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قواعد الن�سر يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )15.000-10.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

والربيد  اهلاتف،  ورقم  والعنوان،  العمل،  وجهة  الباحثني، 
يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين، 

صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
14 .alameed. للمجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

أو  البحوث..  إرسال  إستامرة  ملئ  خالل  من   alkafeel.net

ُتسلم مبارشًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: العراق /كربالء 
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.









كلمة العدد
أن تنظر إىل النّص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق، هكذا كان 
ملف العدد احلايل من جملة العميد، فمنظار الرتاث كان عني القراءة 
األوىل، ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها 
يف سّلة واحدة لننتج منها منظارًا ثالًثا حماًطا بقداسة النّص املنبعث من 

اآلل الطاهرين.

  وتأسيًسا عىل ما مّر ذكره، وسمنا امللف بـ )من قطوف اآلل
األوىل  كانت  دراسات  ثالث  ضّم  إذ  اخلطاب(؛  لسانيات  هدي  يف 
(، أما  بعنوان )بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء 
الثانية فكانت بعنوان )خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداويّل يف 
ضوء نظرية أفعال الكالم(، عىل حني كان ختام امللف بدراسة )بالغة 

.) اإلقناع: قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني

استكامل  من  السابق  العدد  يف  بدأناها  التي  اخلطوة  عىل  وعْوَدًا 
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد العلمّي العاملّي األول، طّرزنا 
إذ كتب  معرفية؛  ثالثة حقول  بني  تنّوعت  أبحاث  بثالثة  العدد  هذا 
أ.م.د. عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بحًثا عن 
)عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص(، أما

اأ. م. د. ف�سل نا�سر مكوع منجامعة  عدن فكتب عن )عدن يف   ال�سعر 



العربي  احلديث(؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د. مصباح 

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ )الثورة التونسية والعدالة 
االجتامعية: التجانس الغائب(. واستكاماًل للحقول املعرفية 

األخرى، انتقت هيأتا املجلة )االستشارية والتحريرية( أربعة بحوث 
أخرى توّزعت بني ثالث جامعات: بغداد، املستنرصية، القادسية؛ 

لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني، ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة، أن 
يكون توّجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعدًيا، كتصاعدية 

مّهة القائمني عىل املجلة... واحلمد هلل أواًل وآخرًا...
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اأ.م.د.م�شباح ال�شيباين

207 األول

ملخ�س البحث

املطالب  أبرز  من  وعّده  االجتامعية(،  )العدالة  مطلب  البحث  هذا  ناقش 
االجتامعية ضمن شعارات الثورة التونسية التي رفعتها اجلامهري املنتفضة يف خمتلف 
ديسمرب   17 يف  األحداث  بداية  منذ  العمل  مواقع  خمتلف  ويف  العامة  الّساحات 
مطالب  رأس  عىل  كان  االجتامعية(  )العدالة  مطلب  أّن  القول  يمكن  بل   .2010

املنتفضني إىل جانب مطلب الّتشغيل واحلرية والديمقراطية..الخ.

ومن العالمات التي تؤّكد أولوية هذا املطلب وتعرّب عن مركزيته ضمن أهداف 
الثورة التونسية هو ظهور عبارات )العدالة االجتامعية( و )املساواة( و)العدل( يف 
أسامء عديد األحزاب الّسياسية  واملنظامت االجتامعية التي تأّسست بعد 14 جانفي 
2011. إذ بلغ عدد األحزاب التونسية التي وردت يف أسامئها هذه العبارات 16 
إىل  إضافة   .2011 أكتوبر   23 انتخابات  يف  شاركوا  حزبا   114 جمموع  من  حزبا 
ذلك، لقد تم إدراج مطلب )العدالة االجتامعية( يف برامج مجيع األحزاب الّسياسية 
تفاوتت  أو  تباينت  وإن  حتى  واأليديولوجية،  الفكرية  مرجعياهتا  اختالف  عىل 
درجات اإلفصاح عنه أو التأكيد عليه وحتديد آليات حتقيقه يف هذه الربامج. وهذا 
األمر منطقي، ألّن املظامل االجتامعية وسياسات الّتمييز واحلرمان يف أشكاله املختلفة 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية كانت أبرز األسباب املبارشة التي أّدت 

إىل قيام هذه الثورة إىل جانب قضايا الفساد واالستبداد الّسياسيني..الخ.

وجود  يقتيض  االجتامعية(   )العدالة  مطلب  حتقيق  أّن  إىل  الباحث  وخلص 
إرادة سياسية مستقلة أوال، وتغيري املقاربة االقتصادية الليربالية التي تعترب من أهم 

معّوقات النجاح يف حتقيق هذا املطلب يف تونس ويف الوطن العريب عموما .
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Abstract
 
The current research paper manipulates the social justice that 

comes at the most reiterative utterance at the tongue of the Tunis 
people in the revolution of 17th December 2010, in time there are 
several parties taking this utterance as a name and map to their 
future program to manifest the hardship and misery people endure 
under the scourge of the former regime. There are certain signs that 
certify the priority of such a demand and reflect its precedence over 
other goals of the Tunis revolution; such signs are as follows : social 
justice , equality and justice that come as names of several political 
parties and social organizations after 14 January 2011.In time the 
number of the Tunis parties amount to 16 ones out of 114 that 
participate in 23October 2011 election. Moreover, the programme 
of most the parties, though different in intellectual base  ideology,  
enrolls the demand for social justice.   

The paper aims to state that no social justice is found without 
sheer independent political volition and it is necessary to change the 
liberal economical approach that is regarded as the main obstacle to 
reach fruition in Tunis in specificity and Arab homeland in general.
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املقدمة

الشّك أّن التجربة الثورية التي نبحث يف خصائصها اليوم، مّثلت أهم حدث 
ليشمل  تأثريه  امتد  املهّم  التارخيي  االستقالل. وهذا احلدث  منذ  تونس  تارخيي يف 
منذ  الثورة  نتابع مسار هذه  فإّنه عندما  الّرغم من ذلك،  العريب كله. وعىل  الوطن 
انتخابات 23 أكتوبر 2011، نجد أّن هذه »امللحمة« التارخيية بدأت تشهد حالة من 
املد واجلزر والّنكوص، وتسري بخطوات متعّرجة وال تسري وفق مسار واضح وحمّدد 
إىل األمام. وتتجىل حاالت الّنكوص والعطالة الثورية يف مجيع املستويات السياسية 
العطالة فهي كثرية  أما أسباب هذه احلالة من  واالقتصادية واالجتامعية والثقافية. 
منها ما هو داخيل ومنها ما هو خارجي. ومن أبرز جتلياهتا فشل احلكومة املؤقتة يف 
»العدالة االجتامعية«.  منها مطلب  بالذكر  الّشعب ونخص  إىل مطالب  االستجابة 
وعدم حتقيق »العدالة االجتامعية« سوف يعيق التحّول الديمقراطي ويعطل مشاريع 
التنمية يف املجتمع. فقد أشار آخر تقرير حول »حتديات التنمية يف الّدول العربية«)1( 
معاجلة  يف  الفشل  ولكن  املنطقة،  يف  رضورية  الّديمقراطية  أّن  إىل   2011 لسنة 
إىل  الّديمقراطي  التحّول  العريب نحو  التقدم  يعّرض  »العدالة االجتامعية«  حتديات 

خطر اإلحباط. 

1( منطلقات الّدرا�سة 

نشري يف بداية هذه الورقة، أّننا أمام مفهومني متقابلني وغري هنائيني وحيتاجان 
إىل مزيد من البحث. وهذه الّدراسة تقوم عىل منهجية الثنائية املصطلحية أي سوف 
الوقوف  هبدف  الّراهن  الثوري  احلراك  ظل  يف  االجتامعية«  »العدالة  قضية  تتناول 
عىل معيقات حتقيق الّتجانس بينهام. وطبيعة هذه العالقة غري املتجانسة بينهام سوف 
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نبحث فيها عرب متغري )variable( النظام االقتصادي ومنوال التنمية الذي اعتمدته 
احلكومة التونسية بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011. هلذا، نطرح اإلشكالية الرئيسة 
الّثورة)2( يف  كفن  مّثلت  قد  االنتخابات  إّن هذه  القول  يمكن  أي مدى  إىل  اآلتية: 

تونس؟

قبل البحث يف طبيعة هذه العالقة البّد من تأكيد الّنقاط اآلتية:

أوال: إّن الفعل الثوري املفيض إىل التغيري النوعي ال يمكن أن يأيت من اخلارج، 
بل البّد أن يصدر من الّداخل. والّثورة احلقيقية ال يمكن أن خُيّطط هلا من اخلارج 
الّداخل  يف  تنجح  أن  يمكن  ال  ومعنوية  مادية  إمكانيات  من  هلا  توّفرت  مهام  ألّنه 
وستظل جسام غريبا عن املجتمع الذي مل يستبطن قيمها ومل يشارك يف وضع آلياهتا. 
ويف هذه احلالة عوض أن تتغرّي األوضاع القديمة الّسيئة واملتهالكة يف الّداخل، فإهّنا 

سوف ترتّسخ وتصبح متعّفنة أكثر.

ثانيا: نعتقد أّننا أصبحنا نعيش يف غاممة شاسعة ومتنامية من اخللط يف استعامل 
كلمة »الثورة« حتى أّن هذا املصطلح أصبح عند بعضنا مفهوما ضبابيا و )اسفنجيا(. 
واألفعال  باألقوال  الّتالعب  أصبح  أن  منذ  واختلطت  عندنا  األمور  اْلتبست  لقد 
للحكومة  الّسيايس  اإلفالس  هي  النتيجة  فكانت  التونيس،  الّسيايس  املشهد  سمة 

واملعارضة معا، خطابا وممارسة.

وسيايس  مادي  )عنف  معيارية«  »ال  اجتامعية  ظواهر  من  نشاهده  ما  فكّل 
واقتصادي وإعالمي..( يف احلراك املجتمعي الّراهن، تعرّب كلها عن غياب املقّدس 
جمتمعنا  يف  واالجتامعية  والثقافية  الّسياسية  الّنخب  أغلب  لدى  الثورة  معنى  يف 

العريب.
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ثالثا: ال يمكننا اليوم، البحث يف معيقات حتقيق مطلب »العدالة االجتامعية« 
يف أي قطر عريب دون ربطها بأزمة الَنظام الّسيايس واالقتصادي للّدولة العربية منذ 
احلقيقي  االقتصادي  اإلصالح  أو  التغيري  يف  عملية  أي  فإّن  َثّم،  ومن  االستقالل. 
باتت رضورية وستظل من القضايا الشائكة التي لن نجد هلا حلوال جاهزة وُمعّلبة، 
التونيس. ومن  املجتمع  بظروف  تنموية جديدة خاصة  مقاربات  اعتامد  تقتيض  بل 
املهم أيضا، أن نعرف أّن مسألة العدالة االجتامعية ال يمكن فصلها عن فكرة حقوق 
اإلنسان والّديمقراطية والتنمية أي عن فكرة الكرامة واملواطنة يف خمتلف أبعادها. 

2( الثورة الّتون�سية ومطلب العدالة الجتماعية 

يعد مطلب »العدالة االجتامعية« من أبرز املطالب االجتامعية ضمن شعارات 
الثورة التونسية التي رفعتها اجلامهري املنتفضة يف خمتلف الّساحات العامة ويف خمتلف 
مواقع العمل منذ بداية األحداث يف 17 ديسمرب 2010. بل يمكن القول إّن مطلب 
الّتشغيل  املنتفضني إىل جانب مطلب  »العدالة االجتامعية« كان عىل رأس مطالب 

واحلرية والديمقراطية...الخ.

ومن العالمات التي تؤّكد أولوية هذا املطلب وتعرّب عن مركزيته ضمن أهداف 
الثورة التونسية هو ظهور عبارات »العدالة االجتامعية« و »املساواة« و«العدل« يف 
 14 بعد  أسست  التي  االجتامعية  واملنظامت  الّسياسية  األحزاب  من  العديد  أسامء 
جانفي 2011. إذ بلغ عدد األحزاب التونسية التي وردت يف أسامئها هذه العبارات 
16 حزبا من جمموع 114 حزب شاركوا يف انتخابات 23 أكتوبر 2011. فضال عن 
ذلك فقد أدرج مطلب »العدالة االجتامعية« يف برامج مجيع األحزاب الّسياسية عىل 
اختالف مرجعياهتا الفكرية واأليديولوجية، حتى وإن تباينت أو تفاوتت درجات 
اإلفصاح عنه أو تأكيده وحتديد آليات حتقيقه يف هذه الربامج. وهذا األمر منطقي، 
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السياسية  املختلفة  أشكاله  يف  واحلرمان  الّتمييز  وسياسات  االجتامعية  املظامل  ألّن 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية كانت أبرز األسباب املبارشة التي أّدت إىل قيام 

هذه الثورة إىل جانب قضايا الفساد واالستبداد الّسياسيني..الخ.

اأول: العدالة الجتماعية يف برامج اأحزاب الئتالف احلكومي

تتكّون احلكومة التونسية احلالية من ثالثة أحزاب خمتلفة ومتعارضة يف مستوى 
االقتصادية  براجمها  مستوى  يف  تلتقي  ولكّنها  واأليديولوجية،  السياسية  خلفياهتا 

واالجتامعية. 

أـ برنامج حزب »حركة النهضة«: )مرجعيته إسالمية(

والتنمية.  والعدالة  احلرية  وهي:  كلامت  ثالث  من  احلزب  هذا  شعار  يتكّون 
اقتصادية  تنمية  حتقيق  إىل  االنتخايب  الّسيايس  برناجمه  يف  ورد  ما  بحسب  ويسعى 
األبعاد  بني  يوائم  وطني  تنموي  منوال  »إرساء  عرب  وذلك  شاملة.  واجتامعية 
والنهوض  اإلسالمية...  بقيمنا  مهتديا  والبيئية،  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
مع  والرشاكة  التعاون  وتنويع  وتعميق  واملجاالت  القطاعات  كل  يف  باالستثامر 
اإلنسان  وتكريم  والعدالة  احلرية  النهضة  حركة  وتعد  والصديقة.  الشقيقة  الدول 

هي جوهر رسالة اإلسالم«.

النهضة ما جاء يف  ومن أبرز مالمح الربنامج االقتصادي واالجتامعي حلركة 
النقطتني )17 و19( من برناجمه االنتخايب. إذ نجد يف النقطة عدد 17 تأكيد ما ييل: 

القطاعات  التكامل بني  يقوم عىل  اجتامعي  بعد  ذا  اقتصادا حرا  تتبنى احلركة 
التوازن  لرعاية  تعديليا  فيه  الدولة  دور  ويكون  والتعاوين  والعام  اخلاص  الثالثة: 
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واملنافسة  واإلبداع  املبادرة  احلركة  وتشجع  السوق.  حركة  وضبط  االجتامعي 
الرشيفة والكسب املرشوع وحترتم امللكية اخلاصة وحتميها.

أما النقطة عدد 19 فتؤّكد ما ييل: تسعى احلركة إىل ترسيخ العدالة والتوازن بني 
اجلهات والفئات وإعطاء األولوية للمناطق املحرومة ومحاية الفئات الضعيفة واحلد 

من الفوارق االجتامعية ومعاجلة أسباب الفقر والتهميش.

ونجد يف برنامج هذا احلزب الباب الذي ورد حتت عنوان »االقتصاد واالجتامع: 
عدالة وتنمية ورفاه« تشخيصا للتحّديات الكربى للبالد التونسية وهي:

التونيس وعىل 	  الّسابق عىل حل مشكالت االقتصاد  املنوال االقتصادي  عجز 
رأسها البطالة والتفاوت اجلهوي.

غياب احلوكمة واسترشاء ظاهرة الفساد.	 

ارتفاع عدد العاطلني عن العمل خاصة من بني أصحاب الشهادات العليا.	 

غياب الثقة لدى املتدخلني يف الداخل واخلارج..الخ.	 

 أما منوال التنمية الذي يقرتحه هذا احلزب فيقوم عىل:

توسيع الرّشاكات هبدف فتح آفاق أرحب لالقتصاد الوطني.	 

تفعيل املضامني القيمية للمنوال التنموي بإحياء القيم الفاضلة التي تستند إىل 	 
املخزون الثقايف واحلضاري للمجتمع التونيس وهويته العربية واإلسالمية مثل 

الصدق والنزاهة واجلدية وروح اإليثار ونظافة اليد..الخ.

ب( برنامج حزب املؤمتر من أجل اجلمهورية: )مرجعيته علامنية(

االقتصادية  الّسياسة  إطار  ويف  االنتخايب  برناجمه  يف  احلزب  هذا  يؤّكد 
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وحديث.  منفتح  اقتصاد  ضمن  االجتامعية  العدالة  مبدأ  عىل:تركيز  واالجتامعية 
وينطلق من أن واقع العوملة ال حيول دون إرساء نظام اقتصادي حر، منفتح وقائم 
عىل املعرفة واالبتكار، تنهض الدولة فيه بدور تعدييل يضمن املحافظة عىل سيادهتا، 
النقدية  التوازنات  مراعاة  عىل  قادرا  ويكون  البيئة  حيمي  االجتامعية،  العدالة  يقيم 
واملالية. ويؤكد أن حرية املبادرة وامللكية الفردية ال متثل عائقا أمام حتقيق النموذج 

التنموي السليم.

وأهم ما ورد يف الّسياسة االجتامعية هو أّن حزب املؤمتر يسعى إىل: العمل عىل 
وضع نمط تنمية جديد يتحاشى ما أفرزه النمط السابق من فجوة اجتامعية وخلل 
يف التوازن بني اجلهات. ويدعو املؤمتر إىل تكريس » ميثاق وطني اجتامعي« تلتزم 
بموجبه مجيع األطراف الفعلة بالنمط اجلديد للتنمية حيث ال مكان فيه للتهميش 

أو اإلقصاء.

جـ( برنامج حزب التكتل من أجل العمل واحلريات:
)مرجعيته اليسار الوسطي(

والعدالة  الّديمقراطية  اآلتية:  الّثالثة  املبادئ  حتقيق  عىل  التكتل  حزب  يعمل 
االجتامعية ودعم اهلوية العربية اإلسالمية احلداثية للشعب التونيس. 

وقد جاء يف برناجمه االنتخايب ما ييل: لقد عرّب التونسيون عن رفضهم لتاليش 
قيم العمل واحلرية والعدالة والتضامن. هذه القيم املرتابطة بشكل محيمي هي التي 
أجلها  من  التي  الطموحات  وهي   ،1994 سنة  منذ  جذوره  التكتل  منها  استلهم 
تتألق تونس إىل  التكتل عىل حتقيقها حتى  ضحى شهداؤنا بحياهتم والتي سيعمل 

األبد.
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 أما منوال التنمية هلذا احلزب فنجد فيه عديدًا من النقاط التي ترتبط بالعدالة 
االجتامعية وهي:

إعادة الدور الّتعدييل للدولة الّضامن لالنسجام االجتامعي وللّتنمية املستديمة.	 

احلرص عىل دفع االستثامر وروح املبادرة يف إطار نموذج تنموي جديد.	 

الّسعي إىل تقليص الّتفاوت بني اجلهات وتعزيز التطور االقتصادي املتوازن.	 

العمل من أجل اقتصاد متفتح عىل مزيد من األسواق العاملية.	 

ثانيا: من التعددية ال�ّسيا�سية اإىل الوحدة يف الربامج القت�سادية

األحزاب  بني  اتفاقًا  هناك  أّن  االنتخابية  الربامج  هذه  خالل  من  نالحظه  ما 
الفوارق  عىل  القضاء  إىل  الّدعوة  يف  للحكومي  لإلتالف  املكّونة  الثالثة  الّسياسية 
عىل  بينها  امجاع  هناك  أي  الفقر..الخ  من  واحلد  التهميش  ومشاكل  االجتامعية 
ثّم،  ومن  التونسية.  الثورة  أسباب  أهم  من  كان  االجتامعية«  »العدالة  غياب  أّن 
املنوال  عن  خيتلف  جديد  اقتصادي  منوال  اعتامد  تقتيض  االجتامعية  العدالة  فإّن 
املستوى األيديولوجي  الثالثة عىل  الّسابق. فاالختالف بني األحزاب  االقتصادي 
والسيايس مل يمنعها من االلتقاء حول نفس املقاربة االقتصادية يف التنمية وفق ما ورد 
يف براجمها االنتخابية. وتعرّب هذه احلالة الاّلفتة، من الّتعارض والتوافق، عن ظاهرة 
الربامج  عرب  عامة  اإلنسان  وحلقوق  االجتامعية  العدالة  لقيم  الّسيايس  التوظيف 
االنتخابية التعبوية ولو وقع التنّكر هلا يف مستوى املامرسة العملية بعد االنتخابات. 

االقتصادية  احلرية  مبدأ  يقّر  املرجعية اإلسالمية  ذو  النهضة«   فحزب »حركة 
واملبادرة الفردية ونظام اقتصاد الّسوق مع إلباس هذا الربنامج لباًسا دينيًا إسالمويًا. 
والّرقي.  التقدم  أساس  هي  إليه  بالنسبة  الرّشيفة«  و»املنافسة  االقتصادية  واحلرية 
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الواضح  الّسيايس هو جوهر رسالة اإلسالم. ومن  برناجمه  أّن  ويعتقد هذا احلزب 
أّن هذا احلزب الذي يمتلك األغلبية يف املجلس التأسييس واحلكومة، قد تبّنى نظاما 
اقتصاديا رأسامليا وليرباليا يقوم عىل مبدأ املنافسة احلّرة واقتصاد السوق والتشجيع 
هذا  عن  احلكومة  هذه  يف  اآلخران  الرّشيكان  يشّذ  ومل  االقتصادي.  االنفتاح  عىل 

التوجه االقتصادي واالجتامعي يف منوال التنمية. 

 إذًا، يمكن القول إّن احلكومة التونسية التي تشكلت بعد انتخابات 23 أكتوبر 
2011 قد بقيت وفية يف توجّهها االقتصادي واالجتامعي العام إىل املقاربة االقتصادية 
الليربالية التي اعتمدهتا تونس منذ االستقالل. وكل املضامني واملفاهيم والقيم التي 
وردت يف براجمها االنتخابية ال تستهدف حتقيق مطلب »العدالة االجتامعية« بقدر 
وحجب  التونيس،  الّسيايس  املشهد  يف  األحزاب  هذه  مواقع  حتسني  تستهدف  ما 
املسائل احلقيقية املكّونة ملشاريعها االقتصادية واالجتامعية وحماولة تلوينها بحسب 
الظروف والغاية واللحظة التارخيية. فعىل الّرغم من أّن الّدين اإلسالمي يف ترتيبه 
الشخصية،  احلرية  عىل  أفضلية  التوزيع  يف  العدالة  ملفهوم  أعطى  االجتامعية  للقيم 
الفقراء يف أموال األغنياء أكثر بكثري مما  أّن اإلسالم يؤّكد حقوق  الّرغم من  وعىل 
فإّن هذه احلكومة  فيها)3(،  الثروة والترصف  املطلقة يف جتميع  الفردية  يؤّكد احلرية 
مع  يتوافق  ال  تنمويا  مسارا  اختارت  قد  اإلسالمية  النهضة«  »حركة  حزب  بقيادة 

التعاليم اإلسالمية وال خيدم مطلب العدالة االجتامعية.

3( �سيا�سات احلكومة التون�سية بعد الثورة وتعار�سها مع العدالة 
الجتماعية 

إّن التظاهر باحرتام الّديمقراطية ال يعني أّنه يمكن هلذه احلكومة أن تغرّي قانون 
الّلعبة القديم طاملا أّن سياساهتا االقتصادية واالجتامعية مل تتغري، ومل يقع إعدادها 
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بطريقة ديمقراطية وشفافة. فالديمقراطية وحدها ال يمكن أن تعالج هبا أي حكومة 
الّشعبي  الّضغط  هبا  متتّص  أن  يمكن  وال  الّدقيقة  واالقتصادية  االجتامعية  املسائل 
ملضامني  وتنكرًا  ومناورة  ازدواجية  هناك  أّن  نالحظ  لذلك،  اليومي.  الداخيل 
اخلطاب الّسيايس الذي أعلنته أحزاب اإلئتالف احلكومي يف أثناء محلتها االنتخابية.

إّن حتقيق أهداف الثورة يقتيض إزالة كل املعّوقات املرتاكمة من النظم السياسية 
مالية  أو  مؤّسساتية  أو  ترشيعية  املعّوقات  هذه  كانت  سواء  القديمة،  واالقتصادية 
أي يستدعي مواجهة هذه املعوقات أو اإلكراهات )les contraintes( من خالل 
بربامج  معها  والّتعامل  ثانيًا،  ثم وضع تصورات عملية حللها  أواًل،  هبا  االعرتاف 
عرب  وليس  جامعة  وطنية  ـ  تشاركية  وبمقاربة  متكاملة  اسرتاتيجية  وسياسات 

حرصها يف وزارة أو إدارة بعينها ثالثًا.

إىل  إشارة ولو ضمنية  أي  اجلديد«  الّدستور  وثيقة »مرشوع  نجد يف  مل  أوال:   
طبيعة النظام االقتصادي الذي ستعتمده الّدولة. وكلمة »العدالة« مل ترد إال يف الفقرة 
األوىل من توطئة هذا الدستور. وقد وردت هذه العبارة يف معناها العام عىل النحو 
املنتخبني  التأسييس  الوطني  املجلس  أعضاء  التونيس،  الّشعب  نواب  »نحن  اآليت: 
أهم  القصور يف عدم »دسرتة«  والعدالة«. وهذا  واحلرية  الكرامة  ثورة  باستحقاق 
االقتصادي  التوجه  طبيعة  حتديد  عدم  ويف  التونسية،  الثورة  مطالب  من  مطلب 
للّدولة يف أعىل نص قانوين منظم للمجتمع، هو دليل واضح عىل عدم اهتامم »نواب 
اعتمده  الذي  التنمية  منوال  بتغيري  التأسييس«  الوطني  »املجلس  يف  احلكومة«)4( 
النظام الّسابق. وهذه الثغرة القانونية بعد »ثورة الكرامة«)5( قد تقيص فئات اجتامعية 
بكاملها من حقها يف التنمية سواء عرب قوانني االستثامر واالمتيازات الرضيبية أو من 

خالل اتفاقيات املناطق احلرة التي ال يمكن للقوانني األساسية أن ترسي عليها.
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ثانيا: ورد يف إحدى الوثائق الّرسمية املنشورة حتت عنوان »اسرتاتيجية التنمية 
لتونس اجلديدة«)6( يف شهر ماي 2012 ما ييل: »سعيا إىل جتاوز اإلشكالية التنموية 
املرشوعة  واملطالب  الطموحات  وجتسيم  املطروحة  اهليكلية  واالخالالت  القائمة 
الداخلية  املناطق  وتنمية  التشغيل  أمهها  من  والتي  الثورة  أجلها  من  جاءت  التي 
ذاهتا  حد  يف  الثورة  ملكاسب  وضامنا  االجتامعية  والعدالة  العيش  ظروف  وحتسني 
استوجب العمل صياغة وثيقة للتوجهات االقتصادية واالجتامعية املالئمة لتجسيم 

هذه األولوية والصعود إىل درجات أرفع يف سلم التنمية يف الفرتة املقبلة«.

أساسا  تتمحور  التوّجهات  »أّن هذه  آخر:  الوثيقة يف موضع  ثم تضيف هذه 
الشعبية  واملشاركة  الالمركزية  وتكريس  الّرشيد  احلكم  مقّومات  تركيز  حول 
اإلنتاجية...باإلضافة  يف  والرتفيع  االقتصاد  هيكلة  وتعصري  التنمية  وشمولية 
العام  القطاع  تأهيل  وإعادة  واخلاص  العام  القطاعني  بني  دائمة  رشاكة  تكوين  إىل 

واملحافظة عىل البيئة وضامن حقوق األجيال القادمة«.

خيارا  يمثل  تونس  إىل  بالنسبة  العاملي  االقتصاد  يف  »االندماج  أّن:  تؤّكد  ثم 
اسرتاتيجيا لدفع عجلة النمو وإحداث مواطن الشغل ونقل التكنولوجيا واإلستفادة 

من اخلربات ومتويل التنمية...«.

يبدو من خالل هذه الوثيقة التي أصدرهتا أّول حكومة تونسية بعد انتخابات 
23 أكتوبر 2011، أّن الّسياسة االقتصادية التي تتبعها هذه احلكومة مل تأت بربنامج 
االقتصادي  الّنظام  ومفردات  مضامني  مجيع  عىل  حافظت  لقد  بل  جديد،  تنموي 
الّسابق وتوجهاته. وهذا مؤرّش عىل أّن هذه احلكومة بقيادة حزب »حركة النهضة« 
التغيري  هبام  حتدث  جديدين  واجتامعي  اقتصادي  مرشوع  أو  برنامج  أي  هلا  ليس 
مناخ  ظل  يف  خاصة  املستقبل،  يف  التونيس  التنموي  املشهد  يف  والنوعي  احلقيقي 
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األخرى  والّسياسية  االجتامعية  القوى  خمتلف  لترشيك  احلافّزية  وغياب  اإلقصاء 
والربامج  الّسياسات  هذه  وضع  يف  أحيانا،  احلكومي  االئتالف  داخل  من  حتى 
واقرتاح احللول ملختلف املشاكل والّصعوبات التي متر هبا البالد. بل لقد عرّبت هذه 
احلكومة عن التزامها بجميع االتفاقيات االقتصادية الّسابقة مع الّدول واملؤّسسات 

املالية العاملية املانحة وعرّبت عن العمل بمقتضياهتا وبرشوطها.

أمام  تدّخالته  إحدى  يف  اجلبايل«  »محادي  املؤقتة  احلكومة  رئيس  ذكر  ثالثا:   
التنمية  أّن   2012 23جانفي  يوم  العامة  جلسته  يف  التأسييس  الوطني  املجلس 
االقتصادية واالجتامعية سوف تتحقق من خالل الّرفع من نسبة االستثامر اخلارجي. 
وأّنه من الّصعوبات التي تعرتض التنمية يف تونس هي حتدي الّتشغيل، والتشغيل 
يقتيض التشجيع عىل االستثامر اخلارجي. فهذا املوقف أو التوجه االقتصادي القائم 
عىل مغازلة املستثمرين األجانب، والّضغط عىل الفقراء وحمدودي الّدخل، يؤّكد لنا 
أن هذه احلكومة مل تتخذ أي خطوة تفصح عن وجود نية حقيقية لتحقيق تنمية وطنية 
مستقلة. وهذا »الّسلوك الّريعي« يف الّتنمية والذي يراهن عىل تنمية االقتصاد عرب 
»اهلبات« اخلارجية تارة، وعرب »الرّشاكة املمّيزة« مع االحتاد األورويب تارة أخرى، 
الّثورة  ليس سلوكا »ثوريا«، وإّنام هو سلوك مضاد للصالح االجتامعي وألهداف 

التونسية ومسّبب للفساد أيضا. 

لقد دعا »تقرير التنمية البرشية العريب لعام 2009« الدول العربية إىل رضورة 
وإىل  طويل  لوقت  املنطقة  ساد  الذي  االقتصاد  يف  الّريعي«  »الّنموذج  عن  التخيل 
الشعبية.  واملشاركة  املساءلة  مبادئ  يكفل  جديد  تنموي  نموذج  تبني  رضورة 
وأشارت العديد من التقارير الدولية مثل »التقرير الدويل حول التنمية اإلنسانية« أو 
التقرير الّسنوي الصادر عن »برنامج األمم املتحدة للتنمية« )PNUD( أن ّ السياسة 
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مراًرًا  الّسابق وتعّثرت  ترّكز عىل »االستثامر اخلارجي« فشلت يف  التي  االقتصادية 
وتكراًرا ومل تسهم يف حتقيق التنمية يف البلدان النامية إال بنسبة ضئيلة جدا ال تتعدى 
0.25 % ألّن هذه االستثامرات تسعى دائام إىل حتقيق »أرباح ريعية« دون االهتامم 
هو  الّربح  حافز  وظّل  تطويرها،  إىل  السعي  أو  النامية  الّدول  اقتصاديات  بتحسني 
الثالث  العامل  دول  بني  احلرة  التجارة  فمعاهدة  االستثامرات.  هلذه  الرئيس  املحرك 
والدول الصناعية أّدت يف النهاية إىل عجز بلدان العامل الثالث عن تطوير املبادالت 
العمودية  البنية  هذه  من  جزئيا  باخلالص  هلم  تسمح  قد  التي  جنوب  ـ  جنوب 

لالقتصاد العاملي)7(.

 ،1995 سنة  األورويب«)8(  االحتاد  مع  الرّشاكة  »اتفاقية  تونس  إبرام  فمنذ 
اخلارجي  االستثامر  فإّن  االقتصادية،  التقارير  العديد من  إليه  أشارت  ما  وبحسب 
مل يؤّد إال إىل تعميق اهلشاشة يف االقتصاد الوطني التونيس، حيث أصبح الّرأسامل 
 .2008 سنة  منذ  البالد  صادرات  إمجايل  من   %54 من  أكثر  يف  يتحكم  األجنبي 
عىل  الّسيطرة  ومن  الوطني  اقتصادنا  يف  التغلغل  من  األجانب  املستثمرون  ومتّكن 
أهم القطاعات االقتصادية احليوية )امليكانيكية والكهربائية 87%( والّنسيج والنفط 
األسعار  وحترير  اخلوصصة  سياسة  اّتباع  نتيجة  تم  ذلك  كل  الخ.  والفسفاط... 
واإلعفاءات الرضيبية هلؤالء املستثمرين دون الّنظر إىل تبعاهتا وآثارها االقتصادية 

واالجتامعية الّسلبية حارضا ومستقبال. 

»قانون  أبرزها  ومن  األخرى  القوانني  من  كثري  هناك  ذلك،  عن  فضال   
مثل:  متعّددة  آليات  األسعار عرب  يرّشع سياسة حترير  الذي  املنافسة واألسعار«)9( 
حترير سياسة االستثامر وحترير األسعار الداخلية وختيل الّدولة عن حتديد األنشطة 
التنافسية وخوصصة املؤّسسات التابعة هلا..الخ. فكل هذه االتفاقيات والقوانني مل 
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التنموية.  قّيدهتا وعّطلت مشاريعها  النامية، بل  الّدول  اقتصاديات  تكن يف صالح 
فمعاهدة التجارة احلرة بني دول العامل الثالث والّدول الصناعية أدت يف النهاية إىل 
عجز بلدان العامل الثالث عن تطوير املبادالت جنوب - جنوب التي قد تسمح هلم 

باخلالص جزئيا من هذه البنية العمودية لالقتصاد العاملي)10(. 

 نعتقد أّن مجيع قرارات احلكومة االنتقالية أصبحت عىل املحك نتيجة فشلها يف 
وضع برامج اقتصادية واجتامعية مقنعة لدى العامة واخلاصة. لقد أقّرت من خالل 
مشاركتها يف »مؤمتر دافوس« و »مؤمتر التعاون األورويب« واالتفاقيات الثنائية« مع 
املانحني األوروبيني واخلليجيني، أهّنا وفية العتامد التوجه الّرأساميل الليربايل. ومن 
املؤكد أّن هذه اإلتفاقيات تقتيض تقليص دور الّدولة يف توجيه االقتصاد والربامج 
التنموية. وهذه السياسة مل جين منها الّشعب التونيس عىل مدى مخسة عقود سوى 
 »2009 لعام  العريب  البرشية  التنمية  »تقرير  دعا  لقد  والبطالة.  والّتهميش  الفقر 
ساد  الذي  االقتصاد  يف  الّريعي«  »الّنموذج  عن  التخيل  رضورة  إىل  العربية  الدول 
املنطقة لوقت طويل وإىل رضورة تبني نموذج تنموي جديد يكفل مبادئ املساءلة 

واملشاركة الشعبية.

وفتح  الليربالية  االقتصادية  الّسياسة  هذه  إتباع  يف  األكرب  اخلطورة  ولعّل 
األسواق الداخلية لالستثامرات اخلارجية يف تونس بعد 14 جانفي 2011، أهّنا تتم 
بشكل مترّسع دون مراجعة للرّشوط القانونية والتنظيمية الاّلزمة هلا التي يمكن أن 

جتعل منها ذات فاعلية عىل املستوى الوطني. 

األماين  هلم  حتقق  لن  خالصهم  فيها  يرون  التي  العاملية  الّرأساملية  إّن  رابعا: 
الوطنية اجتامعيا أو اقتصاديا. كام أّن الّرأساملية الوطنية ال متلك نظريا غري مسلكني: 
األّول  فاحلل  معها.  متحالفة  تعمل  أو  العاملية  الّرأساملية  مع  متنافسة  تعمل  أن  إما 
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مل تعد قادرة عليه يف أي بلد من العامل الثالث، واحلل الثاين )البديل( يعني التخيل 
عن الوطنية)11(. والّلعبة اليوم، ال تدور حول مصري القطاع العام ودور الّدولة يف 
الّشعب من  توجيه االقتصاد، بل تدور حول مصري الوطن ذاته. وإّن حتقيق أماين 
تنمية اقتصادية واجتامعية وثقافية ال تتوقف عىل النوايا الطيبة والّشعارات السياسية 
الّسياسات  يف  نوعيا  تغيريا  تتطلب  بل  االنتخابية،  احلمالت  أثناء  يف  »التعبوية« 
فلن تكون  الدولة  أّما مؤّسسات  املستقبل.  االقتصادية واالجتامعية يف  واملقاربات 
فاعلة يف حتقيق أهداف الثورة إال إذا اقرتنت بصفات ثالث: وهي صفات لصيقة 
عرب  بالّسياسات  »االلتزام«  وصفة  »الّتمثيل«  صفة  وهي  الّديمقراطي  الّنظام  من 

الّزمن وصفة »االّتساق« وغياب التناقض بني هذه الّسياسات)12(.

 إّن الّرهان عىل سياسة »الّنهب اخلارجي« و »الّسلوك الريعي« الّلذين اعتمدهتام 
والسياسية  االقتصادية  للتبعية  توطيد  مزيد  إىل  إال  يفضيا  لن  االنتقالية  احلكومة 
وإىل مزيد تعّفن املناخ االجتامعي واالقتصادي أكثر يف املستقبل. ألّن هذه املقاربة 
اعتمدهتا تونس منذ نصف قرن، مل حيصد منها  التي  التنمية  الريعية يف  االقتصادية 
الّشعب إال نموذج »جمتمع املناولة« الذي ترّشع فيه عبودية اإلنسان اقتصاديا وثقافيا 
الثورة  مسار  هتّدد  باتت  التي  احلقيقية  فاألخطار  ولذلك،  وحقوقيا.  واجتامعيا 
التونسية ليس التهميش الّسيايس فقط، وإّنام أيضا التهميش االجتامعي نتيجة عدم 
االكرتاث برشوط حتقيق العدالة االجتامعية وعدم التنصيص عىل آلياهتا يف خمتلف 
للقطاعات  املناولة  سياسة  وإّن  والعادية.  األساسية  القانونية  الّنصوص  مشاريع 
اليوم،  التهميش االجتامعي واالقتصادي، والتمّسك هبا  االقتصادية كانت مصدر 
سوف يزيد من ظواهر الفساد واالنحرافات يف مجيع املجاالت وقد يؤّسس إىل ثقافة 
العنف والتفتيت يف بنية املجتمع التونيس يف املستقبل. فال يكفي أن يعرف اإلنسان 
أّنه مقهور، بل ينبغي عليه أن يعرف أيضا كيف تم قهره حتى يستطيع أن يرفع عن 
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نفسه هذا القهر. لقد ورد يف إحدى التقارير الصادرة عن »مكتب العمل الدويل« 
التي  الدول  أّن   ،2009 لسنة  االجتامعية«  العدالة  من  جديدة  »حقبة  شعار  حتت 
نجد فيها شبكات قوية للحامية االجتامعية تبقى أقل عرضة لألزمات االقتصادية 
واالضطرابات االجتامعية من تلك التي تضعف هبا هذه الشبكات. كام أّن حتسني 
الرشائح  وتغذية  بصحة  االرتقاء  إىل  يؤديان  الفقر  وطأة  وختفيف  الدخل  توزيع 
ومن  التعلم)13(.  عىل  أبنائهم  قدرة  وارتفاع  أعامرهم،  وإطالة  السكان  من  األفقر 
ثم، فإّن غياب العدالة االجتامعية وعدم املساواة يف توزيع ثروات البالد عىل مجيع 
اجلهات والفئات االجتامعية تعد من معيقات حتقيق التنمية يف املجتمع. ومثلام تقول 
»املفوضية السامية للتنمية« التابعة لألمم املتحدة إّن احلق يف التنمية حق ال يمكن 
العدالة  إعامله إال بوجود إطار سليم للمساءلة الوطنية والدولية يقوم عىل احرتام 
تفرض  وعلمية  منطقية  بسيطة  بدهية  هناك  اإلنسان)14(.إذا،  وحقوق  االجتامعية 
أن نقيض أوال  الثورة جيب  بعد  »العدالة االجتامعية«  أّنه لكي نحقق  نفسها وهي: 

عىل أسباب عدم حتققها.

إّن حل معضلة »العدالة االجتامعية« تقتيض أن نعيد االعتبار إىل دور الّدولة يف 
توجيه التنمية أي من خالل ما يسّمى »اإلرشاد االسرتاتيجي«)15( الذي ينطلق من 
خالل دور الّدولة املركزي يف توجيه عمليات التنمية وتكون هي »الفاعل املحّفز« 
القطاعية لالقتصاد الوطني. وأن  التغيري اجلوهري يف الرتكيبة  واملوّجه يف إحداث 
تعمل احلكومة وفق املقاربة الّتشاركية أي تبتعد عن منطق اإلقصاء يف وضع النموذج 
فيها إىل االعتامد عىل  بالبالد إىل مرحلة جديدة تستند  تنتقل  التنموي اجلديد حتى 
مواردها الذاتية ـ املادية والبرشية ـ وعىل مفهوم »التنمية املستدامة«، خطابا وممارسة، 

يف خمتلف أبعادها االقتصادية واالجتامعية والبيئية. 
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خامسا: ينبغي علينا أن ننتبه عىل عواقب هذه الّسياسة االقتصادية التي مل تطرح 
بدائل حقيقية عىل املستويني االجتامعي واالقتصادي. فإذا كان القطاع اخلاص أقدر 
تتوافر  عندما  التنمية  حتقيق  عىل  األقدر  هي  احلكومات  فإّن  الثروة،  صناعة  عىل 
»العدالة  حول  نظريته  يف   )17()John Rawls( رولز«  »جون  وذكر  رشوطها)16(. 
يف  اإلنصاف  عن  الكالم  قيمة  أّن   ،)200(  )A Theory of Justice( كإنصاف« 
الربامج  العيون)18(. فهذه  الّرماد يف  بقيمة ذر  ليربايل، رأساميل هو  نظام ديمقراطي 
واملقاربات التي اعتمدهتا احلكومة التونسية بقيادة حركة النهضة - املعلنة واملخفية 
- ليست إال »عملية لصوصية« جديدة مثل سابقاهتا تعيد إنتاج النظام االقتصادي 

القديم ولكن هذه املّرة »بلبوس ثوري« أو حتت خيمة »الرّشعية االنتخابية«. 

 يبدو أّن املناصب الوزارية أو الّرئاسية أو الّنيابية اجلديدة، قد جعلت حّكامنا 
مع  مواجهة  يف  سابقيهم  مثل  أنفسهم  وجدوا  فقد  ثم،  ومن  يبرصون.  ال  اجلدد 
املّرة،  هذه  اكتفوا،  لكنهم  اليومي.  الّشعبي  والغضب  واالحتجاجات  املظاهرات 
برتديد حجة واحدة، يدافعون هبا عن أنفسهم وهي: »لقد انتخبنا ديمقراطيا« وكأن 
ال  دقيقة  تارخيية  بمرحلة  متر  البالد  أّن  حني  يف  سحرية)19(.  فضيلة  االنتخاب  هلذا 
تقبل التلفيق أو احلنث بالوعود االنتخابية أو يف عدم حتمل املسؤولية. بل إّن هذه 
املرحلة االنتقالية تتطلب احلكم الّرشيد الذي يؤّدي فعال إىل قيام دولة كفؤ وفعالة 
ونزهية)20(. أما اعتامد »الّسلوك الريعي«)21( الذي أفسد يف الّسابق قدرة الدولة عىل 
مواجهة حتديات التنمية، ومنعها من االستجابة إىل مطالب الشعب يف حتقيق العدالة 

االجتامعية لن يفيض إال إىل انتفاضات اجتامعية جديدة.

العدالة  مبدأ  وفق  ملواطنيها  الكريم  العيش  توفري  عن  تعجز  التي  فاحلكومة 
االجتامعية ستظل حكومة فاقدة للرّشعية مهام كانت األسس التي تستند إليها هذه 
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إىل  الّدولة  يف  الّسيايس  النظام  افتقار  بأّن  القول  إىل  يذهب  من  هناك  بل  الرّشعية. 
حتقق  عدم  إىل  أصال  يعود  قد  الشعب  مطالب  حتقيق  تستهدف  التي  الديمقراطية 
املساواة  فيها  تفتقد  التي  واملجتمعات  االجتامعية)22(.  العدالة  من  معقولة  درجة 
والسيايس.  االجتامعي  االستقرار  عدم  إىل  غريها  من  أكرب  بدرجة  عرضة  تكون 
العامل منذ مخس سنوات عىل األقل )منذ بداية األزمة  التي شهدها  واالضطرابات 
واليونان  اسبانيا  مثل  الغربية  أوروبا  دول  بعض  يف  وخاصة   )2007 لسنة  املالية 
التقشف  يف  االقتصادية  السياسات  بني  املتالزمة  العالقة  تؤّكد  الخ  وإيطاليا... 
والزيادة يف الرّضائب والتمييز بني الفقراء واألغنياء املتبعة يف هذه الّدول من أجل 
حل مشكالت املديونية والتنمية وبني االحتجاجات الّشعبية التي أصبحت حتدث 
التي مل يعد فيها القطاع العمومي يمثل  فيها من حني آلخر. فكيف يمكن للّدولة 
الاّلعب  واخلدماتية  اإلنتاجية  مؤّسساهتا  فيه  تعد  ومل  للتوظيف،  الّرئيس  املصدر 

الرئيس يف االقتصاد واملوجهة له من أن حتقق فعال مطلب العدالة االجتامعية؟
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اخلامتة 

إّن فقدان الّشعب التونيس الثقة يف من ائتمنهم عىل حتقيق أهداف ثورته يعترب 
أهم معضلة أو أكرب حتد داخيل تواجهه أّول حكومة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 
بقيادة حركة النهضة اإلسالمية. هلذا، ستظل هذه احلكومة تواجه املشاكل القديمة 
نفسها واملستجّدة بعد ثورة 14 جانفي 2010، من غياب لالستقرار االجتامعي إىل 
االنفالت االقتصادي والتفكك املؤّسسايت، وصوال إىل االنتفاضات الشعبية خاصة 
التنمية والعدالة  التي كانت - ومازالت - مهّمشة وحمرومة من حقها يف  باملناطق 
االجتامعية عىل مدى أكثر من مخسة عقود من الزمن. ألّن الديمقراطية و »الرشعية 
للّتعامل مع هذه  االنتخابية« ليست هي احلل ملثل هذه املشكالت، ولكّنها طريقة 
املشكالت من أجل حلها أي إهّنا أسلوب يف احلكم واإلدارة واحلياة عموما وليست 

غايتها. 

يمكن القول إّن حتقيق مطلب »العدالة االجتامعية« يقتيض وجود إرادة سياسية 
معّوقات  أهم  من  تعترب  التي  الليربالية  االقتصادية  املقاربة  وتغيري  أوال،  مستقلة 
فاملقاربة  ثانيا.  عموما  العريب  الوطن  ويف  تونس  يف  املطلب  هذا  حتقيق  يف  النجاح 
االقتصادية الّليربالية ال تتوافق مع أهداف ثورة 14 جانفي 2011، بقدر جتانسها مع 
محاية مصالح املستثمرين عىل حساب مصالح املواطنني. لذا فإّن العالقة بني الّنظام 
االقتصادي الّليربايل والعدالة االجتامعية تقوم عىل الّتامثل بني منطقني متعارضني. 
إذ لكّل منهام وسائله وأهدافه، وال يمكن ألحدمها أن هييمن عىل املجتمع إال بموت 

اآلخر.
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