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نجاح في انعاش االقتصاد من دون آلفة اجتماعية آبيرة آان من اهم            ثمة اجماع في تونس على ان       ال
ا ضد االصولية                   ة في معرآته ه الدول ذي حققت سريع ال ا        . عوامل االنتصار ال ة التي تمت به والطريق
  .مواجهة الموجة االصولية هي بدورها من ابرز دالالت االستثناء التونسي

  
ة شتى               بالطبع ا      : ، ال يخلو سجل الدولة في هذه المعرآة من ممارسات قمعي ات، وربم االت بالمئ اعتق

  ...باآلالف، انتهاآات لحقوق االنسان، مناورات الجهزة المخابرات الخ
م                 ا في وجه آل المعارضات أآانت اصولية ام ل ة آله سلطات العربي ا ال تلك هي القاعدة التي تتبعه

  عارضة المعنية تلجأ الى العنف؟فكيف اذا آانت الم. تكن
  .اال ان خضوع الحكم التونسي لهذه القاعدة لم يحل دون خروجه عنها في مجاالت آثيرة

  
ة                      رة المواجه ة وفي توسيع دائ االجراءات االمني اء ب وموضع االستثناء التونسي يكمن في عدم االآتف

ك        ولعل سر نجاح الدو   . الى حقول تتطلب ممارسة السياسة، ال القمع       رد بتل م تنف ا ل ا انه لة في معرآته
ة                  راث البورقيبي المعرآة، بل حرصت على تعبئة المجتمع المدني وراءها، مستندة الى حد بعيد على ت

اطي              زت تع ر   "المجتمعي، ولكن من دون الوقوع في االخطاء التي مّي د األآب مع االصوليين    " المجاه
ي    لتنازالت التي آالهكذا تم وضع حد . في اواخر عهده  د المزال سابق محم ن قدمها رئيس الوزراء ال

في اوائل الثمانينات لالصوليين، السيما في المجال التربوي وتم شيئا فشيئا الغاء نفوذ االصوليين في      
ة                       ة اآلتي د شرفي، الشخصية الالمع ى محم ة ال صوغ البرامج المدرسية، بعدما عهد في وزارة التربي

ساري      اني  –من وسط ي د        وطاولت ايض  .  علم م التأآي رأة، حيث ت ضايا الم ة ق ة االيديولوجي ا المواجه
ة،          . مرارا ان ال رجوع عن المكتسبات المحققة منذ االستقالل          ل تّميزت الصحافة الرسمية والحزبي ب

سلطة ظلت     . في هذا المجال، بنبرة هجومية لم يعد لها مثيل على االرجح في العالم العربي              ر ان ال غي
اني،        حريصة، في الوقت نفسه، ع     ار العلم لى عدم الوقوع في شرك التناقض بين الهوية العربية والخي

احة   رك س م تت ة"فل ر    "العروب ي الجزائ صل ف ا ح ا لم وليين، خالف عارات، لالص اء وش ة وانتم . ، لغ
ى رأس الحمالت    اآم عل ان الحزب الح سار، اذ آ ذا الم ي ه ية ف يج محطة اساس وشكلت حرب الخل

م                 . ت تنديدا بالحرب االميرآية   الشعبية والتظاهرات التي قام    و ل نجح ل ا آانت لت ود م ذه الجه د ان ه بي
اد                   د، االبع ى حد بعي يكن المجتمع التونسي جاهزا لرفض الخطاب االصولي، مؤآدا بذلك استيعابه، ال

سبعينات              ى ال ل حت ى االق ا         . التحررية التي انطوت عليها تجربة البورقيبية، عل ارة هن د من االش وال ب
 مظاهر التقوى الشعبية لم يبلغ في تونس االنتشار الذي عرفه في دول عربية اخرى في                  الى ان تجدد  

ات ع الثمانين ن  . مطل دة م دادا متزاي ستقطب اع ادت ت ضان ع ي رم صوم ف ضة ال حيح ان فري ص
اطؤا    هذاالتونسيين آل سنة، وان الحرآة النهارية خالل   شهد تب شهر ت ا يحصل     "  ال بيها بم ا ش ملحوظ

ا                   في الدول العرب   ة يتحدى علن ان بورقيب ية االخرى، خالفا لما آانت عليه الحال في الستينات، حين آ
م تالحظ،       .الموروث داعيا الى العزوف عن هذا التقليد الذي يعوق في نظره، مسيرة االنماء             ه ل  اال ان

ي عنفي المقابل، حاالت امتناع عن تقديم الخمرة في المطاعم، ولم يبد ان التونسيين مستعدون للتخل
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سياحة  اح، اي ال ذا االنفت ردود ه زهم وعن م ذي يمي تح ال ع المنف اهيالمجتم ن الجم ة م ة االوروبي ري
  .من جهة أخرى" سياحة المؤتمرات"جهة، و

  
أزيم في                   واالهم من ذلك ان التحرك االصولي ظهر بالنسبة الى قطاعات واسعة من المجتمع آعامل ت

ي    انفراج سياس نعم ب ونس ت دأت ت ذي ب ت ال ارهالوق ال انتظ دة   .  ط سلطة الجدي اظ ال م احتف ى رغ فعل
ي        ة ف ة بورقيب ة، ادت تنحي ة القديم سية والمخابراتي االدوات البولي اني  ٧ب شرين الث ذ ١٩٨٧ ت  ومن

ود   سية من       اللحظة االولى، الى آسر الجم سياسة التون ذي اآتنف ال ر  " هرم  جراء ال د االآب ، "المجاه
االت   ف مج ي مختل ر ف اح التغيي ةواطالق ري اة العام دا ان  . الحي دما ب االنفراج عن شعور ب زز ال وتع

  الرئيس بن علي ال يحمل فقط طموحا شخصيا في السلطة، آما آان يعتقد، وانما هو صاحب مشروع
ة، وان بقيت           تغيير مستديم تجلى خصوصا في توسيع رقعة الحريات العامة ورفع شعار الديموقراطي

وآان لعملية تجديد الحزب، الذي تحّول اسمه         .  الى الحياة  منقوصة، وعودة الحزب الدستوري الحاآم    
اذ  "في  " التجمع الدستوري الديموقراطي  "الى   ام   " مؤتمر االنق ام عناصر       ١٩٨٨الع ه ام  وفتحت ابواب

ة      أثير الموج ن ت د م ي الح ر ف سار دور آبي صى الي ن اق ا م سارية واحيان اط الي ن االوس ة م ابة آتي ش
ه ا. االصولية تعادته طابع اهيري فباس شعبوي(لجم ة ) وال ى قطاعات اجتماعي ه عل دي، وبانفتاح التقلي

  .نشطة، عاد الحزب يشكل محور الحياة السياسية القاعدية، باالضافة الى آونه امتدادا للسلطة
  

ى                       ة لالنقضاض عل ة من ان تتحين الفرصة المالئم هكذا، وبحصيلة هذه العوامل آلها، تمكنت الدول
ى العنف     ١٩٩٢فرصة في ربيع    وجاءت ال ". النهضة"حرآة   ة ال د  . ، بعد لجوء جناح في الحرآ وال ب

ة                   ؤامرة "من التنويه هنا بأن التسرع في المحاآمات القضائية ضد اعضاء النهضة وتضخيم تهم " الم
في المقابل حرصت السلطة على     . لم يثيرا ردود فعل آبيرة في تونس، باستثناء رابطة حقوق االنسان          

ين،              اال تقع في الخطأ ال     دام في حق المتهم ذي انتهى اليه عهد بورقيبة، فتجنبت استصدار احكام باالع
  .حتى ال تعطي الحرآة االصولية مجاال الثارة تعبئة جديدة حول دم الشهداء

  
رة للموجة االصولية            ة آبي ر منظور    . في اي حال، ال يجادل احد في ان المعرآة انتهت بهزيم فال اث

ة    لالصوليين اليوم في السياس  شطة االجتماعي ى في االن ثال للملتحين في     . ة التونسية او حت ال وجود م
شوارع ديم. ال ل الق ى الجي ددهن عل ات، فيقتصر ع ا المتحجب شكلن ظاهرة، فهي . ام ّن ي وهن وان آ

ا               . ظاهرة متصلة بالموروث، ال باالسالم السياسي      ى حجم الضربة التي منيت به ولعل اآبر دليل عل
رة              الحرآة االصولية انق   ك للم وم اضراب واحد، وذل ضاء السنة الجامعية من دون ان يسجل خاللها ي

ساري                     سياسي، الي ان ال يا للغلي االولى منذ اآثر من عشرين سنة آانت خاللها الجامعات مسرحا اساس
.في السبعينات واالصولي في الثمانينات

  
الخارجي، ال يحاول المسؤولون      فخالفا لما قد يتوقعه المراقب      . انتهت المعرآة اذا، وطويت الصفحة    

صارهم  اهرة بانت ع          . المج ؤتمر التجم اح م ي افتت ي ف ن عل رئيس ب اب ال ثال ان خط ت م ن الالف فم
ستعرض االنجازات                      ان ي ه آ ى رغم ان الدستوري خال من اي اشارة الى المعرآة مع االصوليين، عل

نوات       س س ل خم سابق قب ؤتمر ال ذ الم ة من اء     اال . المحقق ي انته صار ال يعن ات االنت اب بيان ان غي
ة   سلطة من                      . للمواجهة االيديولوجي إن ال اتهم، ف وم عن طرح نظري ان االصوليون عاجزين الي إذا آ ف

ا يتصل بقضية                             يما في م ة، الس سائل المجتمعي اني في آل الم د التوجه العلم جهتها مستمرة في تأآي
  .المرأة
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رك فرصة اال          . الخطاب الرسمي لهذه القضية بالذات اولوية واضحة في        والرئيس بن علي نفسه ال يت
م، قضى   . ويؤآد ضرورة تعميق مكتسبات المرأة التونسية  وفي هذا االطار، تّم اخيرا اتخاذ اجراء مه

صلحة       اآم لم ا المح م به ي تحك ة الت ة والجزاي ه ضمان النفق ات، وظيفت ي للنفق ندوق وطن شاء ص بان
سلفة من االزواج            المطلقات، وتسليفها عند اللزوم،    ذه  .  على ان تتكفل هذه الهيئة تحصيل المبالغ الم به

ى االزواج التهرب من                           ستحيل عل ى االرجح، يصبح من الم الم عل الطريقة، التي ال مثيل لها في الع
سنة                   دفع النفقات، وتتعزز تاليا حرية المرأة في ممارسة حقها بطلب الطالق، وهو حق تتمتع به منذ ال

ي               . اللاالولى لالستق  أزيم داخل يبقى انه، على رغم تجاوز تونس الخطر االصولي وانتفاء اي عامل ت
أى عن                     يس بمن سي ل آخر، ال يجرؤ احد على االفراط بالتفاؤل، وآأن الجميع يدرك ان االستثناء التون

  .فقاعدة التقهقر العربي تنعكس على تونس في اآثر من مجال. مفاعيل القاعدة التي خرج جزئيا عنها
  

ا                     ر اوال وفي ليبي ونس، في الجزائ هناك بالدرجة االولى وقع االحداث الجارية في المحيط المباشر لت
ا دى        . ثاني ي الم دهم ف ة عن ولية الجزائري ة االص دادا الموج شون امت سيين يخ ك ان التون ي ذل ال يعن

ى   يعطيهم شيئا من المناعة يراهن المس      " النهضة"فالنجاح الذي تحقق ضد حرآة      . المنظور ؤولون عل
اذ االسالمية   "استمرارها حتى في حال وصول      ة االنق ر    " جبه سلطة في الجزائ ى ال ة    . ال ا من الجه ام

ة         . الليبية فال يشعر المسؤولون بخطر مباشر      د من المقاطع ى حد بعي ونس ال تفادت ت على العكس، اس
ا ا            ا في حرآته ة انتعاش ة للجماهيري ة المفروضة على ليبيا وشهدت المناطق المتاخم ك   . لتجاري لكن ذل

ره دخل     ي بأس رب العرب أن المغ سية ب اط التون ف االوس ي مختل شائع ف ن االدراك ال ه ال يخفف م آل
  .مرحلة اضطرابات من شأنها ان تفاقم بالضرورة المصاعب الخاصة بكل بلد

  
ي        ة، ف ة والجزائري ر االحداث الليبي ى اث اربي عل اد المغ ل االتح وعي من جراء تعطي ذا ال ويتعزز ه

ل،   ا د الطوي ى االم د، عل ة المخرج الوحي دة المغاربي ار الوح ى اعتب سيون عل ع التون ذي يجم لوقت ال
صادي، ستظل دول               . القتصادات بلدان المنطقة   ى المستوى االقت فطالما لم تتحقق هذه الوحدة، اقله عل

ت            ة، وس ارة القريب دة، الج ا الموح ع اوروب افىء م ر المتك ادل غي د التب ة لقواع رب معرض زيد المغ
وخطر االلحاق هذا هو الوجه اآلخر       . احتماالت الحاق القوى االنتاجية في المغرب باالقتصاد الغربي       

شاف مدى التحول               . لالنتعاش االقتصادي الذي تعيشه تونس     ة الآت ويكفي التجول في االسواق العتيق
ا    اذ لم تعد تقدم تلك االسواق البضائع التقليدية. الذي حدث في غضون سنوات قليلة    دار م ة بمق  الحرفي

خ         (تقدم منتوجات من الطراز الغربي مصّنعة محليا         ات ال زات، قطني ة، جين الطبع،  ...) سترات جلدي ب
سه                   يؤدي انتشار هذه الصناعات الى تطوير آلة االنتاج والخبرات المحلية، لكنه يضعف في الوقت نف

  .من مناعة االقتصاد التونسي في وجه االزمات العالمية واالقليمية
  

ذا التوجه                  ا عن االستمرار في ه ا ينهيه وهي في اي حال، ال    . غير ان تونس ال تجد على ما يبدو م
ا       ذي يمكن ان يحميه سند ال نجح         . تجد عند العرب ال م ت ت، ل ى رغم المصالحة الرسمية مع الكوي فعل

دة التر    ات قاع ن تجلي ضا م ذه اي وب، وه دار المطل ة بالمق تثمارات العربي ذب االس ي ج ونس ف ع ت اج
والمفارقة الكبيرة بالنسبة الى الزائر العربي هي ان التونسيين يبدون آأنهم قطعوا االمل من                . العربي

ة ا زالت قوي يج م دتها حرب الخل ي أوق ة الت شاعر القومي ي حين ان الم و اي . العرب ف ا ال تخل فبينم
ان               يج، آ ثال       مكالمة يشترك فيها تونسي وعربي آخر من اشارات مريرة الى حرب الخل  من الالفت م

تثناء         ي، باس ى الوضع العرب ان يخلو خطاب الرئيس بن علي في افتتاح مؤتمر حزبه من اي اشارة ال
سطين          ضبة عن قضية فل ا               . فقرة جد مقت ونس ليست آله ات قاعدة التراجع العربي في ت د ان تجلي بي

 ميا والطرقفبعضها ذاتي، يظهر في التأرجح بين شعار الديموقراطية المرفوع رس. خارجية



  
  
  

 ١٩٩٣ آب ١٨االربعاء في 

دة التي             . المستعملة لترآيز هذه الديموقراطية    ولعل اسطع برهان على هذا التأرجح في الطقوسية البائ
ديموقراطي  توري ال ع الدس ؤتمر التجم ت م دة . رافق ة واح صر اال بكلم ية ال تخت ك الطقوس ادة : تل عب

ة راغ                  . الشخصية دما تكون الشخصية المعني شيء عن الطبع يهون االمر بعض ال تح مجال        ب ة في ف ب
ر         ة التعبي م   . التنافس الحر بين اعضاء الحزب، وفي منح المعارضين حري ادل  "لكن حك ستبد الع ، "الم

ة      ده الديموقراطي صنع وح ي، ال ي تبداد الظالم ن االس ضل م ان اف سلف   . وان آ ة ال ي تجرب ل ف ولع
  .الصالح، اي الحبيب بورقيبة، اخطر دليل على ذلك
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