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 حياة طبيعية والتكافل يحمي االنفتاح) ١(تونس في زمن المثابرة

  
ا                ا آيف يعّرفه ار الناظراليه ا، فيحت ا والنصف اآلخر فارغ : انها حكاية الكأس التي يكون نصفها مآلن

  ".المثابرة"أبالفراغ ام بالملء؟ هكذا تبدو تونس للزائر العربي في زمن 
  

ع     اني للتجم ؤتمر الث ما للم ل اس ا، ب ونس عنوان ي ت م ف ا الحك ي اختاره سر الت ة ال ابرة هي آلم والمث
ؤتمرات في العاصمة           ٢٩الدستوري الديموقراطي، المنعقد بين      فصار  .  تموز واول آب في قصر الم

د اسم                 " مؤتمر المثابرة " ا بع االسم العلم االآثر تردادا في الصحف واالعالم المرئي والمسموع، طبع
ديم       . الرئيس زين العابدين بن علي     ه في الو         -اسم علم يخص الحزب الق اآم، لكن د الح سه     الجدي قت نف

ة          ا آانت آلم اذ "شعار للحكم، بل والدولة، تماما آم ؤتمر الحزب       " االنق ا لم ل خمس سنوات عنوان قب
اذ   "فمن  . وهنا تختلط االمور  . عينه وشعارا للدولة في آن واحد      ؤتمر االنق ام     " م د ع د   ١٩٨٨المنعق  بع

ونس   " المثابرة مؤتمر"الحبيب بورقيبة عن الرئاسة، الى      " المجاهد االآبر "اشهر على تنحية     ، تعيش ت
ين الحزب                     ستمر ب اة رسميا واالختالط الم مفارقة دائمة هي المفارقة بين اشكالية الديموقراطية المتبن

  .والدولة
  

  أبالملء اذا يعرف الزائر الكأس التونسية، ام بالفراغ؟
  

د؟  م الواح تبداد الحك ة الس ة ام صورة مجمل ى درب الديموقراطي د عل و بل ر آخر، اه ن بتعبي واحة م
  االستقرار والحياة الرغيدة وسط االضطراب العربي، ام تجسيد ملطف لعصر االنحطاط الجديد؟

  
ين         . آال الطرحين صحيح على االرجح     ين االثن رجح ب ونس      . او لنقل ان الحقيقة تت ولعل خصوصية ت

ر                    يض، فت ين االسود واالب سيطي ب ار تب ر   هنا بالتحديد، اي في آونها تأبى االنغالق داخل خي غم الزائ
دة    ا لقاع د تثبيت ذا البل ون صيرورة ه شف آيف تك ه يكت دا وتجعل ر تعقي ن اآث ى البحث عن تالوي عل

  .التراجع العربي وخروجا عنها في آن واحد
  

ا                          ى النظر اليه دفع ال ة، والظواهر التي ت ونس من القاعدة العربي آثيرة هي بالفعل مبررات استثناء ت
ي                  اول هذه المبررات ان     . بإيجابية د عرب ا في بل د طبيعي م يع إن    . الحياة فيها طبيعية في شكل ل ذا، ف ل

وتر                 اب اي ت ة وغي اة العام ادي للحي ذا االنتظام الع ي آخر هو ه د عرب د من بل اول ما يتنبه اليه الواف
ودا تحد     . ظاهر اديين قي فالبلد ممسوك امنيا ولكن من دون ان ينعكس ذلك في الحياة اليومية للناس الع

  .صحيح ان الدوريات االمنية آثيرة في الليل، لكن جلها لشرطة المرور. من حرآتهم
  

ود         م الوج ن حج م، م ل الموس ي اوائ ا، ف دوا امتعاض سياحية اب ات ال ي القطاع املون ف ان الع واذا آ
ذا الوجود                   م تخفيف ه ار، وت ى االجراءات    . البوليسي في الشوارع، فقد اخذت شكواهم في االعتب حت

 مؤتمر التجمع الدستوري الديموقراطي في قلب العاصمة بقيت في مستوى معقول،التي رافقت انعقاد 
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ات في المحيط المباشر                دقيق في البطاق دد مراآز الت ة، وان يكن تع ولم تعكر حرآة السير في المدين
  .لقصر المؤتمرات وداخله ينم عن وجود هم امني حاد لدى المسؤولين

  
ة اال  ي، وال فاعلي تقرار االمن يس االس د ل شيء الجدي صة بال سية المخت زة التون رف . جه م تع ونس ل فت

ى                     ي ال اخالال جديا باالمن في الماضي، سواء في عهد الحبيب بو رقيبة او منذ وصول الرئيس بن عل
ز  "حدثت بالطبع فورات، لكنها آانت آنية، مثل        . ١٩٨٧اعلى السلطة عام     ام   "ثورة الخب ، او  ١٩٨٤ع

امعي او ال  ط الج ي الوس صورة ف اليمح ة  . عم وء حرآ ا لج ضة"ام ي  " النه ف ف ى العن ولية ال االص
سي، ومن               ١٩٩٢ و ١٩٩١ ي التون تقرار االمن د االس ال من تقلي ل ان ين ، فقد تمت مواجهته بسرعة قب
سية في              "البلد الصديق "سمعة   ة التون ، حسب الشعار المستعمل الستقطاب السياح في الحمالت الدعائي
  .اوروبا

  
سائد           ومع ذلك، يبقى االطمئن    ورن باالضطراب ال يما اذا ق ة، ال س ونس ظاهرة الفت ه ت نعم ب ان الذي ت

ي مصر  ر او ف شوارع  . في الجزائ ي ال سياح ف ة ال ة آثاف د رؤي سائدة عن ة ال وتتعزز صورة الطمأنين
  .والفنادق وعلى الشواطىء

  
ة             ة االهمي ذا         . وللوجود السياحي الكثيف في هذا الصيف داللة في غاي افي ه د تع و يؤآ د    فه القطاع بع

يج    رب الخل راء ح ن ج ابه م ذي اص ساد ال رب   (الك ضة للح سية المناه ف التون سبب المواق ضا ب واي
ة م   ). االميرآي ى رغ صيف الماضي، عل ذ ال ا من تعادت زخمه سياحة اس ة ال ت حرآ ة، آان ي الحقيق ف

وليين     ة واالص ين الدول ذ ب رة وقتئ ت دائ ي آان ة الت م اس   . المعرآ ن اه تعادة م ك االس ت تل باب وآان
سي          صاد التون شهده االقت ذي ي ان يخشى ان تحول انعكسات االحداث       . االنتعاش الملموس ال ه آ اال ان

  .دون استمرار تعافي القطاع السياحي) والمصرية(الجزائرية 
  

و،           من الواضح ان ذلك لم يحصل، ويتوقع تاليا ان تساهم السياحة هذا السنة ايضا في زيادة معدل النم
  .او على األقل في بقائه عاليًا

  
سي    ى الوضع التون ة ال ر بايجابي رر النظ اهرة اخرى تب الطبع ظ و ب صادي ه اش االقت ي . واالنتع فف

ة وتب            صادات االوروبي ساد االقت شري الك ة عاجزة           الوقت الذي يست ة والعربي دول االفريقي دو معظم ال
ونس                سنوي في ت و ال دل النم غ مع ى                 ٨،٦عن االقالع، بل ام الماضي، وهو من اعل ة في الع  في المئ

ى جودة              . النسب في العالم   سياحي، ال افي القطاع ال ى تع اما اسباب هذا النمو، فهي تعود، باالضافة ال
اح        " ا تتصل ايضا  المواسم الزراعية في السنوات األخيرة، لكنه      بنجاح جهود الدولة في مزاوجة االنفت
  . االقتصادي مع اجراءات الترشيد واالصالح

  
د  . القالئل لصندوق النقد الدولي في افريقيا والعالم العربي      " التالمذة الشاطرين "تعّد تونس اليوم من      فق

ودا    نطن قي ي واش ر ف ي تعتب ة الت ن االنظم ر م ن الكثي صاد م ر االقت ّم تحري ذ ت دأ من ة، وب بيروقراطي
  .سنوات تنفيذ برنامج تخصيص الشرآات العامة، السيما في قطاعي الفنادق والمصارف

  
ول                      .  ى تطبيق الحل دت ال الم الثالث التي قي ين معظم دول الع اال ان ما يمّيز تونس، قبل اي شيىء، ب

السلبية المعهودة لوصفات   الليبرالية تحت اشراف صندوق النقد الدولي، هي قدرتها على تجّنب اآلثار            
 فبخالف دول اخرى ادى بها االفراط في االنفتاح الى انشطار. واشنطن على النسيج االجتماعي
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د               رة تفتق اطراد، وشرائح آبي سرعة وزادت ب ا ب ة صغيرة تكونت ثروته ة طفيلي ين فئ اجتماعي حاد ب
اقم للفرو              ونس تف ة الموجودة،     مقومات العيش بحد ادنى من االستقرار، لم يحصل في ت ات االجتماعي ق

د                ى حد بعي . وبقيت الفئات المتوسطة على حجمها، مما جعل النسيج االجتماعي يحافظ على تماسكه ال
دور في العاصمة                        دما ي ى عن وال يعني ذلك انه تّم محو ظاهرة الفقر، آما قد يخال الزائر للوهلة االول

  ولكن اين الفقراء؟: لى التساؤلفال يرى مظاهر بؤس شديدة الوضوح ويجد نفسه مدفوعًا ا
  

ة التي              : الجواب عن هذا السؤال بسيط     اييس العالمي بلى، هناك فقراء في تونس، ونسبتهم، بحسب المق
ا هي         . ، تناهز العشرين في المئة    "عتبة الفقر "تحدد   ا، تظّل اخف مم غير ان هذه النسبة، على اهميته

اوت     م التف ى رغ ة، عل ة المغربي ر والمملك ي الجزائ وارد    ف شرية والم صادية والب ات االقت ي الطاق  ف
  .الطبيعية بين تونس وآل من هذين البلدين القريبين

  
ان المناعة التونسية ضد تفكك النسيج االجتماعي الذي يتالزم عادة مع االنفتاح االقتصادي تكمن في                  

ازت   . كانشكل اساسي في تراآم االنجازات االجتماعية منذ االستقالل، السيما في مجال االس       د امت فق
الدولة بجهد مبكر ومستمر في بناء الوحدات السكنية الشعبية، مما يفسر غياب مدن التنك منذ سنوات                 

  .عدة
  

د ومن وجود                  وال شك ايضًا ان المناعة االجتماعية تعزز من جراء انتظام الحياة والمؤسساتية في البل
سي        عدد الهيئات الرسمية الهادفة الى تأطير التكافل االجت        نمط الفرن ستوحاة من ال ه    . ماعي والم ا ان آم

ا،                       ونس مصبا له شكل ت ة التي ت ة االوروبي يجدر التنبه، من جهة اخرى، الى دور السياحة الجماهيري
داخيل ال تؤخذ                   صغيرة، وهي م في اعالة اعداد آبيرة من التونسيين من اصحاب المهن الموسمية ال

  .دائما في الحسبان في االحصاءات الرسمية
  

  )تتبع حلقة ثانية(
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