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الثورة اللبنانية ٢٠١٩
شباط/فرباير 2020

إنقطاع بني الثوار والحكومة يف لبنان

التطورات عىل املستوى السيايس:

التطورات عىل املستويني االجتامعي واالقتصادي:

تتعــرض الحكومــة املشــكلة يف كانــون الثاين/ينايــر  2020النتقــادات
شــديدة مــن قبــل الثــوار لكونهــا تتألــف مــن وزراء غــر مســتقلني
عــن الطبقــات السياســية الحاكمــة (ملراجعــة النــرة الرابعــة)،
وهــي بالتــايل تحــت املراقبــة عــن كثــب يف ظــل الظــروف الحرجــة
التــي تعيشــها البــاد .لقــد فشــلت الحكومــة يف وضع رؤيــة واضحة
للوضــع يف لبنــان ،خاصــة عــى املســتويات االجتامعيــة واالقتصادية
واملاليــة ،أو إظهــار نيــة يف العمــل وفــق خطــة موحــدة ملواجهــة
التحديــات ،خاصــة بعــد تبنيهــا قانــون موازنــة عــام  2020الــذي
أعدتــه الحكومــة املســتقيلة تحــت ضغــط الشــعب قبــل عــدة
أشــهر والتــي ال تعكــس أو متثــل أرقامــا وحقائقــا دقيقــة.

يف ظــل األزمــات الراهنــة يف لبنــان ،تــزداد التحديــات عــى األرس
اللبنانيــة وخاصــة عــى الصعيديــن االجتامعــي واالقتصــادي مــع
تشــديد القيــود التــي تفرضهــا البنــوك عــى عمليــات الســحب
بالعملــة األجنبيــة (خاصــ ًة الــدوالر األمريــي) والتــي يواجههــا
تقلــب حــاد يف ســعر رصف الــدوالر األمريــي يف األســواق غــر
الرســمية والــذي ناهــز  2500لــرة لبنانيــة مقابــل دوالر أمريــي
واحــد مقارنــة بســعر الــرف الرســمي الثابــت عنــد  .1515وقــد
ســاهمت هــذه الفجــوة بــن املعــدالت الرســمية وغــر الرســمية يف
عرقلــة إنتــاج واســترياد الســلع األساســية ،وســببت ارتفــاع أســعار
الســلع والبضائــع مبعــدالت كبــرة ،وبالتــايل ارتفــاع معــدل التضخــم
الــذي يحــوم حاليــا حــول  ٪40وفقــا للمحللــن واالقتصاديــن .مــن
أبــرز نتائــج التضخــم كانــت دعــوة أصحــاب املخابــز واألفــران
لــإرضاب العــام رافضــن ارتفــاع أســعار القمــح ولكــن رسعــان
مــا تــم تعليقــه اثــر تدخــل ســيايس وطأمنــات واعــدة .ويف ظــل
غيــاب أيــة اجــراءات حاســمة ،تــزداد هشاشــة األرس اللبنانيــة
املهــددة يوميــا يف عملهــا وخبزهــا وصحتهــا والخاضعــة الستنســابية
اجــراءات وارضابــات أصحــاب االحتــكارات الكبــرة يف لبنــان.

يف  6شــباط/فرباير  2020أي بعــد حــوايل أســبوعني مــن تشــكيل
الحكومــة ،تــم نــر البيــان الــوزاري للحكومــة الجديــدة ،وعــى
غـرار مــا تبنتــه الحكومــات الســابقة ،يفتقــر البيــان إىل التخطيــط
والدقــة يف االلتزامــات الهادفــة للتصــدي لألزمــات الحاليــة
ويتغــاىض عــن مطالــب الثــورة األساســية .وبالتــايل ،يتجاهــل البيــان
الــوزاري األزمــة السياســية واملؤسســاتية التــي ترتبــط ارتباطًــا
وثيقًــا باألزمــات االجتامعيــة واالقتصاديــة واملاليــة .كــا يــرد
البيــان خطــط الحكومــة ضمــن جــدول زمنــي ميتــد حتــى ثــاث
ســنوات ،وهــي مســألة تخالــف خلفيــة الحكومــة التــي يفــرض أن
تكــون انتقاليــة .يف هــذا الســياق ،نــرت شــبكة املنظــات غــر
الحكوميــة العربيــة للتنميــة مالحظــات وتعليقــات مفصلــة حــول
البيــان الــوزاري ،متاحــة عــى هــذا الرابــط.

تســتحق ســندات اليوروبونــدز عــى الحكومــة اللبنانيــة يف 9
آذار/مــارس  ،2020مــا أدى اىل تأجيــج التوتــر يف البــاد اثــر
الدعــوات املناهضــة أو املؤيــدة عــى ســداد هــذه الســندات،
والتــي ان ُســددت ،ستســاهم يف تقليــص احتياطيــات املــرف
املركــزي بالــدوالر األمــريك والرضوريــة لتأمــن احتياجــات النــاس
األساســية مــن قمــح وأدويــة ووقــود .حتــى صياغــة هــذه النــرة،
مل تتخــذ الحكومــة الجديــدة أي ق ـرار يف هــذا الشــأن .يف مــوازاة
ذلــك ،اســتمرت االحتجاجــات واالنتقــادات ضــد تدخــل محتمــل
(ومرجــح) مــن صنــدوق النقــد الــدويل خاصــ ًة وســط الزيــارة
التــي قــام بهــا الفريــق الفنــي للصنــدوق إىل لبنــان يف نهايــة شــهر
شــباط/فرباير بعــد دعــوة كانــت قــد وجهتهــا الحكومــة طالبــة
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املســاعدة الفنيــة ملواجهــة أزمــة الديــون .عــى الرغــم مــن غيــاب
أي قـرارات رســمية بشــأن تدخــل صنــدوق النقــد الــدويل يف لبنــان،
إال أن النــاس ترفــض وتخــى مــن تدابــر التقشــف التــي ميكــن
أن ترتبــط بــأي برنامــج ممــول مــن الصنــدوق ،ومــن التداعيــات
التــي ســترتتب بشــكل خــاص عــى األرس ذات الدخــل املنخفــض
واملتوســط .يف هــذه املجــال ،نــرت الشــبكة مقالــة حــول برامــج
صنــدوق النقــد الــدويل يف البلــدان العربيــة ،متاحــة عــى هــذا
الرابــط.

مــن منشــورات شــاركوها عــى وســائل التواصــل االجتامعــي انتقــادا
لبعــض السياســيني .ونتيجــة لذلــك أدرج CIVICUS Monitor
وهــو منصــة عامليــة يجتمــع مــن خاللهــا رشكاء مــن جميــع أنحــاء
العــامل للبحــث ومراقبــة ظــروف الفضــاء املــدين مؤخــرا ً الهنــد
ونيكاراغــوا وغينيــا والعــراق ولبنــان يف قامئــة املراقبــة .يشــر
التواجــد يف قامئــة املراقبــة إىل انخفــاض خطــر ورسيــع يف اح ـرام
الحريــات املدنيــة ،وخاصــة حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن
الجمعيــات.

وإىل جانــب التخــوف مــن أزمــة أدويــة بســبب العقبــات املرتبطــة
باالســترياد ،تــزداد هشاشــة الرعايــة الصحيــة مــع ظهــور حــاالت
عديــدة مصابــة بفايــروس كورونــا يف لبنــان ،وخاصــة مــع غيــاب
خطــة فعالــة وصارمــة مــن قبــل الحكومــة للحــد مــن انتشــار
الفايــروس.

ويف  17شــباط/فرباير ،تــويف أحمــد توفيــق متأث ـرا بجروحــه ج ـراء
إطابتــه برصــاص مطاطــي أطلقتــه قــوات األمــن يف طرابلــس يف
اليــوم العــارش مــن الثــورة .وتجمــع املتظاهــرون يف جميــع أنحــاء
البــاد إلضــاءة الشــموع عــن روح شــهيد ثــورة  ١٧ترشيــن الثالــث
أحمــد توفيــق.

انتهاكات عىل مستوى حقوق اإلنسان:

ومــن جملــة التظاهــرات التــي شــهدتها هــذه الفــرة ،بــرزت
تظاهــرة حاشــدة للنســاء أمــام املجلــس اإلســامي الشــيعي األعــى،
نهــار الســبت  27شــباط  ،2020بتنظيــم مــن الحملــة الوطنيــة لرفع
ســن الحضانــة عنــد الطائفــة الشــيعية يف لبنــان ،يف مشــهد غــر
مســبوق مقارنــة بتظاهـرات ســابقة للقضيــة نفســها .وقــد نظمــت
هــذه املظاهــرة عــى إثــر انتشــار فيديــو عــى مواقــع التواصــل
االجتامعــي ،ألم تبــي عــى قــر ابنتهــا املغــدورة مــن خلــف ســياج.
فبعــد أن حرمــت األم مــن قبــل الوالــد مــن رؤيــة ابنتهــا عــى
مــدار ســنتني ،وبعــد وفــاة الطفلــة بطلــق نــاري وبظــروف غامضــة،
منعــت األم مــن وداع ابنتهــا ومــن زيــارة قربهــا ،إذ تــم دفنهــا
يف أمــاك خاصــة بالوالــد ،ال ميكــن لــأم دخولهــا .وقــد أعــادت
هــذه الحادثــة اىل أذهــان النســاء ع ـرات القضايــا التــي بــرزت
يف اإلعــام ألحــكام مجحفــة أصدرتهــا املحكمــة الجعفريــة بحــق
األمهــات بحيــث منعتهــن مــن رؤيــة أوالدهــن .وقــد أثــارت هــذه
القضيــة مــن جديــد النقاشــات حــول ســطوة رجــال الديــن عــى
الدولــة والقانــون يف ظــل غيــاب قانــون مــدين لألحــوال الشــخصية،
وغيــاب أي نــوع مــن املحاســبة واملســاءلة للمحاكــم الدينيــة،
وتفــرد قضــاة املحاكــم الرشعيــة بإصــدار مــا يحلــو لهــم مــن
الفتــاوى واالجتهــادات الذكوريــة.

اســتمر الثــوار خــال شــهر شــباط/فرباير  2020يف التظاهــر
يوم ًيــا وأســبوع ًيا للتنديــد باالنعكاســات االجتامعيــة واالقتصاديــة
لألزمــات الراهنــة .ويطالــب الثــوار باملشــاركة يف صنــع الق ـرارات
الرئيســية ويف حكومــة قويــة قــادرة عــى التغلــب عــى جميــع
هــذه العقبــات بفعاليــة وشــفافية .وأبــرز املظاهـرات كانــت يــوم
 11شــباط/فرباير ،عندمــا تجمــع اآلالف يف جميــع أنحــاء بــروت
يف محاولــة لقطــع الطــرق املؤديــة نحــو الربملــان ومنــع النــواب
مــن حضــور الجلســة املخصصــة ملناقشــة البيــان الــوزاري ومنــح
الثقــة للحكومــة الجديــدة .أصيــب أكــر مــن  350متظاهــ ًرا
خــال اشــتباكات مــع قــوات األمــن ومكافحــة الشــغب والجيــش
حــول الربملــان يف بــروت ،وتــم اعتقــال أكــر مــن ( 10ثــم أطلــق
رساحهــم) عــى غــرار مشــاركتهم يف االحتجاجــات.
وبالتزامــن مــع هــذه االحتجاجــات ،تواصــل الحكومــة اســتهداف
النشــطاء السياســيني ،ووفقًــا للجنــة املحامــن للدفــاع عــن
املتظاهريــن يف لبنــان ،تــم اســتدعاء أكــر مــن  10نشــطاء
لالســتجواب ملشــاركتهم يف الثــورة واألخطــر أن بعضهــا كان مــن
قبــل املحكمــة العســكرية .ويف اآلونــة األخــرة ،متــت دعــوة ثالثــة
نشــطاء وصحفيــن لالســتجواب عــى خلفيــة تغريــدات وغريهــا
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أبــرز املداخــات خــال املنتــدى الــذي نظمتــه شــبكة مداخلــة األســتاذ زيــاد عبــد الصمــد ،مديــر شــبكة
املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة بعنــوان املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة
«املجتمــع املــدين يف قلــب التحــوالت يف املنطقــة
ينعقــد املنتــدى يف ظــل احــداث خطــرة وتحــوالت كبــرة
العربيــة» – يف  19-18شــباط/فرباير يف بــروت،
تطــرأ عــى الواقــع الجيوســيايس للمنطقــة نشــهد فيــه عــى
لبنــان.
تدخــل قــوى دوليــة واقليميــة كأين بهــا حــرب كونيــة تخــاض يف

باهميــة تعزيــز الدميقراطيــة ودور املجتمــع املــدين والحــركات
السياســية بالتنميــة ،ترافــق كل ذلــك مــع التحــوالت الرسيعــة
يف السياســات االقتصاديــة والنمــو الســكاين والحركــة الســكانية
نحــو املــدن .مــا دفــع باملجتمــع املــدين بالتفكــر ملي ـاً يف تح ـ ّول
الــدور مــن التضامــن االجتامعــي والســيايس وتوفــر الخدمــات اىل
املشــاركة الفاعلــة يف السياســات العامــة او التاثــر بهــا .بالفعــل
مل يتأخــر الربيــع العــريب الــذي كانــت تباشــره تبــدو يف الحــركات
الشــعبية واملدنيــة يف املغــرب وتونــس ومــر والســودان والجزائــر
ولبنــان واليمــن وغريهــا.

أذكــر اننــي دعيــت يف اوكتوبــر عــام  2008اىل نــدوة اقليميــة من
تنظيــم هرنيــخ بــل ومركــز كارنيغــي حــول تحديــات املجتمــع
املــدين يف ظــل نهــوض قــوى جديــدة مؤثــرة يف املنطقــة مــن
الصــن وروســيا وتركيــا وايــران والهنــد ،وقــد نُــرت وقائــع
النــدوة يف العــام  .2010وطُلــب منــي حينهــا التحــدث عــن
تحديــات ودور املجتمــع املــدين يف ظــل هــذه التحــوالت ،فــأرشت
اىل التحديــات التاليــة التــي يواجههــا املجتمــع املــدين يف حينــه:
االوضــاع السياســية املع ّقــدة (الســيام بعــد احتــال العـراق عــام
 2003وانطــاق الحــرب عــى االرهــاب) واألبعــاد املتعــددة
للنزاعــات املحليــة واالقليميــة وفقــدان األمــن واالســتقرار.
وأضفــت اىل هــذه التحديــات الواقــع الــذي واجهــه املجتمــع
املــدين عــى املســتوى الوطنــي جـ ّراء شــمولية االنظمــة شــديدة
املركزيّــة واملامرســات القانونيــة املقيّــدة وتأخّــر مــؤرشات
التنميــة وتخلّــف العالقــات والروابــط الثقافيــة التقليديــة.

أين نحن االن من كل ذلك؟
تشــهد املنطقــة منــذ أواخــر العــام  2010مرحلــة انتقاليــة انطلقــت
مــن تونــس ورسعــان مــا انتــرت يف املنطقــة .نجحــت يف أماكــن
(تونــس) وشــهدت ثــورة معاكســة يف أماكــن أخــرى (مــر) ومل
يكتــب لهــا النجــاح أحيانــا (املغــرب) وتحولــت اىل كــوارث أحيانـاً
أخــرى (ســوريا ،اليمــن ،ليبيــا) .كام شــهدت املنطقــة املوجــة الثانية
مــن ثــورات الربيــع العــريب أواخــر العــام  2018والتــي انطلــق
رشارات ُهــا مــن الجزائــر قبيــل االنتخابــات الرئاســية .وأســتعرت
يف العــام  2019عــى املســتويني الــدويل واالقليمــي ،مــع إنطــاق
الحــركات االحتجاجيــة عــر العــامل مــن آســيا (هونــغ كونــغ) وأمريكا
الالتينيــة اىل إفريقيــا وصــوال اىل املنطقــة العربيــة رافع ـ ًة مطالــب
مشــركة تحــت العنــوان عينــه :العدالــة االجتامعيــة .وهــذا إن عـ ّـر
عــن يشء فإنــه يعـ ّـر عــن فشــل السياســات النيوليرباليــة املتوحشــة
والتقشــف وهيمنــة النظــام املــايل العاملــي وحركــة رؤوس األمــوال
وقيــام الج ّنــات الرضيبيــة وانتشــار التهــ ّرب الرضيبــي .هــذه
الظاه ـرات فاقمــت األزمــة االجتامعيــة واالقتصاديــة وزادت مــن
متركــز الــروات بيــد الـــ %1وأدّت اىل تدهــور أوضــاع أكــر مــن %60
مــن الســكان.
يرتافــق ذلــك مــع تعميــم االنتهــاكات املمنهجــة ملنظومــة حقــوق
االنســان وللقانــون الــدويل .فاالطــراف القويــة دوليــاً او إقليميــاً
تعتمــد سياســة القــوة الف ّجــة يف العالقــات الدوليــة الديبلوماســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة لفــرض رشوطهــا عــى األطـراف األخــرى،
ســواء كان ذلــك مــن خــال الحــرب التجاريــة املتســلحة باجـراءات
سياســية او ادرايــة ،او مــن خــال التدخــل العســكري املبــارش يف
شــؤون دول أخــرى واثــارة النزاعــات.

شــارك يف املنتــدى  70ممثــا عــن منظــات مجتمــع مــدين مــن
احــدى عــرة دولــة عربيــة ،باإلضافــة اىل أكادمييــن وخــراء
متابعــن للتحــوالت االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة التــي
تشــهدها املنطقــة .ناقــش املشــاركون يف املنتــدى التحــوالت
والســياق العــام يف املنطقــة وأبــرز متطلبــات التغــر لــدى املجتمــع
املــدين ،باإلضافــة اىل تحديــد التحــوالت الجديــدة واالســتفادة مــن
تجــارب وخــرات منظــات املجتمــع املــدين يف الــدول العربيــة
وتحديــد ســبل اإلنخــراط األوســع يف أجنــدات التنميــة العامليــة.
وينعقــد املنتــدى يف ظــل موجــة جديــدة مــن الحــركات
االحتجاجيــة التــي تعصــف باملنطقــة ،والتــي ترفــض مجــددا قمــع
األنظمــة السياســية والسياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي
تفرضهــا ،ويف ظــل تطــورات سياســية خطــرة عــى املســتويني
اإلقليمــي والعاملــي ،آخرهــا «صفقــة القــرن» ،يســعى اىل إعــادة
التفكــر يف دور املجتمــع املــدين وإحتــال إعــادة النظــر وبلــورة
أهدافــه لــي تتــاىش أكــر مــع التحــوالت القامئــة وبالتــايل تفعيــل
دوره وتأثــره يف املجتمعــات التــي تشــهد ثــورات حاليــا ،أو تلــك
املنخرطــة يف مســارات التغيــر.

املنطقــة مــن اجــل الســيطرة عليهــا وعــى مواردهــا الطبيعيــة
يف حــن يفقـ ُد ســكانُها قدرتهــم عــى التأثــر يف مســار االحــداث
ومجرياتهــا ويف قــرارات الالعبــن االساســيني

إال أن الورقــة التــي اعددتهــا بالرشاكــة مــع زميلتــي كنــدة
محمديــة أشــارت بوضــوح اىل عوامــل عديــدة ت ُنبــئ بنهــوض
املجتمــع املــدين والحــركات االجتامعية إلحــداث التغيري املنشــود،
مــن بينهــا االنخــراط يف الحــركات الدوليــة مــن أجــل عوملــة
بديلــة وعــى رأســها املنتــدى االجتامعــي العاملــي واملشــاركة يف
التحــركات حــول منظمــة التجــارة العامليــة ومجموعــة الــدول
الســبعة ومجموعــة الــدول العرشيــن (وقــد نشــأت عــى أثــر
انــدالع االزمــة املاليــة واملناخيــة العامليــة) واملؤسســات املاليــة
الدوليــة ،وقــد جــاء تقريــر التنميــة االنساســية العربيــة الصــادر
عــام  2002عــن الربنامــج االمنــايئ لالمــم املتحــدة وقـرارات قمــة
جامعــة الــدول العربيــة يف تونــس عــام  2004والتــي اعرتفــت
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كــا تعــاين املنطقــة العربيــة مــن الفجــوة العميقــة بــن بلدانهــا
وداخــل كل دولــة ،وهــي مــن أكــر املناطــق التــي تنتــر فيهــا
الالمســاواة حيــث أغنــى  %10مــن الســكان ميلكــون  %62مــن
الــروة .وهــذا ناتــج عــن عــدم تســاوي الفــرص بــن املواطنــن يف
الوصــول إىل الخدمــات العامــة الســيام فــرص العمــل الالئــق نتيجـ ًة
للعجــز املؤسســايت والضمــور البنيــوي الــذي تعــاين منــه (االســكوا).
لذلــك مل يكــن مســتغرباً أن يشــهد عــام  2019إنطــاق املوجــة
الثانيــة للربيــع العــريب مــن الجزائــر حيــث نجــح الشــعب يف
االطاحــة بالرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة مبــا اطلــق مســارا
متعرجــا ومعقــدا وملتبســا نتيجــة الــدور الرئيــي الــذي مــا زالــت
القــوات املســلحة تلعبــه يف العمليــة االنتقاليــة ،ولكنــه مســتمر
بثبــات .ويف الســودان حيــث نجحــت الثــورة الســلمية باإلطاحــة
بالرئيــس والتأســيس ملرحلــة انتقاليــة بقيــادة مجلــس مشــرك
بــن قيــادة القــوات املس ـلّحة وممثلــن عــن الثــورة .عــى الرغــم
مــن تحقيــق هذيــن االنجازيــن إال أن العديــد مــن التحديــات ال
زالــت تعــري هــذه الــدول عــى طريــق بنــاء الدميقراطيــة والدولــة
العرصيــة التــي تليــق بطموحــات شــعوبها ،أيضــا بســبب الــدور
الــذي تلعبــه القــوات املســلحة والــذي ال يخلــو مــن تبايــن – ان
مل نقــل تناقــض – مــع طموحــات القــوى املدنيــة يف الســودان كــا
يف الجزائــر.
ويف هــذا املجــال أود االشــارة اىل حـراك الريــف يف املغــرب والــذي
جــاء ايضــا يف ســياق الحـراكات الشــعبية من اجــل التغيري الســيايس
واالجتامعــي ،وهــو رغــم القمــع بيــد مــن حديــد اال انــه ال زال
قامئــا .كــا أشــر اىل التحــركات يف االردن التــي تصــدت لقوانــن
الرضيبــة والعمــل والحاميــة االجتامعيــة غــر العادلــة  ،وال ـراع
مســتمر
أمــا األوضــاع يف لبنــان والعـراق فهــي متشــابهة ومرتابطــة اىل حـ ّد
بعيــد ،حيــث كان لألزمــة الجيوسياســية والرصاعــات بــن املحــاور
االقليميــة وامتداداتهــا الدوليــة انعكاســات خطــرة عــى االوضــاع
السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة يف كال البلديــن ،الســيام أن
طبيعــة األنظمــة السياســية فيهــا تقــوم عــى أســس تحاصــص
غنامئــي ســيايس – مذهبــي ،وحيــث تهيمــن آليــات إتخــاذ الق ـرار
مــن خــارج املؤسســات الدســتورية ،مــا يُضعــف مناعتُهــا ويضاعــف
هشاشــتها وقدرت ُهــا عــى تجــاوز األزمــات .وهــي أنظمــة ال تســمح

باملشــاركة الفاعلــة للمواطنــن وتعيق آليات املكاشــفة واملســاءلة
واملحاســبة .باالضافــة اىل تــأزّم النــاذج االقتصاديــة املتبعــة فيهــا
ـاج يف القطاعــات األساســية نتيجــة النزاعــات
حيــث تقلّـ ّ
ـص اإلنتـ ُ
والتوتــر والتدخــل الخارجــي يف العـراق واالتجاهــات االقتصاديــة
والسياســات املاليــة والنقديــة يف لبنــان ،وانتشــار ظاهــرة الفســاد
الهيــكيل والزبائنيــة واملحســوبيات يف التوظيفــات والتلزميــات
واحتــكار أســواق الســلع األساســية .يُعطــف عــى كل ذلــك
ضُ عــف أدوات إعــادة التوزيــع مــن سياســات رضيبيــة عادلــة
وأنظمــة للحاميــة االجتامعيــة الشــاملة وسياســات عادلــة
لألجــور ،كل هــذه العوامــل أدّت إىل تزايــد التفــاوت االجتامعــي
عــى مختلــف املســتويات ،واىل انفجــار دوري ألزمــات سياســية
ومؤسســية حــادة.
كــا كان لالزمــة الســورية انعكاســات خطــرة عــى الداخــل
العراقــي واللبنــاين مهــدّدة اإلســتقرار والســلم األهــي فيهــا
نتيجــة الطبيعــة الهشّ ــة لألنظمــة واإلنقســامات السياســية .ففــي
لبنــان أدّت األزمــة الســورية اىل إغــاق الحــدود الربيّــة مــع
االردن وهــي املم ـ ّر اإللزامــي للســلع اللبنانيــة باتجــاه الخليــج
فضـاً عــن تنامــي عمليــات التهريــب مــن وإىل ســوريا باالضافــة
إىل تدفّــق الالجئــن والــذي تعـدّى خُمــس عــدد الســكان .يُضــاف
اىل كل ذلــك ،عوامــل سياســية مرتبطــة باألزمــة الســورية أدّت
إىل تأزيــم العالقــات بــن لبنــان ودول الخليــج ،املســاهم األكــر
يف دعــم االقتصــاد مــن حيــث االســتثامرات املبــارشة والودائــع
املرصفيــة واالســتثامرات العقاريــة واملســاعدات والســياحة
باالضافــة اىل تحويــات اللبنانيــن.
ومــع بدايــة هــذا العــام اعلــن «الراعــي االمريــي ملفاوضــات
الســام يف الــرق االوســط» ورشيكــه رئيــس وزراء «العــدو» عــن
صفقــة القــرن مــن طــرف واحــد ويدعــوان الفلســطينني ودول
الجــوار إىل اإلنضــام اىل الصفقــة للحصــول عــى مبالــغ مــن
ـض النظــر عــن الشــكل،
املــال تناهــز الخمســن مليــار دوالر .بغـ ّ
فــان هــذه الصفقــة ،ولــدت ميتــة ألنهــا تحمــل أســباب فشــلها يف
تكوينهــا ،ولكــن تداعياتهــا خطــرة عــى أمــن واســتقرار املنطقــة
ملــا ستســتدرجه مــن توتّــر يف األرايض املحتلــة ومــن ضغوطــات
سياســية واقتصاديــة عــى الــدول التــي ســرفض االنخـراط فيهــا.
وهــي صفقــة ال ميكــن املوافقــة عليهــا ألنهــا تحــرم الشــعب
الفلســطيني مــن أبســط حقوقــه اإلنســانية وعــى رأســها

الحــق يف تقريــر املصــر وإقامــة دولتــه املســتقلة والحــق بالتنميــة
والعيــش بســام وأمــان ورفــاه .كــا تحــرم فلســطينيي الشــتات من
نصــت عليهــا كل املواثيــق والــرع
حــق العــودة وهــذه حقــوق ّ
الدوليــة وجــاءت يف قــرارات االمــم املتحــدة ،الرشع ّيــة الدوليــة
الوحيــدة يف العــامل.
باالختصــار فــان املنطقــة مت ـ ّر بأصعــب الظــروف مــن إحتــاالت
ونزاعــات مســلحة وأزمــات إقتصاديــة وماليــة وسياسـيّة وتدخــات
خارجيــة ،وهــي فــوق كل ذلــك تتعــرض لضغــوط املؤسســات
املاليّــة الدوليــة التــي تتدخــل للمســاعدة كــرط مــن قبــل
الجهــات املانحــة طالب ـ ًة تعديــات بنيويــة يف السياســات العامــة
غــر آخــذة باالعتبــار حقــوق االنســان .وقــد جــاء يف تقاريــر كثــر
مــن املنظــات الدوليــة واالقليميــة والوطنيــة لحقــوق االنســان
الشــواهد واالثباتــات عــى االنتهــاكات الصارخــة لحقــوق االنســان
التــي يتســبب بهــا تطبيــق سياســات هــذه املؤسســات وكــا جــاء
ذلــك يف تقاريــر املقرريــن الخاصــن لحقــوق االنســان (الســيام يف
مــر وتونــس).
يف املقابــل ال زالــت االنظمــة والحكومــات تتعامــل مــع هــذه
االزمــات الوجوديــة بــيء مــن التجاهــل إذ ال تعطــي أي إشــارة اىل
النيــة يف االصــاح خدمــة لشــعوبها وتحســينا للظــروف املعيشــية،
ال بــل تــأيت تقاريرهــا إىل املنظــات الدوليــة يف محافلهــا عكــس
ذلــك ،كــا يف املراجعــات الدوريــة الشــاملة لحقــوق االنســان أمــام
مجلــس حقــوق االنســان يف جنيــف ويف التقاريــر الوطنيــة الطوعية
حــول سياســات التنميــة املســتدامة أمــام املنتــدى الســيايس رفيــع
املســتوى يف االمــم املتحــدة يف نيويــورك .ال بــل تتوجــه هــذه
الحكومــات اىل املؤسســات املاليــة الدوليــة بــكل خضــوع أمــام
رشوطهــا فــا تقيــم لحقــوق االنســان أي اعتبــار الســيام الحــق يف
العمــل الالئــق والحاميــة االجتامعيــة واالجــور العادلــة واالنظمــة
الرضيبيــة العادلــة وخصخصــة مؤسســات القطــاع العــام مــن دون
أي دراســات جــدوى أو قــدرة عــى مراقبــة أداء القطــاع الخــاص
خاصــة اذا كان مــن املحســوبني عــى الــركاء يف الســلطة.
يف الخالصــة ،لقــد وقعــت املنطقــة يف الســنوات املاضيــة بــن
ســندان األزمــات الخانقــة والحكومــات املســتبدة والفاســدة
مــن جهــة ،والــروط القاســية التــي تفرضهــا املؤسســات املاليــة
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الدوليــة مــن جهــة ثانيــة ،والتحــول يف السياســة الدوليــة عــن
معايــر حقــوق االنســان واحــرام القانــون الــدويل اىل عســكرة
العوملــة وطغيــان املقاربــة األمنيــة عــى حســاب الحقــوق كلهــا مبــا
يف ذلــك الحــق يف التنميــة.
ولعــل اخطــر مــا تواجهــه شــعوب البلــدان العربيــة واملجتمــع
املــدين فيهــا هــو مــا يــكاد يصــل اىل مســتوى الخــروج الكامــل
عــى مبــدأ علويــة القانــون واحـرام الدســتور يف معظــم البلــدان،
مبــا يجعــل هــذه الــدول دوال فاشــلة او دوال مارقــة مــن منظــور
التوازنــات الدوليــة،
مــع ذلــك فــإن انفجــار الغضــب الشــعبي يــي بالكثــر مــن اآلمــال
بــأن تكــون كلمــة الشــعوب يف القــادم مــن األعــوام مســموع ٌة
وإرادتهــم تتحقــق تدريجيـاً باتجــاه بنــاء الدولــة املدنيــة العرصيــة
والدميقراطيــة الدســتورية ،والعدالــة االجتامعيــة ،واح ـرام حقــوق
االنســان واملواطنــة ،وااللتــزام بالقانــون الــدويل وصيانــة الســام
الــدويل والتوقــف عــن سياســات التدخــل االمرباطــوري الــذي يذكــر
بعصــور انقضــت اىل غــر رجعــة.

مداخلــة د .طــارق مــري ،ســيايس وأكادميــي لبنــاين،
ووزيــر ســابق
يف مطلــع القــرن املــايض ،انطلــق مــروع النهضــة الثقافيــة،
فانشــغل بإحيــاء اللغــة وربــط ســؤال الهويــة بســؤال التقــدم
وبنــر القيــم الكونيــة وفــق صياغــات تــواءم بــن الحداثــة
الغربيــة واالصالــة العربيــة .كــا اهتــم بقضايــا املشــاركة واملواطنــة
واملســاواة .ورسعــان مــا انطبعــت االفطــار الحديثــة يف وعــي الذات
القومــي والوطنــي املتعــايل عــى العصبــات االتنيــة والطائفيــة
والجهويــة .جــاء هــذا الوعــي مســتبطنا ثــم ظاهــرا ً يف الثــورة
العربيــة الكــرى والحكركــة االســتقاللية فيــا بعدهــا.
وعنــد قيــام حــركات التحــرر الوطنــي ،صــار مشــوروع النهضــة
الثقــايف منطلقــاً لتجــارب سياســية جديــدة .يــر ان القــول
بالدميقراطيــة مبــا يتعــدى مجــرد اعتبارهــا وســيلة مــن وســائل
الوصــول اىل الســلطة .مل يحتــل الصدارة يف الحــركات املذكورة وال يف

االنظمــة التــي انتســبت اليهــا او خرجــت منهــا .وظلــت املطالبــة
بالدميقراطيــة شــأناً ثانويـاً عنــد الحــركات السياســية وبــن النــاس
وحــل بنــاء املؤسســات الدميقراطيــة يف اســفل اولويــات الدولــة
الوطنيــة .ال فــرق اذا كانــت وحدويــة التطلعــات او منرصفــة اىل
تحقيــق نــوع مــن االنصهــار الوطنــي يف الكيانــات الناشــئة.
وبعــد قيــام االنظمــة العســكرية وتجــاوب فئــات شــعبية معهــا
ملناداتهــا بتحريــر النــاس مــن التجزئــة والتخلــف والتفــاوت
االجتامعــي ،ضمــرت الحيــاة السياســية وعــى انقــاض التجــارب
الدميقراطيــة القصــرة .جعلــت انظمــة الحــزب الواحــد املشــاركة
الشــعبية خاضعــة ملــا يشــبه منطــق البيعــة .وخونــت تلــك
االنظمــة معارضيهــا بحجــة انحرافهــم عــن اهدافهــا الكــر يف
الوحــدة والحريــة واالشــراكية.
واغفلــت املشــاريع القوميــة العربيــة قضيــة املشــاركة السياســية
وغلــب هاجــس الوحــدة والتصــدي العدائهــا ،عــى مــا عــداه.
وبــات الدفــاع عــن النظــام صانــع الشــعارات الكبــرة اوىل مــن
تحقيــق تلــك الشــعارات .وطمســت حقــوق االفــراد باســم
مصلحــة جمعيــة لالمــة ال تقبــل االختــاف وتتعــاىل عــى التنــوع.
وبــدت الدميقراطيــة بالنســبة اىل الكثرييــن مبثابــة تــرف او رغبــة
مؤجلــة.
ويف العقــود الثالثــة االخــرة ،ادى التــآكل يف رشعيــة االنظمــة
املســتلطة ،بفعــل فشــلها يف تحقيــق مــا وعــدت بــه ،اىل ارتفــاع
االصــوات املطالبــة باملشــاركة السياســية .رغــم ذلــك ،بــدا العــامل
العــريب ،بظــل موجــة انتشــار الدميقراطيــة يف امــركا الالتينيــة
وافريقيــا واوروبــا الرشقيــة ،متفــردا ً يف احجامــه عــن اعتنــاق
النمــوذج الســيايس الســائد يف العــامل بعــد ســقوط االتحــاد
الســوفيايت .وراج الحديــث يف الغــرب وبــن العــرب انفســهم عــن
االســتثناء العــريب او االســامي.
غــر ان انفجــار الثــورات العربيــة وضــع حــدا ً ،يف ظاهــر االمــر
عــى االقــل ،لهــذا االســتثناء لكــن االخفاقــات الكثــرة يف االنتقــال
اىل الدميقراطيــة اعادتــه اىل اذهــان البعــض وكأنهــم رأوا يف مــا
وصلنــا اليــه خــال فــرة قصــرة وكأنــه اخــر املطــاف ،فيــا نحــن
بالحقيقــة مــا زلنــا يف اول الطريــق
وأرسع الكثــرون مــن مســتخدمي عبــارة الربيــع العــريب يف اظهار

خشــيتهم مــن الفصــول االتيــة مشــرين اىل الخريــف مــرة ،واىل
الشــتاء مــرة اخــرى .واكــدوا عــى هــذا النحــو ،بصــورة واعيــة او
نصــف واعيــة ان يف اســتعارتهم تفســر او افـراض وعنــد اول تعــر،
تســاءلوا عــن قابليــة مجتمعاتنــا العربيــة للفكــرة الدميقراطيــة.
ال يختلــف اثنــان عــى اننــا اليــوم امــام تراجعــات قويــة وخيبــات
قاســية .واالقـرار هــذا ال يعنــي ان الفشــل قــدر محتــوم وان اســبابه
جوهريــة ،اي نابعــة مــن جوهــر مزعــوم ملجتمعاتنــا العربيــة ،بــل
اننــا مدعــوون اىل التعامــل مــع املشــكالت التاريخيــة ال الجوهريــة.
ومنهــا الهشاشــة يف التامســك االجتامعــي واللحمــة الوطنيــة ،وارث
االنظمــة االســتبدادية وضعفــات ادارة املرحلــة االنتقاليــة.
هنــاك اســباب متنوعــة لعــر التحــول الدميقراطــي يكشــف
بعضهــا عــن صعوبــة االقــاع عــن املامرســات التــي شــهدتها عهــود
التســلط ويظهــر البعــض اخــر ضعــف الخــرة عنــد حديثــي العهــد
يف السياســة مــن جهــة اىل وانحســار تأثــر الطبقــة الوســطى
وتراجــع قدرتهــا مــن جهــة ثانيــة .بظــل تفــكك مؤسســات الدولــة
التــي ســخرها الحــكام الدامــة طغيانهــم ،صــارت اوضاعنــا الحــارضة
عــى تنوعهــا مطبوعــة بســمة االنتقاليــة املضطربــة.
واالنتقــايل صنــو املؤقــت .واملؤقــت غالبــا مــا يُســتغرق يف اللحظــة
الحــارضة .يحكمــه االســتعجال واالجتـزاء وعــدم املجازفــة يف الربــط
بــن املبــارش واملــدى االبعــد .فيضيــق االفــق بقــوة العصبيــات مــا
دون الوطنيــة وهــي بــرأي العبــض آكلــة املجتمعــات العربيــة
املعــارصة .والعصبيــات تقــوم عــى شــد االفــراد اىل وحــدات
اجتامعيــة مغلقــة بوجــه مــن يغايرهــم يف االنتــاء اليهــا اكانــت
قبيلــة ام ظائفــة ام عائلــة ام جامعــة لغويــة او اثنيــة .ويصفهــا
ابــن خلــدون بخصائــص النعــرة والتذامــر واالســتامتة ،اي ان رابــط
العصبيــة يســتنفر االفــراد اســتنفارا عاليــاً ويضــع خــر الجامعــة
الخــاص فــوق الخــر العــام واالحتياجــات املبــارشة يف تعــارض مــع
التطلــع اىل املســتقبل.
لكــن العصبيــات هــذه ليســت معطــى ثابتــاً وال قــدرا ً محتومــاً.
فيــه وان اســتجابت لرغبــة االفــراد يف طلــب الحاميــة الفعليــة
واملعنويــة مــن جامعــات انتامئهــم االوىل ،تتعــزز وبعــاد اخرتاعهــا
بفعــل االســتثامر الســيايس وكان ســقوط بعــض االنظمــة قــد اتــاح
للقــوى السياســية املتصارعــة عــى الســلطة ،والغنيمــة التــي تــأيت
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بهــا ،ان توقــظ العصبيــات وتوظفهــا يف مغالبــة القــوى االخــرى.
وهيمــن الـراع عــى الســلطة عــى مــا عــداه .وغلبــت السياســية
مبعناهــا الضيــق عــى اولويــة بنــاء الوطــن ودولتــه .وغابــت عــن
الحيــاة العامــة قضايــا التنميــة البرشيــة يف جوانبهــا املختلفــة.
وتعمقــت االنقســامات املجتمعيــة بفعــل مامرســة مســتعجلة
للدميقراطيــة االنتخابيــة حيــث الرابــح يأخــذ كل يشء ،فيقــي
الخــارس يف مرحلــة تتطلــب تضافــر الجنــود جميعهــا يف اقامــة
البنيــان الوطنــي.
مــن ناقــل القــوىل ان الدميقراطيــة ال تختــزل بإجــراء انتخابــات
حــرة ونزيهــة بــل تســتدعي اصــاح مؤسســات الدولــة او باالحــرى
اعــادة بنائهــا .هــذا كلــه فضــا عــن التأكيــد عــى التمييــز القاطــع
بــن الدولــة والســلطة فــا يــؤدي الوصــول اىل الثانيــة ،ولــو جــاء
عــن طريــق االنتخــاب ،اىل اســتبتاع االوىل مــن قبــل الرابحــن او
االســحواذ عليهــا بوصفهــا غنيمــة املنترصيــن.
مــن جهــة اخــرى ليــس بنــاء املؤسســات ممكنـاً مــن دون التشــديد
عــى الغايــة التــي تقــوم مــن اجلهــا .فيــه ال تقــوم مــن اجــل تســيري
مرافــق الســلطة بــل للنهــوض بــادوار الدولــة يف تأمــن الخــدات
لشــعبها والســر يف طريــق التنميــة املســتدامة .ومــا ال شــك فيــه
ان العقبــة الــكأداء تكمــن يف غيــاب املؤسســات الجديــرة بهــذا
االســم ،اي املؤسســات التــي ال تحكمهــا مصالــح اهــل الســلطة
بــل املشــغولة بحفــظ مصالــح املواطنــن .ال ميكــن تجــاوز هــذا
الوضــع بقــوة الســلطة القويــة ،وهــذا مــا يجنــح اليــه البعــض يف
ردة فعــل عــى حالــة التخبــط والفــوىض .بــل يتطلــب ذلــك ظهــور
نخــب سياســية جديــدة ومعهــا هيئــات مدنيــة متحــررة مــن ارس
العصبيــات وصاحبــة رؤيــا الوطانهــا ،ال ينظــر افرادهــا اىل ذواتهــم
كمنترصيــن بــل كعامــن مــن اجــل اعــادة لحمــة مجتمعاتهــم
املضعضعــة ومؤسســاتهم املفككــة بعبــارة اخــرى ،يكتســب دور
القيــادات والهيئــات املدنيــة ،نظــرا ً لضعــف املؤسســات اهميــة
اكــر.
يف ضــوء هــذه االحتياجــات واملســؤوليات املرتتبــة عــى القــوى
املدنيــة الحبــة والنخــب السياســية الجديــدة ،يصعــب الجــزم يف
امــر االنتقــال الدميقراطــي وتحديــد مــداه الزمنــي .فالغشــاوة
تحيــط اوال مبفهــوم الدميقراطيــة نفســه .فهنــاك مــن يختزلهــا يف

صنــدوق االق ـراع وال يقيــم وزن ـاً كافي ـاً للمؤسســات والســتقالل
القضــاء وللحريــات العامــة ،وال يهتــم مبســألة القيــم االجتامعيــة
وتلــك املضمــره يف الثقافــة السياســية الرافضــة للتســلط وارتضــاء
املســاواة امــام القانــون والقبــول بالتنــوع واحـرام االراء ،اكانــت
معــرة عــن نــوازع االغلبيــة او تطلعــات االقليــة.
مــا زالــت شــعوبنا ،مــا خــا اســتثناءات قليلــة ،يف اول الطريــق
اىل الدميقراطيــة الحــق فكــا يقتــي الســر بــه وعــي التــدرج
وعــدم االكتفــاء باالنتخابــات ،فإنــه ال يســتقيم مــا مل يحــاذر
الوقــوع يف املغالبــة .فاعتــاد االنتخــاب املتســوع بظــل الخلــط
املألــوف عندنــا بــن الســلطة والدولــة ،يجعــل الدميقراطيــة
وســيلة لتبينــت ســيطرة فئــة كانــت اكرثيــة كبــرة ام صغــر عــى
فئــة اخــرى .وبظــل االنقســامات العاموديــة الطائفيــة واملذهبيــة
والثقافيــة تصبــح االنتخابــات اقــرب اىل الفــرز بــن الجامعــات
التــي تشــكل بقــوة العصيــات مــا دون الوطنيــة.
لقــد علمتنــا التجــارب العربيــة يف الســنوات املاضيــة املريــر منهــا
واالقــل مـرارة ،ان االحتــواء خــر مــن االقصــاء وان الضــم افضــل
مــن العــزل وان ارتضــاء التنــوع رضورة يك ال ينقلــب التنافــس
الالحــق ،وهــو مــن طبيعــة لدميقراطيــة تنابــذا ً بــل رصاعـاً داميـاً
وعلمتنــا ايضــا رضورة تنــاول قضيــة الدولــة عــى نحــو يؤكــد،
يف الفكــر واملــارس ،رفــض الدولــة االمنيــة املتســلطة والدولــة
الــت تتعامــل مــع املصالــح العامــة وكأنهــا ملــك خــاص للحــكام،
والدولــة التــي تضيــق بالتنــوع والقامئــة عــى طلــب التامهــي
التــام بــن الحاكــم واملحكــوم والدولــة الــت تدعــي ان انشــغالها
بالدفــاع عــن الكرامــة الوطنيــة يرفــع رأس مواطنيهــا فيــا يقلــل
يف حقيقــة االمــر مــن قيمــة الكرامــة الشــخصية.
ويســتدعي الرفــض االول ال تأكيــد حرصيــة العنــف الرشعــي
بيــد الدولــة فحســب ،بــل ايضــا تحريــم عنــف االنتقــام والعنــف
االهــي بــكل اشــكاله والحــوؤل دون توســل القــوة التــي تأخــذ
الكــرة بجريــرة القلــة عنــد محاربــة فلــول الحكــم البائــد .كــم
يســتدعي متييـزا ً كثـرا ً مــا غــاب عــن الثقافــة السياســية الســائدة
بــن الدولــة والســلطة ،بــن الدميقراطيــة االنتخابيــة وفصــل
الســلطات والتــوازن بينهــا .يعنــي ذلــك اعطــاء االفضليــة لبنــاء
الدولــة ومؤسســاتها عــى امتــاك الســلطات جميعهــا باســم

االرادة الشــعبية .فالدولــة نصــاب محايــد ليــس مضافــا اىل املجتمــع
او مجــرد اداة لضبطــه ،فيــا الســلطة السياســية مجــال للمنافســة
وهــي قابلــة للتــداول ازاء دميومــة الدولــة.
امــا البديــل مــن الدولــة امللحقــة مبصلحــة فــرد او مجموعــة صغرية
نســبيا او عشــرة او ظائفــة فهــو الدلــة التــي تحمــي املصالــح
العــام وتوحيــد املصالــح الخاصــة معهــا .فــا تكــون الواحــدة
نقيضــا لالخــرى او عــى حســابها .وهــذا مــا تعنيــه حقيقــة دولــة
القانــون وعــى وجــه ادق دولــة لحــق .ومــن نافــل القــول ان مبــدأ
الدولــة ومبــدأ املواطنــة ال ينفصــان وكل منهــا رشط لالخــر .ال
شــك ان الهيئــات املدنيــة تقــوم يف االســاس عــى اعتبــار املواطنــن
افــرادا يقميــون بيهنــم روابــط طوعيــة وليســوا مجــرد اعضــاء
يف جامعــات اي اجــزاء مــن جمنــور يتجانــس بفعــل االنتظــام
الثقــايف واالجتاعــي والســيايس .تأخذنــا الهيئــات املدنيــة اىل الــرر
مــن ســياس االمــاء واالنقيــاد اي اىل الخــروج مــن الجهمــور واىل
مامرســة ســليمة للحيــاة.
بالطبــع نحــن مضطــرون لالنتظــار وعمليــة التغيــر تســر يف
مســالك كثــرة واحتامالتهــا متعــددة مهــا طــال االنتظــار .واننــا ال
نجــد امانــا ســوى مــروع الدولــة واملواطنــة.
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مداخلــة الدكتــورة بــرى بلحــاج حميــدة ،عضــو
ســابق يف مجلــس النــواب التونــي ،وناشــطة مدنيــة
ونســوية

االجتامعــي كان أفضــل يف ظــل النظــام الســابق عــاوة عــى
فقدانــه الشــعور باألمــن عــى حياتــه وســامته وممتلكاتــه أمــام
تنامــي ظاهــرة اإلرهــاب والجرميــة .فــرى أن هــذه الحريــات
املكتســبة ثانويــة بــل هــي ســبب تدهــور الوضــع األمنــي.

إن الثــورة التونســية و مــا حققتــه عــى مســتوى الحريــات و
الدميقراطيــة واملســاواة بــن الجنســن تجعــل مــن تجربتنــا مرجعــا
لبقيــة البلــدان العربيــة خاصــة منهــا مــن عاشــت أو تعيــش
ثــورات أو انتفاضــات تحــول بعضهــا إىل حــروب األهليــة أو أنظمــة
أكــر اســتبدادا و قهـرا مــن التــي وقــع اإلطاحــة بهــا .وهــي أيضــا
تعــرف تعـرات و صعوبــات ميكــن اســتخالص العــر منهــا لتفاديهــا.

لهــذا فشــل الســلطة عــى مواجهــة التحديــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة واملاليــة أصبحــت تهــدد املســار الدميقراطــي
وتغــذي الحنــن إىل املــايض الــذي تســعى إليــه أطـراف تونســية
و بعــض حــكام الــدول الشــقيقة الذيــن يعتــرون التجربــة
التونســية خطــرا عليهــم وعــى بقائهــم يف الحكــم والحفــاظ
عــى امتيازاتهــم.

فــا مجــل للشــك أن التونســيات والتونســيني يعيشــون منــذ 2011
أول تجربــة دميقراطيــة ودســتور دميقراطــي حــرر برشاكــة مــع
ر عــى ضــان الحقــوق والحريــات
مجتمــع مــدين قــوي ومــ ّ
ومدنيــة الدولــة .

ومــا ســاهم يف فشــل البــاد يف هــذا املجــال هــو غيــاب أو
ضعــف أحـزاب تقدميــة جامهرييــة قويــة حاملــة لهمــوم النــاس
قــادرة عــى مكافحــة الفســاد وعــى إرجــاع الطأمنينة لــدى الرأي
العــام الــذي يعيــش يف حالــة خــوف متعــدد الجوانب واألســباب
فخــوف مــن التحــوالت الكــرى وخــوف عــى أمنــه وخــوف مــن
املســتقبل وخــوف مــن األخــر .وهــذا الخــوف كشــف ضعــف
ثقافــة حقــوق اإلنســان واعتبــار جــزء ال يســتهان بــه مــن الــرأي
العــام أن الحــل لضــان األمــن يكمــن يف الــردع والــردع فقــط
دون البحــث عــن أســبابه ودون أدىن مراعــاة لحقــوق البــر
وحقوقــه أألساســية.

ولعبــت الحركــة نســوية و عــرات األالف مــن املواطنــن
واملواطنــات املتحمســن للحفــاظ عــى مكاســب الجمهوريــة األوىل
يف خصــوص حقــوق املــرأة ودعمهــا وتعميقهــا دورا أساســيا يف
تحويــل الخــوف مــن فقــدان املكاســب إىل فرصــة للحصــول عــى
عديــد مــن الحقــوق التــي قلصــت التمييــز القانــوين ضــد النســاء و
مــن شــانها أن تح ـ ّد مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.
كــا عرفــت تونــس منــذ الثــورة انتخابــات حــرة ودميقراطيــة
شــفافة بصفــة دوريــة ضامنــة للتــداول الســلمي عــى الســلطة.
ومــا كانــت لتحقــق كل هــذه املكاســب لــوال دور املجتمــع املــدين
وانفجــار طاقاتــه فعــاوة عــى الجمعيــات التاريخيــة بــرزت
جمعيــات جديــدة يقودهــا عامــة شــبان و شــبات متحمســن
للعيــش يف كنــف مجتمــع حــر و دميقراطــي .
ولكــن عــى املســتوى االقتصــادي والتنمــوي مل تحقــق الثــورة
أهدافهــا و طموحــات النــاس يف العيــش الكريــم إذ يعــاين التونــي
مــن غــاء املعيشــة و تدهــور القــدرة الرشائيــة وتفــي ظاهــرة
الفســاد مــا يجعلــه يشــعر بحنــن إىل املــايض ألن وضعــه

بــل يبــدو أن التشــابك بــن الشــعور بالخــوف مــع ظاهــرة
العنــف بأنواعــه يغــذي كل األخــر و يقــوي رفــض التعدديــة
والتعايــش الســلمي وســاهم يف بــروز وتنامــي الخطاب الشــعبوي
واملؤســس عــى العاطفــة عــى حســاب العقــل والعقالنيــة
ويجعــل بعضنــا نخــى عــى التجربــة التونســية التــي كادت أن
تصبــح يتيمــة لــوال مــا يحصــل يف الســودان والع ـراق والجزائــر
والــذي مــن شــانه أن يعطينــا األمــل بــأن الدميقراطيــة حتميــة
لــكل الشــعوب.
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