
جيعـــــــــــل  مما 
الثورية  االنفعاالت 
الثـــــوري  والنزوع 
يذوي، وال تكـون 
متس  امتدادات  له 
وتؤثــــــــر  العمق 
يف البنيـــــــــــات 
تعلقت  ســــــــواء 
العميقــة  بالدولة 
باجملتمعــــــات  أو 

العميقة
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,,



01اإلصالح20
2016

كتاب

(10)



21

(10)

اإلصالح 01
2016

كتاب

املستوى األول

الفضاء العمومي ومسارات الديمقراطية

تدّرج  عىل  الّديمقراطي  االنتقال  انبنى  متصاعد  ثوري  منسوب  ظّل  يف 

كل  يف  ومؤسّسيا  شعبيّا  جدال  وخاض  والوقائع  واإلحداثات  القرارات 

بن  أمالك  مصادرة  قانون  إىل  القانونية  املنظومة  تنقية  من  التّفاصيل 

أهداف  لتحقيق  العليا  »الهيئة  انكبت  وصداقاته.  األرسيّة  وشبكته  عىل 

النّصوص  دراسة  عىل  الديمقراطي«  واالنتقال  السيايس  واإلصالح  الثّورة 

الكفيلة  اإلصالحات  واقرتاح  الّسيايس  بالتّنظيم  العالقة  ذات  الترّشيعية 

الّشديدة  التّجاذبات  التّطلعات واألحالم تحت قصف  البعض من  بتجسيم 

العليا  الّلجنة  وأفرزت  الفئويّة،  والحسابات  الحزبيّة  الرّصاعات  وضغط 

لبلورة  وجّدية،  موضوعيّة  األكثر  املنحى  واعتربت  لالنتخابات،  املستقلة 

املسار الديمقراطي يف مؤّسسات سيادية ودستورية. هذه العمارة للنّظام 

الّسيايس اشتغلت بما هو معروف بالّضورة من الديمقراطية، لم يواكبها 

حوض يغذيها بالثّقافة الّديمقراطية من قبول لالختالف وتسامح واحرتام 

مطلق للقانون واشتغال ذاتي للمؤّسسات بعيدا عن التّدخالت وأن يكون 

محّصنا ومسنودا بفضاء عام عميق. 

منسوب  ظل  يف 
متصاعـــــد  ثوري 
االنتقــــــال  انبنى 
طـــــــي  ا ميقر لد ا
على تدرج القرارات 
واإلحداثـــــــــات 
وخــــاض  والوقائع 
جدال شعبيـــــــــا 
ومؤسسيا يف كل 
التفاصيــــــــــــل 
من تنقيــــــــــــة 
القانونية  املنظومة 
مصادرة  قانون  إىل 
أمالك بــــــن على 
وشبكته األسرية 

وصداقاته.
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هذا املسار الّديمقراطي أنتجته ثورة شعبيّة وهو استمرار للثّورة بأدوات 

سلميّة وقانونيّة قبلها الجميع وتبنّاها الكّل الّسيايس واالجتماعي، وتقنني 

وشّكل  والديمقراطية.  االنتخابية  األداة  عرب  االجتماعي  التغيري  لعمليّة 

الجديد،  الّدستور  وصيغ  االنتخابي  الجانب  تحّقق  لنئ  متنّوعة،  مسارات 

باستمرار  تثري  وقيمية  وإعالمية  وثقافية  اجتماعيّة  حاضنة  يستوجب 

من الفضاء العمومي الذي يعتربه »هابرماس« مدخال جوهريّا إىل النظرية 

الّديمقراطية)6( ويرتقي إىل مستوى أن نفكر يف املراحل واآلليات واألهداف 

املجتمعي،  والتواصل  املؤّسيس  الحوار  حول  ينبني  النقائص.  نرتّصد  وأن 

دينامية قيميّة تقطع تماما مع احتمال العودة لالستبداد وتحمي الحرية 

وتطبيقاتها من »ذئاب« املايض أو »ثعابني« الّدولة العميقة. 

الجوانب  يف  تنحرص  أنّها  نلحظ  الديمقراطية،  مسألة  نعاين  وحني 

نثّمنها  التي  ترشيعية-...(  انتخابات  رئاسية-  الشكلية)انتخابات 

ملا بعد  التي تطمح  الثوريّة  املحكات  املأمول يف مقياس  لكنّها تبقى دون 

االنتخاب  مبدأ  عىل  تقوم  خالص،  ليربايل  كمنتج  التمثيليّة،  الديمقراطية 

وعي  عىل  كنّا  املضبوطة.  ومقاييسها  الديمقراطية  العملية  وشكالنية 

وعي  يحض  حيث  النموذج،  هذا  نحو  واملؤاخذات  االنتقادات  بمجموع 

ظريف  قبول  مع  تشاركيّة  ديمقراطيّة  إىل  يرنو  حاّد،  ومواطنّي  شبابّي 

والّديمقراطية  البديلة  الّديمقراطية  الديمقراطي، وباحثا عن  النّمط  بهذا 

»التّغافل« عمدا عن  تّم  الالّتينية...  أمريكا  بلدان  أفرزتها  التي  التّشاركية 

يف  والتّفاوت،  والتّهميش  الفقر  وقضايا  االجتماعيّة  الّديمقراطية  طرح 

[6]   Habermas,J .Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987.

املســــــــــــــار 
الدميقراطــــــــي 
أنتجتــه  يف تونس 
وهو  شعبّيــة  ثورة 
للّثـــــورة  استمرار 
بأدوات سلميــــــة 
قبلهــــــا  وقانونية 
اجلميع وتبّناهـــــا 
الكّل الّسياســــي 
واالجتماعــــــي، 
وتقنيـــــــــــــــن 
التغيري  لعملّيــــة 
عرب  االجتماعـــي 
االنتخابيـــة  األداة 

والدميقراطية.
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تناغم مع املمكن أو املربع املتاح، ألّن الكرامة ليست مشاركة انتخابيّة بل 

ضاغطات  مع  التّعاطي  عن  فضال  االجتماعية،  للقضايا  حلول  عن  بحثا 

النافذة(،  املالية  الدويل، وغريها من املؤّسسات  النقد  الّدولية)بنك  الهياكل 

وقف  واحتمال  العاملية  املالية  املؤّسسات  مع  والتّعاطي  النّقاش  وإثارة 

»فك  حول  العمومي  الفضاء  داخل  جزئي  جدل  ودار  الّديون،  تسديد 

العاملية االنخراط فيه أو مشاكسته، وحوار  االرتباط« مع الهيمنة املالية 

حول طبيعة اإلصالحات الفالحيّة العميقة، وماهي الّسياسات االجتماعية 

الفعلية، مسألة القطاع العمومي، تدقيق وضعية األرايض املنهوبة وغريها 

من القضايا االجتماعية الجوهرية. 

معاشه  يف  للمواطن  مؤملة  جراحية  عمليّة  الديمقراطي  املسار  يعّد 

وحياته اليومية و»قّفته«، فاألوضاع االجتماعية ازدادت سوءا من تراجع 

بسبب  لسنوات  إنتاجه  تعّطل  الذي  كالفسفاط  املنتجة  القطاعات  أبرز 

بعد  املحروقات  إنتاج  املطلبيّة وتناقص  االجتماعيّة وارتفاع  االضطرابات 

عدم التجديد لبعض الرشكات وعدم رغبة املستثمرين يف الوجهة التونسية، 

املقدرة  تدهور  انخفاض  مع   ،% بـ59,1  الخارجي  الدين  نسبة  وارتفاع 

الرشائية. 

الرّشعية االنتخابيّة قارصة ما لم تتضّمن رشعية تنمويّة وإعادة التوزيع 

للثروات والجهات املحرومة والتّشغيل، فالرّشعية االنتخابية تحدث حركيّة 

لربوز  املجال  يتيح  بما  والوجدانية،  والذهنية  املجتمعيّة  البنيات  داخل 

حالة أفضل واستجابة مطمئنة للّساكنة. ومع كّل الصعوبات التي تلقي 

أّن النّموذج التونيس يظّل قابال للتّطوير والتّحسني، رغم  بظاللها، نعتقد 

والتدرج  االنتقال  آلية  معياريا من حيث  نموذجا  ويظّل  املذكورة  العوائق 

الّشرعيـــــــــة 
االنتخابّيـــــــــــة 
قاصرة مـــــــــا مل 
تتضّمن شرعيــــة 
تنموّية وإعـــــادة 
للثــــروات  التوزيع 
احملرومة  واجلهات 
والّتشغيــــــــــل، 
فالّشرعيـــــــــــة 
حتدث  االنتخابية 
داخل  حركّيـــة 
اجملتمعّية  البنيات 
هنيـــــــــــة  لذ ا و
والوجدانيــــــــة، 
اجملــــال  يتيح  مبا 
أفضل  حالة  لربوز 
واستجابة مطمئنة 

للّساكنة.
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بني  انتقايل  نموذج  وهو  والّصوري،  الّشكالني  الديمقراطي  واالتوماتيزم 

الربملانيّة الّصورية والربملانيّة الواقعية وهي نصف ديمقراطيّة أفضل من 

ومازال  وروافده،  االستبداد  هيمنة  من  أجدى  الّصوري  وطابعها  غيابها 

التّخوف من االنتكاسة والنّكوص واالنكفاء، يسكن عقل وعاطفة العديد 

إّن النظام الّديمقراطي- حسب األحداث- يبنى  من الفاعلني والنّاشطني. 

أنها  أو  فقط  سياسيّة  مسألة  ليست  وأنّها  العام  الوعي  عرب  ويتطّور 

قانونية بإمتياز، وإالّ أفرزت ما الحظناه يف االنتخابات األوىل)أكتوبر 2011( 

سياسية  وإقطاعيّات  هجينة  ديمقراطيّة  والدة   )2014 والثانية)أكتوبر 

جديدة ، تنامت عىل مالعبة الوعي الّشعبي ومغازلته.

صارت لدى العديد مّمن شاركوا يف الثّورة قناعة مؤّكدة أّن الفقر يطمس 

الّديمقراطية ألنّها تحتاج إىل بنية تحتيّة للتّحقيق وإىل ثورة ثقافيّة، فكرة 

االنتقال الّديمقراطي بعد ثورة شعبيّة فيها العديد من النّماذج )االسبانية 

السياسية  للعمليّة  العامة  وتمثّل  الّسياسية  النّخبة  والبولونية...( ووعي 

لها والتي ينمذجها وينّفذها ويمارسها، نحن يف  املنتج  الّسيايس  وللفكر 

هضمها  صعوبة  بمعنى   ،»dysdémocratie« الّديمقراطية  عرس  مرحلة 

وتتطلب مساحة زمنية وتدريبية وتأطريية حتى يتّم استدخالها يف الوعي 

الجمعي.

من عوائق التجربة، أزمة رشعيّة الصندوق، ويف التّجاويف هناك سيولة 

الجهوية  املصادر  والتزّود من  الفعل  واملال وردود  باإلعالم  املوقف  تزييف 

للمجتمع العميق ديناميتها الّسياسية. 

وأن الديمقراطية ليست القوانني والنّصوص وإنّما التغيري املادي الفعيل 

الثقافة  يف  جوهريّا  تحّوال  يقتيض  وهذا  عام  كشأن  السياسة  ملفهوم 

ت  ر صــــــــــــا
مّمن  العديد  لدى 
الّثورة  شاركوا يف 
قناعــــة مؤّكدة 
يطمس  الفقــر  أّن 
الّدميقراطيـــــــة 
حتتــــــــــاج  ألّنها 
إىل بنية حتتّيــــة 
للّتحقيــــــق وإىل 
حنن  ثقافّية.  ثورة 
يف مرحلـــة عسر 
الّدميقراطيــــــة، 
مبعنى صعوبـــــة 
هضمها وتتطلــــب 
زمنيـــــة  مساحة 
يبيــــــــــة  ر تد و
وتأطرييــــة حتى 
يتّم استدخاهلا يف 

الوعي اجلمعي.
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أكثر  فالديمقراطية  املدني،  االجتماع  عالقات  ويف  للمجتمع،  السياسية 

من االنتخابات، وليست اّلسياسة وإدارة الشأن العام إالّ وجه من الوجوه 

جديد،  من  السياسة  الديمقراطي  الخيار  صلب  يف  تكشف  لها.  العديدة 

رشط أن ال يعاد إنتاج نفس النّسق أال وهو البحث عن الّسلطة الّسياسية 

القوى  وانحصار  االقتسام،  عقلية  وتنامي  العمومي،  الفضاء  واحتكار 

الّديمقراطية من جوهرها،  واالنزالق يف وارد »التخابث«  الثورية، وإفراغ 

عىل الديمقراطية. الثورة ال تعني الوصول إىل السلطة بل تحقيق التنمية ، 

السياحة ترتاجع والفالحة تتقّلص، وظهرت أعطاب كثرية، منها، اختزال 

الديمقراطية يف الّسيايس املبارش، أي تقاسم املناصب وتوزيع املسؤوليات 

عىل أساس الوالء ال الكفاءة، وتجاهل كامل للمضمون االجتماعي وتنايس 

للجهات املحرومة والفئات املهمشة، وهي خاوية من كل مكون اجتماعي 

وثقايف وتنموي، نحن يف نصف الحقيقة ونصف الدفء حسب عبارة مظفر 

نواب، عىل كل لدى الجميع قناعة بأّن ما ال يدرك كّله ال يرتك بعضه.

النظام  طبيعة  يف  فالتّفكري  والفكر،  الواقع  جدل  يف  التّجربة  ثراء  يربز 

الديمقراطي،  النّظام  يف  الّدولة  منزلة  منها  عديدة  أسئلة  طرح  السيايس 

كائنا سياسيّا قهريّا  أو  االجتماعي  التّكوين  يف  وافرا  ليست جسما  وأنّها 

مستوى  عن  تعرب  أي  تمثيليّة  هي  بل  االجتماعي،  الّسياق  عىل  مفروضا 

»انعكاس  إنّها  والسيايس،  االجتماعي  الحقلني  يف  املتحّقق  القوى  توازن 

لتناقضات البنية االجتماعية وتمثيل لها« بعبارات »نيكوالس بولنتزاس«.

الوطنية  التوافقية  الرّشعية  حساب  عىل  الحزبية  الرّشعية  تترّبج  كما 

أحيانا، التي لم تلتئم ولم تنصهر يف بوتقة الوطنية الصلبة، وإنّما هي رشعية 

ومازال  اإلسالمي-العلماني(.  نصفني)أبرزها  شبه  إىل  وممّزقة  متصّدعة 

أعطــــاب  ظهرت 
كثري، منهــــــــا، 
اختـــــــــــــــزال 
الدميقراطيـــة يف 
املباشــر،  الّسياسي 
املناصب  تقاسم  أي 
املسؤوليات  وتوزيع 
على أساس الوالء ال 
وجتاهل  الكفاءة، 
للمضمون  كامل 
االجتماعـــــــــي 
للجهات  وتناســــي 
احملرومــة والفئات 
وهي  املهمشــــــة، 
خاويـــة من كل 
اجتماعي  مكون 

وثقايف وتنموي

,,
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البحث متواصال يف ما وراء ميثولوجيا الديمقراطية،   لتأسيس الدولة املحايدة 

تدبّر وال تحكم، وأنّها تتكّون من الّسلطة السياسية وال تخضع لها، ال بّد 

أن تخضع لضوابط أخالقيّة )الصدق- املعقولية- الحقيقة- الّدقة( تعّوض 

القانون الطبيعي سلطة قوانني الحّق »حجة الّسلطة ال سلطة الحّجة«. ان 

تكون »فضاء ديمقراطي مفتوح للجميع، منتدى خطاب نيابي قائم حيث 

ليست قبول  الديمقراطية  املتنّورين«،  لألفراد  النقدي  العقل  تنجز بحرية 

قواعد الّلعب وإنّما اللعب بالقواعد، ليست احرتام القانونية بل محاولة بناء 

رشعيّة ال يحتّج عليها ويُحتج عليها باستمرار، وفكرة الفضاء العمومي 

مدخل مفهومي لفكرة الديمقراطية وتربز الرشوط املجتمعية التي تتيح 

حوارا عقالنيا نقديا حول إشكاالت الشأن العام، وهي مسألة تهّم الثورة 

كل ثورة بما فيها الثّورة التونسية. 

االنتقادات  النموذج وكل  بهذا  املرتبطة  الحيثيّات  لن نقف هنا عىل كل 

الجديدة  الليربالية  القوى  الذي تعمل  الليربايل  الوجه  له )وخاّصة  املوّجهة 

عىل إظهاره(، وسنكتفي بالقول أّن النّمو املتسارع للحركات االجتماعية 

الجديدة، وصعود املقاومات يف وجه »الّديمقراطية الليربالية«، يفرض علينا 

اليوم - أكثر مّما مىض- التّعاطي معه، ألّن معظم األحزاب الّسياسية بما 

فيها اليسارية ال تزال رهينة النموذج الليربايل، أي »الّديمقراطية التمثيلية«. 

صحيح أّن بعض التّجارب يف دول أمريكا الالّتينية راكمت )يف العقد األخري( 

الّديمقراطية وطرحت  العمومي حول مسألة  النّقاش  مساهمات عّدة يف 

بدائل أخرى للتّداول العمومي أهّمها: التّعاون االقتصادي: جنوب- جنوب، 

اجتماعية  سياسات  جذرية،  فالحيّة  إصالحات  التّضامني،  االقتصاد 

حقيقيّة، تأميم املصانع الكربى، نزع األرايض املنهوبة من طرف الربجوازية، 

الدميقراطيـــة 
قواعد  قبول  ليست 
الّلعب وإمّنا اللعــب 
ليســـت  بالقواعد، 
القانونيـــة  احرتام 
بل حماولة بنـــــاء 
حيتـــّج  ال  شرعّية 
تــــــــج  عليها وحيحُ
عليها باستمــــرار، 
الفضــــاء  وفكرة 
العمومي مدخـــل 
لفكــرة  مفهومي 
طيــــــة  ا ميقر لد ا
الشــــــروط  وتربز 
جملتمعيــــــــــة  ا
اليت تتيح حـــــوارا 
عقالنيا نقديــــــا 
حول إشكــــاالت 

الشأن العام

,,
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إنّنا  املرشوعة،...  وغري  الكريهة  الّديون  يف  التّدقيق  الّديون،  تسديد  وقف 

بذل  يستوجب  مّما  التّجارب،  تلك  دراسة  وعن  النّقاش  هذا  عن  بعيدون 

الجهد لفهمها ومناقشتها.

التّحوالت  الّشعوب نابعة من  التي حملها ربيع  التّغيري  إذا كانت هبات 

فإّن سؤاَل  أعاله،  عليها  التي وقفنا  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

الديمقراطية سيظّل عصب هذا الّربيع بدون شّك، وما يستدعيه من فهم 

هنا  وسنكتفي  والّديمقراطية.  العمومي  الفضاء  بني  القائمة  العالقة 

بالتساؤل: إىل أي حّد يساهم الفضاء العمومي يف سريورة التغيري الجارية 

املحيّل كمجال  العمومي  الفضاء  يتّجه  بديلة؟ هل  ديمقراطية  تعزيز  ويف 

للفعل التّواصيل، العقالني، النّقدي صوب رؤية جديدة للعالم؟ هل يمكن 

لتشكيل  للّسلطة  اقرتاحيّة ومضادة  العمومي كقوة  الفضاء  الّرهان عىل 

قوى مضاّدة أليّة سيطرة كليانية – استبدادية؟ أفقها األكرب هو الوصول إىل 

سرب كنه التّوسع االجتماعي للعقالنيّة يف العرص الحديث، وهّمها النهائي 

الديموقراطية عىل أسس  تأسيس فضاء  العمق سوى  يف  آخر  ليس شيئا 

عقالنية، وتثبيت الّديمقراطية يف بلد ال يمتلك تقليدا ديمقراطيّا حقيقيا. 

مثلما أن جهود وضع الّديموقراطية يف مربع تصّور عقالني للحداثة، أي  

تأسيس الّديمقراطية عىل مبدأ الحوار، وتمييز املبدأ الديمقراطي عن املبدأ 

األخالقي، »ال يتّم التعبري بالّضورة عن مبادئ األخالق الكونيّة مع مبادئ 

الرشعية الديمقراطيّة ما دامت االفرتاضات التّواصلية املسبقة والرشوط 

اإلجرائية، التي تؤّسس التّشكيل الديمقراطي للرأي ولإلرادة، هي مصادر 

الرشعية«)7(. وتصبح الديمقراطية  بالتايل فضاءا عموميا دائم االنفتاح، 

[7]    Habermas,J)1997(,Droit et démocratie :entre faits et normes, Paris, Gallimard 

إذا كانت هبات 
الّتغييـر اليت محلها 
الّشعوب  ربيـــــــع 
نابعة من الّتحوالت 
االجتماعيــــــــة 
واالقتصاديـــــــة 
والسياسيــــــــــة 
اليت وقفنا عليهـــــا 
أعاله، فإّن ســــؤاَل 
الدميقراطيـــــــة 
هذا  عصـب  سيظّل 
شــّك،  بدون  الّربيع 
وما يستدعيــــــه 
من فهم العالقـــــة 
بني  القائمـــــــــة 
العمومي  الفضـــاء 

والّدميقراطية
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متمايزة  اجتماعيّة  بقوى  باستمرار  التّواصلية  التّحتية  بنيته  تتغذى 

ومتنافسة باستمرار، ولم يعد موضوع الّديمقراطية هو الفرد يف التقليد 

يف  تمايزاتها  تقوم  التي  االجتماعية  املجموعات  مختلف  وإنّما  الليربايل، 

املنافع وعالقات القوى برسم حدود التّدخل العمومي. ويشري »هابرماس« 

مجّهزا  إنذار،  نظام  يعترب  الحديث  املجتمع  يف  العمومي  الفضاء  أّن  إىل 

بهوائيّات تحّس جيدا بمشاكل املجتمع. 

عندئذ تصبح الّديمقراطية بشكل حتمي تراضيا معرفيا وثقافيا قبل كل 

يشء، ويتّم داخل هذا الرتايض ترحيل جملة من مظاهر الهيمنة االجتماعية 

ال  املتبادل  التّفاهم  مثال  معقولية  فإّن  وبالفعل  إخمادها،  األقل  عىل  أو 

يفرتض اإلطاحة بالعالقات االجتماعية بعبارة »بارسنز« املتساوية بقدر 

ويقام   املتحاورين،  بني  رمزية  مساواة  لعالم  الفعيل  القدوم  يفرتض  ما 

عىل االحرتام املتبادل بني الحقوق والواجبات، يخضع املجال العمومي إىل 

االجتماعي  العقد  يمليه  الذي  الحّق  فكرة  وهي  محّددة،  قانونية  صنافة 

الّسلطوي، كما يبنّي »كانط«  القوانني املوروثة واإلرث  القائم عىل  والحّق 

أّن » الحقيقة ال تصنع القانون« بل »الّسلطة تصنع القانون«، ينشأ الرأي 

تغّلب  اجتماعية  فضاءات  يف  ويتطّور  العقلنة  تنشد  مجتمعات  يف  العام 

االستدالل والربهنة عىل الظنون واألفكار املسبقة. هذا طموح قديم كما 

هو معلوم بدأ مع عرص األنوار عندما عزم فالسفته أن يجعلوا كّل إنسان 

بدل  الربهان  قّوة  إىل  االستناد  دليال ومرشدا وعىل  العقل  اتخاذ  قادرا عىل 

االطمئنان إىل السائد.

مل يعد موضوع 
هو  الّدميقراطيــة 
التقليــد  يف  الفرد 
وإمّنـــــا  الليربالي، 
خمتلف اجملموعات 
االجتماعية التــي 
تقوم متايزاتهــــــا 
وعالقات  املنافع  يف 
القوى برســــــــــم 
الّتدخـــــل  حدود 
ويشيـــر  العمومي 
»هابرمــــــــــاس« 
إىل أّن الفضـــــــاء 
العمومـــــــــــــي 
يف اجملتمـــــــــــع 
يعترب  احلديــــث 
نظام إنــذار، جمّهزا 
حتّس  بهوائّيـــــات 
مبشاكـــل  جيدا 

اجملتمع

,,
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املستوى الثاني

الفضاء العمومي والدستور

االنتقال من مرحلة االستبداد إىل مرحلة تدشني بناء الّديمقراطية نصوصا 

دستور  عىل  املصادقة  خالل  من  به  اإلقرار  يمكن  ما  وهو  ومؤّسسات، 

ذلك، نستحض  أكثر من سنة عىل  بتجاوز  2014. ونحن نحتفل  جانفي 

املخاض والنّقاشات العسرية داخل قبّة التأسييس وخارجها، والضغوطات 

يتذّكر  والكّل  التّعديالت،  وإدماج  األوىل  النّسخة  للتّخيل عن  التي مورست 

الرّشيعة- حّرية  البنود املحوريّة )تضمني  العديد من  الحوارات يف  ما تبع 

الضمري- التّمييز اإليجابي- الّطاقة- منزلة املرأة...(، هذه التّحويرات التي 

مّست صياغة املتن واملضمون،  إالّ انّه لم يتحول إىل بنية شعوريّة أو ثقافة 

مجتمعية سائدة. 

إّن قّوة الّدستور وأثره ليس يف نبل البنود ويف الّصياغة الورقية والترشيعية، 

وإنّما يف اإليعازات الّسلوكية التي يجّذرها ويرسخها لدى املواطن، وبروز 

الفرد الذي يحرتم الدستور ويدافع عنه، بما يجعل الّسلطة أّي كانت فواعلها 

الّدستور أو »اخرتاقه« تحت أي مسّمى.  ال تقدر وال تتجّرأ عىل »تجاوز« 

اليقظة الّشعبية مضاف إليها الّدستور عني ساهرة تدعم النظام الّسيايس 

الّدستور  قّوة  إّن 
وأثره لـيـس يف نبل 
لبنـــــــــــــــــود  ا
ويف الّصياغـــــــة 
قيــــــــــــــة  ر لو ا
يعيــــــة،  لتشر وا
اإليعازات  يف  وإمّنا 
لّسلوكيـــــــــة  ا
اليت جيّذرهــــــــــا 
سخهــــــــــــا  ير و
املواطن، وبروز  لدى 
حيرتم  الذي  الفرد 
الدستــــور ويدافع 

عنه.
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الحديث يف تقييد الّسلطة ووضع قواعد عاّمة للتّداول حول الّسلطة، رغم 

الّزخم الحواري والتّواصلية الجيدة، فإّن الفضاء العمومي ليس جزئيّا أو 

الّدستور إىل ثقافة عرب  ظرفيّا بمعنى االمتداد إىل األفراد، ولم يتم تحويل 

القنوات التّدريبية املجتمعيّة من أعالم ومؤّسسات ومنظومات مجتمعية، 

أي يفتقد إىل الّسياقات املعّززة واملزّودة.

مبارشة بعد االنتهاء من الّصياغة واملشاهد العاطفية العميقة والّدموع 

والعناق بني الفرقاء، لم تنشأ حركة مجتمعيّة شاملة داخل املجتمع املدني 

أو يف الّطبقة الّسياسية التي اتّسعت أو املؤّسسات الرتبوية، وبرز أّن صياغة 

الّدستور ال تكفي لتكريس سيادة الّشعب وضمان الحقوق وتقييد الحكام 

املنظومة  مواصفات  إىل  تحيل  التي  الترّصفات  وإبعاد  القانون  وتطبيق 

ال  النّص  أّن  الّدستور  وانتهاكات وتجاوزات. وكشف  تعذيب  القديمة من 

يمكن أن يحدث عقالنية يف املجال االجتماعي والّسيايس، قد يؤطره ولكن 

يحتاج إىل ثورة يف بنية صياغته وإنشائه، وأن ينتقل من الّسجل املكتوب إىل 

تجاويف الوجدان، وأن يالمس البنية الّشعورية القادرة عىل تحويل النّص 

إىل وقائع قيميّة وضوابط حقيقية تعاش.

تحيلنا  ومرشوعا  فكرة  الّدستور  مناقشة  صاحبت  التي  والحيثيات 

التونسية  الوطنيّة  الحركة  ارتبطت  لقد  املنجز.  لهذا  الرمزيّة  األهميّة  إىل 

الدستوري تسميته من دستور 26  الحّر  الحزب  الّدستور واستمّد  بفكرة 

أفريل 1861، ألّن الّدستور يرمز للحريّة والحكم املقيد بالقانون، وأصبح 

الّدستور مع الحزب الّدستوري الجديد يوحي بمعاني الّسيادة واالستقالل، 

ويمكن اإلشارة إىل أحداث 9 أفريل 1938 التي استشهد فيها العرشات من 

التونسينّي وهم يطالبون بربملان تونيس منتخب، وبرزت فكرة بعث مجلس 

كشف الّدستور 
أّن الّنـــــــــــص ال 
حيدث  أن  ميكن 
يف  عقالنيــــــــة 
االجتماعـي  اجملال 
والّسياســــــــــي، 
ولكن  يؤطره  قد 
ثــــورة  إىل  حيتاج 
صياغته  بنية  يف 
وأن  وإنشائــــــــه، 
ينتقل مــن الّسجل 
إىل  املكتـــــــوب 
الوجدان،  جتاويف 
وأن يالمـس البنية 
القادرة  الّشعوريـة 
على حتويـل الّنص 
قيمّية  وقائع  إىل 
حقيقية  وضوابط 

تعاش

,,
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تأسييس يف مذكرة 7 نقاط التي قّدمت يف 14 أفريل 1950 مطالبا بدستور 

العام،  االقرتاع  طريق  عن  منتخبة  قومية  جمعيّة  عن  يصدر  ديمقراطي 

وكان الباي معارضا للفكرة ويرغب أن يكون يف شكل منحة من الباي إىل 

الّشعب.

كما شّكل الّدستور مسألة محورية يف الفكر العربي اإلسالمي وارتبطت 

التصقت  الوطنية  الحركات  وحتى  بالّدستور،  باملطالبة  األحزاب  نشأة 

الوطنية. وأّن  الدساتري  الدستور، والتّحرر من االستعمار بكتابة  بأولوية 

التخلف يعود إىل طبيعة املؤّسسات الّسياسية والفكر اإلصالحي اإلسالمي 

الحديث وهو ينحرص يف املستوى الّسيايس الّصوري،   بمعنى إصالح الحكم 

االستبداد،  إىل  التأخر  ويرجع  الّسيايس  اإلصالحي  الفكر  محور  هو  بما 

ونعرف جيدا النقد الشديد الذي وجهه »مونتسكيو« عىل االستبداد الرشقي. 

ودعا »األفغاني« إىل فرضيّة - املستبد العادل- وأن يؤّطر استبداده – »ال 

الّله رجال عادال قويا يحكمه  أتاح  إذا  إالّ  تحي مرص وال يحي الرشق..... 

اعترب  عبده«  »محمد  والشيخ  والسلطان«.  بالقّوة  التفّرد  غري  عىل  بأهله 

رأيه يف  الناس عىل  ....يحمل  التّعارف  املتناحرين عىل  يكره   » مستبد  أن 

بالّرغبة،  أنفسهم عىل ما فيه سعادتهم  لم يحملوا  إن  بالّرهبة  منافعهم 

عادال ال يخطو خطوة إاّل ونظرته األوىل إىل شعبه الذي يحكمه«. ويقرتح 

فرتة اإلعداد والرّتشيد بخمس عرشة سنة- وهي سّن مولود لم يبلغ الحلم، 

الّصالح،... يثني فيها  الويل  الّصالح، وينمو تحت رعاية  الفكر  يولد فيها 

أعناق الكبار إىل ما هو خري لهم... وأّن األهايل قارصون سياسيا لم يبلغوا 

رشدهم املدني. 

شّكل الّدستور 
مسألــــة حمورية 
الفكــــــــــر  يف 
العربي اإلسالمـــي 
نشأة  وارتبطــــــت 
باملطالبة  األحزاب 
بالّدستـــــــــــور، 
احلركات  وحتى 
التصقت  الوطنية 
الدستور،  بأولوية 
لّتحــــــــــــــرر  وا
من االستعمـــــــار 
الدساتري  بكتابة 

الوطنية.
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ونرش »رشيد رضا« سنة 1901 مقاال بعنوان »اإلصالح واألسعار عىل 

قدر االستعداد« ليبني أن الرتقي -ال يتّم إالّ إذا استعّد له النّاس بالتدريج«. 

ما يدفعنا إىل إعادة التفكري يف الّدستور حالة اإلخفاق وما دون املأمول يف 

تعثّر العديد من املؤّسسات الدستورية) هيئة الحقيقة والكرامة- املحكمة 

الدستورية ...(.

واملدني،  والنظري  والفكري  الثوري  الرتاكم  ثمرة  شّك  بال  الّدستور 

الّدستور املجسد يف الواقع ويف إدارة الّسلطة وسلوكات املواطنة، مّما يكرس 

الدستور يف العقل ويف الواقع، ويجّذر وعيا سياسيا جديدا باملجال الدستوري 

والحقل الّسيايس والّسلطة والّدولة واملجتمع املدني. ال نتحدث عن إخفاق 

أو تهميش ملرشوع الثّورة وتحّولها إىل دولة مثلما تحّول االستقالل إىل دولة، 

وإنّما جعل الّدستور يعاش يف الّذهن والعاطفة والواقع. وأن ال يتعامل مع 

الّدستور كمنتج جديد بعقلية قديمة، وننتظر انبثاق أدوات جديدة وأساليب 

مستحدثة تؤّسس الفضاء العام، ويفرتض أن يحّرر املواطن ويمّكنه من 

وسائل مواجهة االغرتاب والعطالة، ويدمجه يف دوائر األنوار املختلفة.

بال  الّدستـــــور 
الرتاكم  مثرة  شّك 
الثوري والفكــري 
واملدنــي،  والنظري 
اجملســـد  الّدستور 
الواقـــــــــــــع  يف 
الّسلطة  إدارة  ويف 
وسلوكــــــــــات 
ـّا  املواطنة، ممـــــــ
الدستــور  يكرس 
يف العقل وفــــــي 
الواقع، وجيّذر وعيا 
سياسيا جديـــــدا 
باجملال الدستــوري 
الّسياســي  واحلقل 
والّسلطة والّدولــة 

واجملتمع املدني
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املستوى الثالث

الفضاء العمومي واملسارات االنتخابية

ال يملك التّشكيل الّديمقراطي لإلرادة إالّ وظيفة إصباغ املرشوعيّة عىل 

ممارسة الّسلطة السياسية للّدولة، ولذلك ترتبط مرشوعيّة الّدولة باحرتام 

الّسيادة الشعبية وتعمد الحكومة تربير استعمالها للّسلطة، وتدافع عىل 

برامجها أمام الجمهور وممثّليه يف الربملان. عىل هذا النّحو تمثل االنتخابات 

فعال تأسيسيا  للمجتمع من حيث هو جماعة سياسية منّظمة بطريقة 

قانونيّة وتترّصف بشكل عقالني وإجرائي. 

تزييف  أو  املطلقة  الفردية  الّسيادة  أنقاض  الّسيادة عىل  انبثق مفهوم 

االنتخابات ورسقة األصوات، نتج عنه إعادة الّدور الحقيقي للمواطنني يف 

تسيري املجتمع وحكم أنفسهم بأنفسهم واحرتام دولة الحّق، والنّظر إىل 

الحكومة عىل أنّها املخولة الحتكار عنف األفراد واستعماله بشكل مرشوع 

وإعادة توزيعه بشكل متساو عىل قوى املجتمع. 

يف  الّسيايس  الحّق  ويعترب  الّسيادة،  مقومات  أهّم  من  االنتخاب  ويعّد 

مكتسبات  أهّم  من  وهي  الّدولة،  ومؤّسسات  الّسلطة  يسري  من  اختيار 

انبثـــــق مفهوم 
على  الّسيــــــــادة 
الّسيـــــادة  أنقاض 
الفردية املطلقة أو 
االنتخابات  تزييف 
األصــوات،  وسرقة 
إعادة  عنـــــه  نتج 
الّدور احلقيقـــــي 
طنيــــــــــن  ا للمو
اجملتمع  تسيري  يف 
أنفسهم  وحكـــم 
واحرتام  بأنفسهــم 
والّنظر  احلق.  دولة 
إىل احلكومـــــة 
على أّنها املخولــــة 
عنف  الحتكار 
واستعماله  األفراد 
بشكــــــــــــــل 
وإعـــــادة  مشروع 
بشكتـل  توزيعه 
قـــوى  متساو على 

اجملتمع
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حّق املواطنة ومواصفاتها. فالعمليّة االنتخابيّة هي التّعبري املؤّسيس عن 

من  االقرتاع  فهو  لها  اإلجرائي  التّحقيق  أّما  التّمثيل،  وهي  الديمقراطية، 

املختلفة  االنتخابيّة  املسارات  وقد حّققت  اختيار حّر وطوعّي،  حيث هو 

التأسييس  الوطني  املجلس  وانتخب  أهدافها،  والرئاسية  الترشيعية 

واملجلس النيابي ورئاسة الجمهوريّة، وحتّى املؤّسسات الدستورية )هيئة 

الحقيقة والكرامة مثاال( مع اختالفات جوهرية أعاقت االشتغال الطبيعي 

املناضلة، وخاّصة  حضور  القوى  االنتخابات بعض  أفرزت  الهيكل.  لهذا 

اإلسالميني يف اعتالء سّدة الحكم وحضورها يف املجالس النّيابية، ولكن أّدت 

إىل عودة العديد من رموز الحرس القديم وانتعاش ثقافة الزبونية والشللية، 

وتكّون أذرع مالية وإعالمية. ولم يكن حضور الفاعلني الجدد من أصحاب 

االنتخابات  إال محدودا، خصوصا يف مرحلة  والتضحيات  النّضايل  التاريخ 

الثانية)أكتوبر 2014(. فاملسار االنتخابي بالّصيغة التي برمج لها لم يكن 

ليفرز النّخب الثورية التي كان يمكن أن تمنح التّجربة عنفوانها وزخمها، 

ويحي مضامينها االجتماعية واستعادة سؤال التقّدم والتطور والنّمو. 

لم تُؤدِِّ االنتخابات إىل نرش االستعمال العمومي للعقل، وأّن تأثيث الفضاء 

العام رشط إمكان الرأي )opinion( بدورها رشط إمكان الديمقراطية)8(. 

خالل  من  ينبثق  العام  الّرأي  حيث  التّواصل  فضاء  االنتخابات  تخلق  ولم 

الحوارات بني الفرقاء واستعمال كّل الحجج العقلية أنّه نموذج عقالني)9(، 

ابتكار  عىل  قادرين  نسبيّا،  مستقّلني  أفراد  وجود  العام  الفضاء  يفرتض 

[8]   Habermas,j cite par maigret , Sociologie de la communication et des medias 

,Paris, Armand Colin,2004.

[9]  Breton,p et prolix,s, l’explosion de la communication .a l’aube du xx siècle, Paris, 

la decoy être , 2002.

ــــــــــــؤدِِّ  تحُ مل 
االنتخابـــــــــــات 
إىل نشر االستعمال 
العمومـــــــــــــي 
للعقل ولـــم ختلق 
فضــاء  االنتخابات 
الّتواصل حيــــــث 
ينبثق  العام  الّرأي 
احلوارات  خالل  من 
بني الفرقـــــــــــاء 
واستعمال كــــّل 
احلجج العقلية أّنه 

منوذج عقالني
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رأيهم، غري مستسلمني للخطاب الّسائد ومؤمنني باألفكار والحّجة )10( .

مصالح  عن  تعرّب  أنّها  وسياقاتها  االنتخابات  مسارات  وكشفت 

غياب  مع  للكلمة  الّضيق  باملعنى  وفئوية  وفردية  وزبائنية  برغماتية 

التمثيلية«  »الديمقراطية  نموذج  تونس  استنسخت  الربامجي.  للتّواصل 

)الليربالية(، والتي تقوم عىل مبدأ  الربجوازية  اإليديولوجية  التي عّممتها 

أّن هذا  إالّ  املمنوح.  للّدستور  الخاضع  الهرمي  النّيابي  االنتخاب والتّمثيل 

لم  الّصندوق،  وآلية  االنتخابات  تقنية  عىل  يعتمد  الذي  التّمثييل  النّموذج 

يعد صالحا نظرا لألزمة الحقيقيّة التي يعيشها مع والدة »النّظام العاملي 

الجديد«، وهو األمر الذي التفت إليه بعض الفالسفة النقديني املعارصين 

مّما ساهم يف ظهور  االنتخابيّة  العمليّة  مآزق  تجلت  للّسؤال،  وأخضعوه 

العديد من النّقاشات واألطروحات حول »الّديمقراطية البديلة«، لعّل أهمها 

»الديمقراطية التّشاركية« التي قّدمتها تجارب دول أمريكا الالتينية.

وإذا أردنا فحص الّسلوك االنتخابي، تبني أن:

الرشاء  إمكانية  مع  الدقيقة  الربامج  إىل  تفتقد  االنتخابية  املراحل   -

والتأثري عىل الناخبني)املال الفاسد(.

- ما نزال يف مرحلة ما قبل املواطنة أو الّرد الغريزي العقابي يف الّسلوك 

االنتخابي وما نزال يف معجم الخاص والعام،

- نوّد أن نقول أّن كل العمليّات الّشكلية والفنيّة من انتخابات وهو ما 

ساهم يف اختيار السلوك االنتخابي بشكل عام وهي ممارسة إيجابية أن 

[10]   http://www.wolton.cnrs.fr/glossaries/-espace public-htm

الّنمــــــوذج  إّن 
الّتمثيلـــــــــــــي 
على  يعتمد  الذي 
االنتخابات  تقنية 
وآلية الّصندوق، مل 
يعد صاحلـــا نظرا 
لألزمة احلقيقّيــة 
يعيشهـــــــــا  اليت 
مع والدة »الّنظـــام 
اجلديــد«،  العاملي 
وهو األمر الــــــذي 
إليـــــــــــه  التفت 
بعض الفالسفــــة 
النقدييــــــــــــن 
املعاصريـــــــــــن 
وأخضعـــــــــــوه 

للّسؤال.
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تصبح االنتخابات وفكرة التّداول عىل الّسلطة )النهضة فالنداء...(.

العمومي  العقل  غياب  حول  ومالحظات  استنتاجات  عّدة  لدينا  أثار 

ورشخ يف الفضاء العام، تتمثل يف:

-  إعادة تعريف الرّشعية وعودة أساسيّة لرأي وموقف املواطن ووقوفه 

يف الّطابور ولكن أيضا مقاطعته للعملية االنتخابية.

- الرّشعية الّسياسية وأّن الشعب يمنحها رضاه وقبوله واختياره وأنّها 

ليست امتيازا جهويّا أو اجتماعيّا أو ايديولوجيّا أو عقائديّا. 

أعمال عنف وشغب يف  أثار  الّرسمي  اإلعالن  النّتائج قبل  اإلعالن عن   -

بعض املناطق،

- االنتخابات الّرئاسية ورشخ جغرايف خطري بني الّشمال والجنوب.

وكاريزما  لألبويّة  حثيثة  وعودة  الربامج  وغياب  العداوة  استثمار   -

والّشخصنة، 

كّل  أن  نتفق  قد  االنتخابيّة  الّدعاية  يف  البورقيبي،  التّاريخ  استثمار   -

املتشابهة  الربامج  شبه  تحت  ما  ولكن  مرشوعة  وربّما  متاحة  الوسائل 

واملتماثلة، فإّن الّسلوك االنتخابي لم يرتق إىل العقالنية،

- الرتكيز عىل النّعرات الجهوية والعروشيات)العشائرية(،  

الفضاء العمومي فيه أكثر من مليوني ناخب لم يشاركوا يف االنتخاب 

عرب  االنتخاب  يف  و»التحايل«  الّشباب،  مشاركة  يف  ضعيفة  نسب  مع 

وصوال  املواقف،  وتغري  املواقف  وتكييف  اإلعالم  وسائل  لتأثري  الخضوع 

والقبلية  والفئوية  الجهوية  االعتبارات  ودخول  األصوات  بعض  رشاء  إىل 

والعروشية) املجتمع العميق( يف عملية التصويت، وإالّ كيف نفرس حصول 

الحزب الوطني الحّر عىل نسبة محرتمة من األصوات، وهو الحزب الفتي 

وغري املعروف.

الفضاء العمومي 
فيه أكثـــــــــــر 
ناخـب  مليوني  من 
يف  يشاركــوا  مل 
االنتخـــــــــاب مع 
نسب ضعيفــة يف 
الّشباب،  مشاركة 
و»التحايــــــــل« 
يف االنتخـــاب عرب 
لتأثري  اخلضـــــوع 
اإلعــــــالم  وسائل 
املواقـف  وتكييف 
املواقــــــف.  وتغري 
شــــراء  إىل  وصوال 
األصـــــوات  بعض 
االعتبارات  ودخول 
والفئوية  اجلهوية 
لقبليـــــــــــــة  وا
شيـــــــــة  و لعر ا و
) اجملتمع العميــق( 
يف عمليـــــــــــة 

التصويت
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أّدت االنتخابات الترشيعية )26 أكتوبر 2014( إىل استنتاجني محوريني 

يف فهم العملية االنتخابيّة وتحليلها، ما يمكن قوله:

* انحسار تأثري أحزاب سياسيّة تصنف ضمن »قوى الثّورة« ويف املقابل 

رجوع واضح لرموز املنظومة القديمة يف هياكل حزبية جديدة،

* غياب للقوى االجتماعيّة والثقافيّة والفكريّة واألكاديميّة عن املشهد 

االنتخابي مع تراجع يف مساهمة الّشباب، مّما يهّدد الثورة بافتقاد مكونها 

الرئييس،

وهذا يقودنا إىل  أربعة أسئلة: 

لبعض  التّنظيمي  االندثار  عىل  مؤرّش  االنتخابيّة  النتائج  أّن  هل  أوال: 

األحزاب الّسياسية أم يمكنها من خالل إحداث ديناميّة داخليّة بتموقعها 

مجّددا صلب الّساحة الّسياسية؟

أهداف  لتحقيق  السياسيّة كآلية ثورة  العمليّة  ثانيا: هناك من يرفض 

السياقات  عن  بعيدا  إرادية  عمليّة  مجرد  عن  تعرب  ومضامينها،  الثورة 

والظروف الذاتية واملوضوعية والدولية واملحلية؟

ثالثا: هل ما زالت هناك »ثقة يف العملية الّسياسية« بعد عودة مالمح 

املنظومة الّسابقة؟ هل يفهم ذلك عىل أّن قراءة غري دقيقة من قبل قوى 

الثّورة وكيفية بناء تحالفاتها وعدم وعيها بطبيعة املرحلة؟

»ثورة  أم  )تروتسكي(  املغدورة«  »الثورة  مرحلة  يف  نعيش  هل  رابعا: 

تكتمل تدريجيا«؟

ال مناص من اعتماد آلية االنتخابات كحّد أدنى رضوري أو الّدرجة األوىل 

األفقي  وانتشارها  وارتقائها  التجربة  نضج  انتظار  يف  الّديمقراطية  من 

والعامودي.

هل ما زالت هناك 
العملية  يف  »ثقة 
 » سيـــــــــة لّسيا ا
مالمــح  عودة  بعد 
الّسابقة؟  املنظومة 
هل يفهم ذلك على 
أّن قراءة غري دقيقة 
من قبل قوى الّثورة 
بنــــــاء  وكيفية 
وعــــدم  حتالفاتها 
وعيها بطبيعــــــة 
هــــــل  و ؟ حلة ملر ا
نعيش يف مرحلــة 
»الثورة املغـــدورة« 
)تروتسكــــــي( 
تكتمل  »ثورة  أم 

تدرجييا«؟
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نتاجا  كونه  من  القانون  ينبع  بالحركيّة،  العمومي  الفضاء  يتّسم 

العاّمة،  اإلرادة  تكوين  ولكن....يف  الجميع،  فيها  يشارك  التي  للمداوالت 

وفساد الفضاء العام ممكن، وأن ال يكون االنتخاب آلية للهيمنة أو للتحكم 

االجتماعي، التي تقوم عىل إدامة خارطة املنافع واملصالح، والربملان فقط 

ال يشّكل ضمانة مؤّسساتية بل » يجب حماية البنيات التّواصلية يف الفضاء 

العمومي، بواسطة مجتمع مدني حيوي«.

التصورات  بني  الحاصل  االختالف  لتجاهل  مجال  ال  أنه  بجالء  يتضح 

أساسا تصور  العموميّة ونقصد  الفضاءات  بنية  التي تحكم  الكالسيكية 

وبني  والديمقراطية،  الحوار  عىل  يؤكد  الذي  ارنت«  و»حنا  »هابرماس« 

معنى  العمومي  الفضاء  عىل  تضفي  التي  الصاعدة  الجديدة  التصورات 

و»نعوم  تورين«،  و»أالن  فرايزر«،  »نانيس  أطروحات  يف  نجده  جديدا، 

تشومسكي« الذي يؤكد عىل الطابع االحتجاجي، وأّن نتائج االنتخابات ال 

تلغي تصاعد االحتجاجات والحركات االجتماعية، مع جرعة نقدية كبرية 

رغم  تونس،  يف  جرت  التي  االنتخابات  ويف  الليربايل.  الديمقراطية  لنسق 

طابعها الّشفاف يف املعنى اإلجرائي والفنّي، فإّن الّطاغي هو تكرار الرأي 

الجمهور،  االنفعاالت، وإثارة حماس  العواطف وتجييش  الّسائد وتحريك 

معطيات  لديهم  أن  الوهم  لديهم  ويدّعم  والتّحليالت،  الربامج  بمتابعة 

الذي  التعقل  والنقد، ويغيب  التفكري  بها، ويعطل طيف كبري عن  موثوق 

يساهم يف بناء الّديمقراطية،، وتحض العواطف، كنّا نفّكر أّن ديمقراطية 

االنتخاب درس بيداغوجي، فإذا بها تتحّول إىل تقاسم الّسلطة واملغانم.

جبالء  يتضـــح 
أنه ال جمال لتجاهل 
احلاصل  االختالف 
بني التصـــــــورات 
سيكيـــة  لكال ا
اليت حتكــــــــــم 
الفضـــــاءات  بنية 
واليت  العمومّيـــــة 
تؤكد على احلوار 
والدميقراطيــــة، 
وبني التصــــــورات 
اجلديدة الصاعدة 
على  تضفـي  اليت 
العمومـــي  الفضاء 
جديـــــدا،  معنى 
يؤكد على الطابع 

االحتجاجي.
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املستوى الرابع

الفضاء العمومي وأزمة الفعل السيايس

نشط الفعل الّسيايس وحركيّة كبرية بعد الثّورة مع انفجار التّنظيمات 

 10 سّكانه  تعداد  يتجاوز  ال  لشعب  حزبا   160 تجاوزت  التي  الّسياسية 

أكثر من 70 شخصيّة بشكل مثري  الرئاسية  لالنتخابات  وترّشح  ماليني، 

التعبري  عن  والبحث  العمومي  الفضاء  بانفتاق  ذلك  نتفّهم  قد  للّدهشة. 

كبت  عىل  الفعل  ردود  من  نوعا  وتبقى  االجتماعي،  واالعرتاف  الّذات  عن 

والتجاذبات منطق ال يخضع ألي معيار  التحالفات  سيايس سابق. وقاد 

من معايري الفكر الّسيايس، فالحياة الّسياسية مكّون أسايس يف الفضاء 

العمومي بنقاشاتها وخالفاتها وصالتها وتنسيقها، وهو حراك ودينامية 

تجاه العمل الحزبي وتجاه الّدولة، انّه كنه الفعل املدني، إنّها حبيسة الفكر 

الّسيايس املنظومي، دون بناء معرفة مشرتكة، هي أقرب إىل سياسة الرباثن 

واألظافر واالقتالع، واملناورة، وتربج العداوة التاريخية.

تصاعد نسق العمل السيايس بأشكاله املختلفة، وانترش يف كل املجاالت 

والجهات والفئات، وحول الفضاء العمومي إىل حيز ينبض حيوية، وحث 

جميع القوى إىل الفعل والتفكري يف الفعل من خالل:

نتفّهـــــــــــــم 
التنظيمات  انفجار 
اليت   السياسيــــــة 
حزبا   160 جتاوزت 
لشعـــب ال يتجاوز 
سّكانـــــه  تعداد 
مالييـــــــــن،   10
لالنتخابات  وترّشح 
الرئاسية أكثــــر 
شخصّيـــة   70 من 
بشكل مثيـــــــر 
بانفتــاق  للّدهشة 
العمومـــي  الفضاء 
والبحـــــــــــــــث 
التعبيــــــــــر  عن 
عن الّذات واالعرتاف 
االجتماعــــــــي، 
نوعـــــــــا  وتبقى 
من ردود الفعــــــل 
على كبــــــــــت 

سياسي سابق.
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عن  بعيدا  والتّاريخية  املجتمعية  ووظيفتها  الّسياسة  تعريف  إعادة   -

صيغ الحزبية، وتنقيتها من املخالب واألظافر والتحارب ومأّسسة الثقة، 

الصفقات الرّسية والصفقات العلنية املدربة واملؤّطرة للوعي العام،

- مازال املجال الّسيايس يتزّود من املخزون التّقليدي أي من الزعماتية  

صورته  يف  املنتظر«  »املهدي  ويصنفه  القريب  املايض  وصور  والّشخصنة 

الحديثة أو )الزعيم من جديد(،

منسوب  ويقودها  إيديولوجية  بمفردات  الواقع  تقرأ  الثورية  القوى   -

عداوة  لم تفرت ولم تلن لعقود عديدة. 

- دخل الخطاب الّسيايس مرحلة العجز من التربير إىل التفعيل، فطور 

قدراته عىل االقرتاح وصياغة الربامج واملشاريع والرصاع عىل عقل الناخب 

من خالل خطط استعراضية وال واقعية، 

- الفاعل السيايس املهيكل يف صيغ تقليدية أرسية آو أحزاب رشكات، 

وشاهدنا  املناضل املوظف،

وظهور  والسلطة،  السياسة  لعبة  املغيب،  والّشباب  السيايس  الفعل   -

أشكال متنوعة من التعبئة السياسية، 

لم تنتج كثافة الحراك السيايس وتراكمه وزخمه ثقافة سياسية جديدة، 

ولم تتبلور بنى تحتية تشتغل عىل التنمية السياسية لدى الحاكم واملحكوم، 

التنافس.  ولدى أصحاب القرار واملواطن، السائد عقلية الرصاع ال عقلية 

وامتد رصاع »الديكة« يف طرق تشكيل الحكومة الذي استمر مّدة طويلة 

وخضع إىل نقاشات ماراطونية ال حول الجوهر واملضمون، بل تصّور نفعي 

ومصلحي ،وترتب عن ذلك أن الحوارات تمحورت حول:

مل تنتج كثافة 
احلراك السياســـي 
وزمخه  وتراكمه 
سياسيـــــة  ثقافة 
ومل  جديــــــــدة، 
حتتية  بنى  تتبلور 
على  تشتغــــــــل 
السياسية  التنمية 
لـــــــدى احلاكم 
واحملكوم، ولــدى 
القــــــرار  أصحاب 
واملواطن، السائــــد 
ال  الصــراع  عقلية 

عقلية التنافس.
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- تشكيل الحكومة تبنى عىل نوع من املحاصصة الخفية.

- الجدل اإليديولوجي يف إقحام النهضة يف تركيبة الحكومة والحديث عن 

الفشل والحشد الشعبي والتوازنات ومربرات »النمط املجتمعي«،

ودور  الديني،  الفكر  بمقاومة  املغلفة  االستئصالية  النزعة  تضخم   -

املجتمع يف الحراك من أجل اإلصالح الّسيايس،

- جدل يخّص املشاركة اإلسالمية وموقع اإلسالميني يف النّظام السيايس،

- اختزلت العملية الّسياسية يف الجوانب الفنية والحكومية، وهي تفتقر 

إىل الفعل الّسيايس املعقلن وإىل طاقة الفعل الشبابي،

-  صعوبة فهم طبيعة النخبة /النخب وتغريها وانقالباتها وهجراتها 

الحزبية، 

ويمكن أن نستنتج بعض املالحظات: 

اوال : وصم العملية السياسية بعودة رسيعة للّركود والرتاخي، ساهمت 

الفعل  يف  الثّقة  وفقدان  الالتسييس  نزعة  تنامي  أهّمها  عّدة  عوامل  فيه 

الّسيايس عامة. 

االقتصادية واالجتماعية  األوضاع  تدهور  إىل  الثوري  الحراك  أّدى  ثانيا: 

التي ساهمت يف:

- والدة فعل اجتماعي من نوع جديد يتمظهر يف الحركات االحتجاجية 

املؤّطرة ولكن أيضا االحتجاجات املنفلتة والفوضوية،

- عدم بروز مشاريع اجتماعية حقيقيّة تعيد الثّقة يف اإلصالحات وتؤّدي 

إىل تحسني األوضاع االجتماعية وتقّلص التفاوت بجّل أنماطه،

- ارتفاع سقف املطلبيّة

أّدى احلــــــراك 
الثــــــــــــــــوري 
إىل تدهور األوضاع 
االقتصاديـــــــــة 
واالجتماعيــــــة 
ساهمـــــــــت  اليت 
يف والدة فعـــــــل 
نـوع  من  اجتماعي 
جديد يتمظهــــر 
احلركــــــات  يف 
االحتجاجيـــــــة 
ولكـــــن  املؤّطرة 
أيضا االحتجاجات 
ملنفلتــــــــــــــة  ا
والفوضويـــــــة، 
و ارتفاع سقــــــف 

املطلبّية
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له  إّن  بل  املطلبية  يف  ينحرص  يعد  لم  دوره  وأّن  االتحاد  دور  تضّخم   -

موقفا سياسيا ووطنيا فرضه الّسياق والّلحظة التاريخية،

- تشّعب التناقضات داخل كافة القيادات الحزبية بشكل فّج أو محتشم، 

والرصاع عىل تحقيق املكاسب اآلنية، وانتشار ساللة جديدة من القيادات 

االنتهازية والربغماتية والنفعية،

التنظيمية  أشكالها  وتطّور  العمل  عن  املعّطلني  حركة  عود  اشتّد   -

والتعبوية،

- حركة االحتجاجات املناطقية ضّد التفاوت الجهوي، الحقرة، تدهور 

القدرة الرشائية، غياب الخدمات االجتماعية واملرافق األساسية،

- تنامي النضاالت الطالبية والتلمذية من أجل تعليم عمومي ومجاني 

جيد وضد أوضاع التمدرس،

الكالسيكي  السيايس  الفعل  ضمور  حقيقية،  مفارقة  أمام  أصبحنا 

خاصة لدى الشباب، وتنامي الفعل االجتماعي الجديد، مما سيؤدي حتما 

إىل والدة فعل سيايس جديد) أشكال-صيغ- أنماط( لم تتبلور مالمحه بعد، 

وأمامه تحد كبري: هل يستطيع الفعل السيايس الجديد أن يفهم الدينامية 

أم  وتطويرها؟  ملواكبتها  جديدة  آليات  يف  يفكر  وأن  الجديدة  االجتماعية 

أنه سيظل رهني اآلليات الكالسيكية والتطابق القديم بني الفعل السيايس 

الفعل  الجديد يقتيض فهم  الفعل السيايس  والفعل االجتماعي؟ إن رهان 

سياسية  بدائل  لبلورة  اليوم  النّضال  حركات  يف  تبلور  الذي  االجتماعي 

ممكنة.

- خفوت النّضال التطوعي وانحصاره بصفة تلفت االنتباه، ومؤرش عىل 

ترسب »املال«،

صبحنــــــــــا  أ
مفارقـــــــــة  أمام 
حقيقية، ضمـــور 
السياســــي  الفعل 
سيكــــي  لكال ا
لـــــــــدى  خاصة 
الشباب، وتنامــــي 
االجتماعي  الفعل 
اجلديد، ممــــــــا 
سيؤدي حتمـــــــا 
إىل والدة فعـــــــل 
جديــــد)  سياسي 
أشكال-صيــــــغ- 
أمناط( مل تتبلــــور 

مالحمه بعد
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- صعود التشّدد الديني وتعزيز انغراسه يف الفعل االجتماعي ونمو عقلية 

اإلنغالق والتصلب،

توظفها  لم  التي  االحتجاجات  الذي يستوعب  العام هو  الّشارع  إّن  بل 

وبرودة  الحزبي،  باملعنى  الّسيايس  تضّخم  عن  وتعرّب  وتؤّطرها  األحزاب 

الّشارع أو النّضال امليداني وغياب البوصلة التي توجه النضال االجتماعي 

التّغيري االجتماعي الحقيقي.  فالحركات االجتماعية الجديدة تتجه  نحو 

من  أكثر  الّدولية  بالقضايا  االهتمام  نحو  أي  التّدويل،  نحو  فأكثر  أكثر 

اهتمامها بالقضايا املحلية الجزئية ألنّها تدرك أّن أي حّل ملشاكل الّشعوب 

بيد مؤّسسات  الوطنية(، وإنّما هو  )الدول  األمم  الدول –  بيد  اليوم ليس 

الفلسفة  يف  ما يصطلح عليه  أو  العاملية«  »الحكومة  أو  العاملية«  »الدولة 

السياسية بـ »ما بعد الدولة – األمة«.

إذا عدنا إىل الفضاء العام يف تونس وجدناه يتميّز عن الوضع الذي حّلله 

»هابرماس« بميزتني:

أّن الفارق ليس واضحا بني املؤّسسات القديمة واملؤّسسات الجديدة،   )1(

فكأّن القديمة هي التي تتطّور تقنيا ال لتمارس عىل األفراد نوعا جديدا من 

الّسيطرة ولكن لتواصل سيطرتها القديمة بوسائل جديدة. 

)2( لم ينجح الحراك الفكري يف توفري قاعدة تنويرية صلبة يمكن أن 

وتمكّن  املجتمع  يف  والعقالني  النّقدي  الفعل  الستمرارية  مستندا  تتّخذ 

املثقف من أن يواجه بها أيديولوجيات االستالب بمختلف أنواعها.

ودورها  املعارضة  تعريف  اليسري  من  يعد  لم  الجديدة،  السياقات  يف 

وخصائصها وأدواتها ومنارصيها، فقد تشوه الفضاء العمومي يف تونس، 

ينجـــــــــح   مل 
احلراك الفكـــري 
يف توفري قاعــــدة 
صلبــــة  تنويرية 
ميكـــــــــــــــن 
مستنـدا  تتخذ  أن 
الفعل  الستمرارية 
والعقالني  النقدي 
اجملتمــــــــــع  يف 
املثقــــف  ومتكّن 
بهــا  يواجه  أن  من 
ت  جيـــا لو يو يد أ
مبختلف  االستالب 

أنواعها.
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وهو ما يجعل من املمكن للّشباب والحركات االجتماعية وجمعيات املجتمع 

أن  الجمعيات  هذه  فعىل  الّسياسية،  االسرتاتيجية  عنها  تغيب  أن  املدني 

توّسع من دائرة النّقاش حول اإلشكاالت السياسية والحقوقية التي تعيق 

وهي  الوجدانية  الّدولة  عوض  والعقالنية،  الديمقراطية،  الحّق  دولة  بناء 

دولة املصالح الخاّصة وأصحاب النفوذ. يف هذا الّسياق أضحى من املمكن 

فضح ممارسات الّسلطة وتجاوزاتها ، مّما يحتّم عليها القيام بإصالحات 

للحّد من تجاوزتها وهي اإلصالحات التي كانت عرب تاريخ العالم العربي 

تنتج مسوخا من التّسلط تؤّدي يف نهاية املطاف إىل إعادة استعمار الفضاء 

العمومي  بدفع العديد من األحزاب والجمعيات املوالية للسلطة.  

واالقتصادية،  االجتماعية  التّنمية  يف  فقط  اختزالها  يجب  ال  فالتنمية 

الديمقراطي  الوجه  تعكس  والتي  أيضا  الّسياسية  التنمية  يف  وإنّما 

واالجتماعي للّدولة، إّن دور املجتمع كقّوة مضاّدة للدولة مستندا يف ذلك 

إىل مقاربات الحركات االجتماعية الجديدة وأهميتها يف املجتمع املدني. إّن 

أهم  معياريّة  حمولة  تضيف  »هابرماس«  عند  العمومي  النقاش  نظرية 

من النموذج الليربايل، ولكنّها تزرع عنارص تكوينية تمكن املسار السيايس 

وتشييد  العمومي  الفضاء  يف  التواصيل  الفعل  تكثيف  من  الديمقراطي 

النموذج التداويل واالعتماد عىل مؤّسسات مستقلة ومعقلنة. 

عىل الفضاء العمومي أن يكون خارج التسييج أو نوايا التقييد ونزعات 

وسريسم  الرمزي«،  »العنف  ملمارسة  أو  للهيمنة  كأدوات  والخنق  الغلق 

الواقع نظريات جديدة يف السياسة ويف االحتجاج تنبذ التعسف، وتبنى عىل 

االختالف ال عىل التماثل، وأن الديمقراطية املعارصة تحتاج إىل حد أدنى من 

االختالف وليس منطق اإلجماع فقط. نحتاج إىل عقالنية تواصلية وحوارية، 

الفضـــــاء  على 
العمومـــــــــــــي 
أن يكـــــــــــون 
التسييـــج  خــارج 
التقييد  نوايــا  أو 
الغلق  ونزعــــــات 
واخلنق كـــأدوات 
للهيمنة أو ملمارسة 
الرمــزي«،  »العنف 
الواقــــــع  وسريسم 
نظريات جديـــدة 
يف السياســـــــــة 
ويف االحتجــــــاج 
تنبذ التعســــــف، 
تبنــــــــــــــــى  و
االختـــــالف  على 

ال على التماثل.
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أو  التقنوي  التّصور  وينقد  والتفاعل،  العمل  بني  »هابرماس«  يميز  ولذا 

األداتي للّسياسة، ويؤّكد عىل املداوالت وحاجات الوفاق التّواصلية للناس يف 

املجتمع، ليس وفاق النّخب وإنّما الوفاق يف الّشارع حول تصّور مجتمعي، 

أحد ركائز التّطور االجتماعي، وينشئ التضامنات وأن عىل مبدأ الحوار أن 

يأخذ الشكل القانوني للقاعدة الديمقراطية . 

ويرى »هابرماس« أن عداء طرفني يمكن تجاوزه بفضل الحوار املتحرر 

من كل اإلكراهات، وأنّه باإلمكان إعادة بناء املواقف املتعارضة بشكل أويل، 

لذا  ويتجاوزهما،  )أ( و)ب(  املوقفني  االعتبار  يف  يأخذ  ثالث  داخل موقف 

إنه وعي جمعي ال  االنتقايل،  العنف كأحد تمظهرات اإلخفاق  إىل  ال ينظر 

يرتجم تحت غطاء الدولة. 

إن أساس السياسات ليس استعمال السلطة اإلدارية بشكل بريوقراطي 

وإنّما  الّدولة  مفاصل  يف  الّسلطة  مواقع  عىل  املهيمنة  القّوة  طرف  من 

الضغط  وقّوة  السيايس  التّأطري  مصدر  هو  الّسيايس  النّقاش  من  تجعل 

عىل التّوجهات العاّمة للّدولة وتتعامل مع تنافس القوى الفاعلة واألحزاب 

املسار  املتحّكمة يف  القوانني  التي تضع  الرّشعية  الّسياسية بوصفه أصل 

الديمقراطي واإلطار العام الذي تتحّرك ضمنه الخارطة الّسياسية.

إن أســــــــــاس 
ليـــــس  السياسات 
استعمال السلطــة 
بشكــل  اإلدارية 
بريوقراطــــــــــي 
من طرف القــــــّوة 
املهيمنة علــــــــى 
الّسلطــــــة  مواقع 
الّدولة  مفاصل  يف 
وإمّنا جتعـــــل من 
الّسياســـي  الّنقاش 
الّتأطري  مصدر  هو 
وقــــــّوة  السياسي 
علــــــــى  الضغط 
الّتوجهات العاّمـــة 
وتتعامـــل  للّدولة 
القــوى  تنافس  مع 
الفاعلة واألحــزاب 
بوصفـه  الّسياسية 
أصل الّشرعيــــــة 
القوانني  تضع  اليت 
ملتحّكمـــــــــة  ا
يف املســــــــــــــار 

الدميقراطي.
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املستوى الخامس

الفضاء العمومي و »الثورة املواطنية«

إن الحراك الثّوري ودينامية الّديمقراطية ال يلغي رضورة دعم األشكال 

الجديدة من االحتجاج وما يطلق عليها »املقاومة املواطنة« ، هي القادرة عىل 

توفري رشط إمكان والدة دينامية اجتماعية وسياسية تاريخية، مطلوب 

منها أن تتجاوز القوى السياسية والفعل السيايس التقليدي، يسمح عمليا 

فالفضاء  وإنساني.  محيل  جذري  بنفس  سيايس  اجتماعي  فعل  بإنبثاق 

العمومي يشكل صدى للمشاكل املطروحة يف صلب املجتمع، والتي ال يمكن 

تمثلها من زاوية وظيفية محضة ، فالنسيج املنترش يف الفضاء العمومي 

الذي يمكن للمجتمعات أن تطور  املدني ، هو املكان  واملجسد يف املجتمع 

تناولها  يمكن  العمومي  بالفضاء  التفكري  عالقة  إن  بذاتها.  وعيها  فيها 

الراهن، خاصة يف  العرص  الفضاء ودوره يف  املثقف بهذا  من خالل عالقة 

حسب  مهما  دورا  يؤدي  بينما  الهامش،  عىل  املثقف  يحيل  مجتمع  ظل 

»هابرماس« يف املجتمعات الحديثة. ومع تنامي الفعل اإليجابي للفاعلني 

يف املجتمع املدني، باعتباره الدعامة األساسية للفضاء العمومي، وبوصفه  

إن احلــــــــراك 
الّثوري وديناميـــة 
طيــــــة  ا ميقر لّد ا
ضــــرورة  يلغي  ال 
دعم األشكــــــال 
يــــــــــــدة  اجلد
االحتجـــــــاج  من 
وما يطلــــــــــــق 
عليها »املقاومـــــة 
املواطنــــــة« ، هي 
توفري  على  القادرة 
شرط إمكـــــــان 
والدة ديناميــــــة 
عيــــــــــة  جتما ا
وسياسيــــــــــــة 
تارخيية، مطلــوب 
تتجـــــاوز  أن  منها 
القوى السياسيــــة 
والفعل السياســـي 

التقليدي.
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للمواطن  اإليجابية  الحقوق  اليوم مسألة  للجميع، تطرح  فضاء مفتوحا 

وأهمية تحصينها ومأّسستها، كما تقتيض خلق املزيد من املؤّسسات التي 

بإمكانها أن تساهم يف توسيع دائرة املشاركة الجماعية يف اتخاذ القرارات 

املصريية التي ترهن أجيال اليوم و الغد.

ما نبحث عنه أن نفكر وأن نعود إىل السؤال وأن نقتفي أثر العقل الثقايف 

يف تعاطيه مع املواطنة، ولعل طبيعة الفكر السيايس املتمحور حول نمط 

السلطان أعاق نشأة فكرة املواطنة، واملواطن هو كل شخص راشد يعيش 

تحت حماية القانون ولديه حقوق مدنية وجنسية ويشارك يف االنتخاب. 

املتتالية 1688  التاريخية  الثورات  الكل مواطنون، وهي نتاج  بهذا املعنى 

الثورة  و1789  األمريكية  الثورة  و1776  األنقليزية  الثورة  يف  ممثلة 

الفرنسية، لهذا اعتقد أن الثورة التونسية نموذج بناء املواطنة الحقيقية 

الجهد  املفردات. ولعل  والسواد وغريها من  والرعاع  القطيع  والقطع مع 

حّرة  ذات  هو  بما  اإلنسان  عىل  يراهن  الذي  كانط«  »أليمانويل  الفلسفي 

يظهر  و  سعيدا،  يكون  بأن  جدير  أو  سعيدا  وإنسانا  مستقال  ومواطنا 

مفهوم املواطن يف كتابات ما بعد النقدي ويف نصه« يف املعنى الشائع القائل 

أن يكون صادقا نظريا لكنه غري ذي جدوى عمليا«  بأن شئ ما بوسعه 

)1793( ويربز فيه مبادئ الحالة املدنية:

- حرية كل عضو يف املجتمع بوصفه إنسانا،

- تساوى اإلنسان مع كل اآلخرين بوصفه ذاتا،

- استقاللية كل عضو ينتمي إىل جماعة ما بوصفه مواطنا،

املواطنة  جوهر  إّن  وباملساواة،  بالحّرية  مرشوط  املواطن  مفهوم  إن 

ولكن  يهّمنا  ال  تمييز  ويوجد  الوصاية،  أشكال  كل  عن  الفرد  استقالليّة 

مع تنامي الفعل 
للفاعلني  اإلجيابي 
اجملتمــــــــــع  يف 
باعتبــــاره  املدني، 
األساسية  الدعامة 
للفضاء العمومــي، 
وبوصفه  فضــــــاء 
مفتوحا للجميــع، 
اليــــــــــوم  تطرح 
احلقـــــوق  مسألة 
اإلجيابية للمواطن 
حتصينها  وأهمية 
كمــا  ومأّسستها، 
تقتضي خلـــــــق 
املزيد من املؤّسسات 
اليت بإمكانهـــا أن 
توسيع  يف  تساهم 
دائرة املشاركــــة 
اجلماعيـــــــــــة 
يف اختاذ القــرارات 
املصريية اليت ترهن 
أجيال اليــــــــــوم 

و الغد
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أن  اختار  الذي  هو  النّشيط  املواطن  األخالق«  »ميتافزيقا  كتابه  يف  ذكره 

فهو  الّسلبي  املواطن  أّما  االنتخاب  عرب  الوطن  شؤون  تدبري  يف  يساهم 

الذي اختار أن ال يشارك باالنتخاب يف الشأن العام. املواطن يساهم يف اخذ 

القرار والقدرة عىل التّصنيف والفرز، انّها الكفايات األساسية يف العمومية، 

وتجاوزا لعقلية القطيع، واالنخراط يف التاريخانية وتجاوز الوعي الحيس 

مؤرشات  لكّل  قرب  عن  واالستشعار  اليقظ  باملواطن  يتعّلق  الفعل.  ورد 

االلتفاف وسيطرة رأس املال وطليعة التّغيري املجتمعي أو الثورة املواطنية، 

نحو  ينزع  الديمقراطي  املنجز  وبأثر  الثورة  بحركية  العمومي  فالفضاء 

واملدى  املتوسط  املدى  عىل  وأخالقية  وقيمية  حقيقية  مواطنة  تأسيس 

ألّن  واإلخفاقات،  والنجاحات  املرتاكمة  فيثمن  القريب  املدى  أما  البعيد، 

البناء ليس خطا مستقيما وخطا جغرافيا وإنّما هو خط دائري وابتكاره، 

قد تكون فيه انكسارات وحتى هزائم ولكن يخضع إىل منطق املراكمة.

الّدولة  خارج  مكونة  املؤّسسية  والنواة  نقدية  مواطنة  تشكل  أن 

واالقتصاد، املواطنة هي الهوية الّسياسية التي يكتسبها الفرد االجتماعي 

بعد أن ينشأ نظام سيايس مفتوح يعرتف له بحقوقه كاملة أمام الكائن 

السيايس الجماعي أي الدولة. واعترب كانط أن االستناد إىل العقل العميل- 

املمالة عليهم، وكما  الوصاية  األفراد من  األخالقي ضمانة كافية لتحرير 

الفضاء  يتحقق  وال  الحقيقة«.  ال  القانون  تصنع  »السلطة  ذلك  عن  عرب 

العمومي يف مجموع املثقفني فقط، بل يتحقق خالل االستعمال العمومي 

األنوار،  عالم  ويدخل  مواطن  إىل  الشعب  من  فرد  كل  يتحول  وأن  للعقل، 

وتعوض القانون الطبيعي للسلطة بسلطة قوانني الحق، والتحاق املثقفني 

واملفكرين مع العامة من الناس إىل منزلة املواطنني األحرار. 

ال يتحقــــــــق 
العمومـــي  الفضاء 
جممــــــــــوع  يف 
فقــــــط،  املثقفني 
يتحقــــــــــق  بل 
خالل االستعمـــال 
للعقــل،  العمومي 
يتحــــــــــول  وأن 
كــــــــل فرد من 
مواطن  إىل  الشعب 
ويدخل عالــــــــم 
وتعــــوض  األنوار، 
القانون الطبيعـــي 
للسلطة بسلطـــة 
قوانني احلــــــــق، 
والتحاق املثقفيـــن 
واملفكرين مـــــع 
النــاس  من  العامة 
إىل منزلة املواطنني 

األحرار.
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املحوري  دورها  ولرصد  األماكن،  كل  يف  املواطنة  املقاومة  وصعود 

العابر  »الفضاء  من  جزء  هو  بما  املحيّل  العمومي  الفضاء  انتعاشة  يف 

لألوطان« بتعبري »نانيس فرايزر« . ال تقدر نظرية النّقاش العمومي عىل 

التّواصيل  الفعل  من  املواطنني  تمّكن  حالة  يف  إالّ  تداولية  سياسة  بلورة 

العقالني بشكل جماعي ومشرتك وصارت اإلجراءات والتدبريات الحقوقية 

الدولة ويتنصل  بثقله عىل  املجتمع  يلقي  أن  ينبغي  ، وبالتايل ال  مؤّسسة 

من مسؤولياته ودوره وإال تحولت الدولة إىل غول يضم كل يشء ويوجد 

كما  جديد.  من  ومتعال  هرمي  بشكل  السلطة  وتمركزت  الجميع  فوق 

يجدر باملواطنني أن يجعلوا من القوانني املمنوحة لهم مطية لكي يمارسوا 

حرياتهم بشكل خاطئ ويتحولوا إىل ذوات متذررة تمنع من قيام اللحمة 

بني الجماعة السياسية الواحدة والتعامل معهم ككتلة فاعلة وموحدة.

إن ممارسة املواطنني للتحديد الذاتي هو إقرار بوجود قاعدة اجتماعية 

يقدر  ال  حيث  االقتصادية،  التبادالت  وعن  العمومية  اإلدارة  عن  مستقلة 

جهاز الدولة عىل ابتالعها وال تتفق هي نفسها من حيث دورها مع بنية 

السوق. ويعطي النموذج الجمهوري مفاهيم الفضاء العمومي السيايس 

يضمنان  ويجعلهما  اسرتاتيجية  معان  املدني  واملجتمع  التحتية  وبنيته 

االلتقاء بني املواطنني ويقوي لديهم تجارب االندماج. هكذا تقوم السلطة 

املواطني  الفضاء  بناء  يف  األفراد  دور  بتفعيل  التواصل  عىل  تتأسس  التي 

االرتباط  إىل  السياسية  اإلرادة  وتدفع  العام  الرأي  تشكيل  عىل  وتحرص 

العضوي بالسلطة اإلدارية.

مع التأكيد عىل الحق السيايس للمواطنني أن يكونوا إرادة سياسية وقّوة 

ضغط ، لذا فإن اإليمان بقيم املواطنة هو السبيل إىل مقاومة كل انغالق 

نظرية  تقدر  ال 
العمومـــي  الّنقاش 
سياسة  بلورة  على 
تداولية إاّل فــــــي 
متّكــــــن  حالة 
مــــــــن  املواطنني 
الفعل الّتواصلــــي 
بشكل  العقالني 
ومشتـرك  مجاعي 
اإلجـراءات  وصارت 
ت  ا بـــــــــري لتد ا و
قيـــــــــــة  حلقو ا
وبالتالي  مؤّسســة 
يلقي  أن  ينبغي  ال 
جملتمــــــــــــــع  ا
الدولة  على  بثقله 
من  ويتنصــــــــل 
ودوره  مسؤولياته 
الدولة  حتولت  وإال 
يضم  غـــــول  إىل 
كل شيء ويوجد 

فوق اجلميع
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والتسامح  السلم  نحو  التوجه  وأن  الشمولية،  الدولة  يف  السيايس  للعالم 

وقبول االختالف والتعايش املشرتك، هو الطريق الرشعي حو الديمقراطية. 

وتحمل  العمومية  واملمارسة  باملشاركة  بل  بالحقوق  املواطنة  تتحدد  وال 

أنشطة  مراقبة  عىل  يقترص  ال  العام  السيايس  النشاط  وأن  املسؤوليات، 

الحكومة وقراراتها، بل يمتد نحو ايجاد أرضية ديمقراطية للتجاذب بني 

الدولة مرشوعيتها من حماية  الحقوق  الدولة واملجتمع، لذلك ال تستمد 

الدفاع عىل مصلحته الخاصة، وإنما من  الذاتية ومن تمكني املواطن من 

ضمان مسار تكوين الرأي واإلرادة من طرف املواطنني األحرار واملتساويني. 

إننا يف مرحلة تأسيس املواطنة الوطنية، كماهية لديمقراطية حقيقية، 

ومن الضوري االستفادة من أدوات اإلعالم الجديد التي أسهمت يف بعث 

ميكانيزمات جديدة للتواصل والتنسيق والتشبيك، لتبقى مساحة للنقاش 

حول التقليد والتحديث والهيمنة والهامشية وبني املحيل والكوني .

مرحلة  يف  إننا 
تأسيس املواطنــــة 
الوطنيـــــــــــــة، 
هيـــــــــــة  كما
طيــــــة  ا ميقر لد
 ، حقيقيـــــــــــة
ومن الضـــــــروري 
االستفادة من أدوات 
اجلديــــد  اإلعالم 
فـــــي  أسهمت  اليت 
بعث ميكانيزمات 
للتواصل  جديدة 
والتنسيــــــــــــق 
والتشبيـــــــــــك، 
مساحة  لتبقـــــى 
للنقاش حــــــــول 
التقليد والتحديث 
هليمنــــــــــــة  ا و
واهلامشيــــــــــة 
وبني احمللــــــــــي 

والكوني.
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خاتمة

إىل  السعي  الّضوري دون  االدنى  الحّد  التونسية نموذج  التجربة  تمثل 

رساديب  يف  ضوء  ونقطة  ونواة  أمل  أيقونة  عن  نبحث  النموذج.  تعميم 

وإنّما  ومبارشة  كّلية  بصفة  معطى  ليس  العام  الفضاء  أن  إالّ  الخراب، 

االجتماعي  النّضج  فيها  تساهم  متتالية  حقب  وعرب  تدريجيّا  يتكّون 

اإلصالح  فعل  يف  االجتماعيّة  االحتجاجيّة  والحركات  الّشخيص  والوعي 

وطرح القضايا التّاريخية من وحدة وتقّدم . ومكامن االستبداد ومظاهره 

وآلياته- االستبداد ليس رأسا يقطع بل ثقافة يف الرأس – البد أن تقطع.  

هذا الفضاء الرمزي املفتوح - الذي قّدم كهدية تاريخيّة- سيتكون عرب 

القيم والتواصل واالعرتاض والتفاهم بحيث  الّزمن عن طريق منظومات 

يعكس حقيقة الديمقراطية . وأن يقع التحرر من قيم االستبداد وظواهر 

الكبت ممثلة يف األبوة الزعماتية  والدولة البطريركية والصندوق الكسيح، 

املستقبل  الفعلية حول  األسئلة  لطرح  تاريخية ومجتمعية،  إنها رهانات 

وحول مصري بلداننا للبقاء يف التاريخ، أو االستعداد لالندثار.

الفضاء العـــــام 
ليس معطى بصفة 
ومباشـــرة  كّلية 
وإمّنا يتكــــــّون 
وعرب  تدرجيّيــــــا 
حقب متتاليــــــة 
الّنضج  فيها  تساهم 
االجتماعـــــــــي 
والوعي الّشخصــي 
واحلركـــــــــات 
جيــــــّة  حتجا ال ا
االجتماعّيــــــــة 
يف فعل اإلصــــالح 
القضايـــــا  وطرح 
الّتارخييـــــــة من 

وحدة وتقّدم.
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