2010

2017

1955

25 – 2016

30

إلاهداء
إلى أرواح البرملاهيين اللذين ساهموا في إستقالل تووس
و بىاء أركان الجمهورية
إلى البرملاهيين من كل ألاجيال اللذين أرسوا معالم الدولةالحديثة
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كلمة الودادٌة
بادرت ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن بمراءة نمدٌة لمختلؾ سٌاسات الحكم ما بٌن
سنة  1955و سنة  2011بوصفهم كرسوا السلطة التشرٌعٌة فً تلن الفترة عمبل
بممتضٌات أول دستور للجمهورٌة التونسٌة المإرخ فً ؼرة جوان .1959
و إن كان منهاج المراءة النمدٌة ؼٌر مؤلوؾ فً التارٌخ السٌاسً العربً الذي ٌعتمد على
أسلوب المراجعات السٌاسٌة ،فإن إختٌاره من لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن جعل من أن
تكون تونس أول من ٌعتمده لتمٌٌم سٌاسات فترة حكم بعٌنها فً العالم العربً .
أنجزت هذه المراءة النمدٌة التً دامت حوالً السنة من عامً  2016و  2017بمشاركة
ما ٌربو عن  400شخصٌة وطنٌة فً أؼلبها دستورٌة أالنتماء السٌاسً ،تحملت
مسإولٌات سٌاسٌة و إدارٌة ،و فً جزء منها معارضون للنظام ،تخللها تمٌٌم ثري
وموضوعً حٌث تنزلت سٌاسات تلن الفترة فً إطارها الزمنً و فً سٌالاتها الداخلٌة و
الخارجٌة للولوؾ على ما كان مصٌبا منها و ما كان مخطبا رؼم ما كان ٌرى فٌها البعض
جلدا للذات خاصة من الدستورٌٌن المعنٌٌن بدرجة أولى بهذه المراءة النمدٌة خبلفا لما
ٌراه البعض اآلخر أنه تؽنٌا بإنجازات الماضً و محاولة للدفع لتشكٌل كٌان سٌاسً جدٌد.
ٌمكن المول أن لدماء البرلمانٌون توصلوا إلى نتٌجة مفادها أن إنجازات فترة حكم 1955
  2010كانت فً ؼالبٌتها فاعلة و مستجابة لطموحات التونسٌٌن من ناحٌة و متجانسةمن ناحٌة أخرى للمتطلبات السٌاسٌة لتلن الفترة فً المحٌط اإلللٌمً لتونس و أن
األخطاء التً تخللتها ال تحجب أهمٌتها و نجاعتها.
فالٌوم ،أصبح البرلمانٌون ٌملكون تمٌٌما شامبل وموضوعٌا لتلن الفترة الحكم المعنٌة
بالمراءة النمدٌة و التً كانوا من الفاعلٌن السٌاسٌٌن فٌها بحكم تمثٌلهم للسلطة
التشرٌعٌة و من واجبهم أن ٌكاشفوا به الرأي العام الداخلً و الخارجً ،و ٌبمً للتارٌخ
لراءته و أحكامه
الربٌس
األستاذ عادل كعنٌش

3

مدخل للمراءة النمدٌة لسٌاسات فترة الحكم
من  1955إلى 2010
عاش التونسٌٌون هزة من هزات التارٌخ العنٌفة فً نهاٌة سنة  2010و بداٌةً سنة
 2011أكدت لكل العالم رؼبتهم الشدٌدة فً البحث عن أفك جدٌدة تتحمك فٌها اآلمال
و الطموحات.
هذا هو المؽزى الذي ٌظهر للعٌان مما اصطلح على تسمٌته بثورة الحرٌة و الكرامة
وهو مؽزى نبٌل ٌمنح للحدث إشعاعا خارجٌا
ومشروعٌة فً سٌاق حركة المجتمع من أجل ظروؾ عٌش أفضل و من أجل
مشروعٌة التؤسٌس لحلم جماعً ٌساعد على إعادة البناء عبر إلرار توازنات ضرورٌة
ضمانا للوصول إلى مصالحة حمٌمٌة بٌن مختلؾ الجهات و الفبات .
و واكبت تلن الهبة الشعبٌة أحداث سلبٌة و مظاهر عنؾ و انتهازٌة،
وهو أمر موضوعً ،فمسار مثل هذه التحركات و الهزات ال ٌخلو من االنزاللات و لكن
من المإسؾ أن تطؽى تلن األبعاد السلبٌة على الحدث و تحرمه من إشعاعه الطبٌعً
خاصة بعد أن روج لتلن الهزة فً الداخل و الخارج بؤنها انطبلق للكرامة و الحرٌة.
و انتكست األوضاع و ضاعت اآلمال و تشتت األحبلم وسط تجاذبات و توظٌفات
عدٌدة .فمن هو أحك بالمساءلة عن ما آلت له األوضاع؟ و هل هذه هً المنظومة
االخبللٌة و العمابدٌة و الحضارٌة؟ أم هً السٌالات التارٌخٌة العامة لهذة الهزة و ما
أنتجته من عجز و لصور مزمن؟ أم هً الدولةالوطنٌة نظامها السٌاسً واالجتماعً

4

و االلتصادي و نخبها التً اختارت الطرٌك الخطؤ و ارتكبت األخطاء الفادحة لتصل إلى
المؤزق األخٌر كما ٌراد تفسٌر دلن ؟
لد ٌكون هنان أثر لكل هذه العوامل و لكن الثابت ان الدولة الوطنٌة
هً طرؾ أساسً ٌتعٌن نمده و مساءلته بجرأة حول
حمبة من تارٌخ الببلد التً لم تكن خالٌة من البناء و الخٌر وذلن للبحث عن
الحمٌمة وإجبلءها بعٌدا عن التعمٌم و تجنبا لتصفٌة الحسابات بٌن الفرلاء
و الفاعلٌن ،مع أهمٌة توخً منهج موضوعً و متعمل فً إجبلء الحمٌمة حول هذا
الموضوع الذي ال ٌكون بالدفاع عن الذات ومواجهة المنتمدٌن بجملة من التبرٌرات
وردود الفعل بخلفٌة التبربة و التفصً من ما عسى أن ٌظهر من مسإولٌّة  ،بل بالتماهً
مع طبٌعة الحدث و عممه و تؤثٌراته على المستمبل
و إن ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن التً جمعت طٌفا من البرلمانٌٌن المدامى
من مختلؾ االتجاهات السٌاسٌة و تنظٌمات المجتمع المدنً اللذٌن إنتموا إلى المإسسة
التشرٌعٌة مند االستمبللٌ ،عتمدون أن من حمهم الذي ٌجٌزه المانون ،و من واجبهم الذي
ٌفرضه علٌهم الوطن إزاء األجٌال السابمة و البلحمةبوصفهم طرؾ دستوري فً معادلة
الحكم من سنة  1956إلً سنة  2010أن ٌبادروا بهذه المراءة النمدٌة لفترة الحكم مند
االستمبلل و التؤسٌس لدستور  1959إلً سنة  ، 2010تارٌخ انهٌار منظومة سٌاسٌة
لحكم دام  55سنة بمٌادة الحزب الدستوري لاطرة الحركة الوطنٌة لتحرٌر الببلد من
االستعمار و بناء الدولة الوطنٌة ،حتى ٌبرزوا ما تحمك من مكاسب تارٌخٌة فٌها دون ان
تخلو من هنات متفاوتة
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وفً هذا السٌاق ،وفرت ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن فرصة التمٌٌم و النمد
لكل الحساسٌات ،ولد تحلى فٌها المشاركون بالشجاعة فً كل معانٌها لمبول النمد
الذاتً فً فضاء جمع نخبة من الفاعلٌن السٌاسٌٌن من مختلؾ االتجاهات و االلتصادٌٌن
و االجتماعٌٌن ومن المجتمع المدنً و خبراء من المختصٌن المشهود لهم بالنزاهة
والوعً الضروري لتمٌٌم فلسفة و أداء الدولة الوطنٌة بمكوناتها المختلفة مند االستمبلل
بهدؾ تمكٌن األجٌال الممبلة من أرضٌّة سلٌمة مبنٌة على الصدق و الصراحة تإكد لهم
نصاعة تارٌخ شعبهمٌ ،نطلمون منها لتسٌٌر شإون ببلدهم وتبرهن لهم ّ
سسوا
أن الذٌن أ ّ
الدولة الوطنٌّة ولادوها فً مختلؾ المراحل كانوا ٌخوضون تجربة نضالٌة وطنٌة فٌها
بعض الخطؤ و كثٌر من الصواب.
و إثر تركٌز األطر العامة لهذه المراءة النمدٌة التً تعتمد الشفافٌة و الموضوعٌة،
استمر الرأي اعتماد منهج مرحلتٌن:

مرحلة أولى تحضٌرٌة التمت فٌها مجموعات فً شكل لجان عمدت  67اجتماعا فً الفترة
المتراوحة من  30سبتمٌر  2016إلى  15مارس  ، 2017متكونة من كفاءات متعددة
متنوعة ومن برلمانٌٌن  ،بلػ عددهم  415مشارن ،تولت جمع المعلومات من مختلؾ
المصادر بما فٌها االستماع إلى من لاموا بتجارب فً الحكم و وضعو تنفٌذ السٌاسات و
الى شهادات من مختلؾ الفاعلٌن فً تلن الفترة و طرحها لنماش مستفٌض و تمٌٌم من
المشاركٌن ،شملت المٌادٌن التالٌة:
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انطبلق اإلشؽال

نهاٌة اإلشؽال

الجلسات المشاركون

اللجنة
نمط و مسارات الحكم

 30سبتمبر 2016

 15مارس 2017

21

241

السٌاسات االلتصادٌة

 30سبتمبر 2016

 3دٌسمبر 2016

14

110

السٌاسات االجتماعٌة

 6أكتوبر 2016

 9فٌفري 2017

15

28

السٌاسات التربوٌة و
الثمافٌة

 4أكتوبر 2016

 7فٌفري 2017

17

36

مرحلة ثانٌة طرحت فٌها استنتاجات المراءة النمدٌة لهذه اللجان بما تتضمنه من مكاسب
و من هنات و أخطاء و ذلن فً ندوة وطنٌة مفتوحة لئلعبلم و للفاعلٌن السٌاسٌٌن و
المهتمٌن بالشؤن العام و للمإرخٌن ومصارحة الرأي العام الوطنً و الدولً بها حتى
تفتح آفالا جدٌدة للحوار تٌسر مسار مصالحة وطنٌة متعددة الجوانب و تإسس لوبام
وطنً لئلصبلح و مواصلة البناء
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الهٌبة المشرفة على
المراءة النمدٌة لسٌاسات فترة الحكم 2010 – 1955
الربٌس :عادل كعنٌش ،ربٌس الودادٌة ،محامً ،برلمانً سابك
المنسك العام :األزهر الضٌفً ،كاتب عام الودادٌة ،برلمانً سابك
المنسك العام المساعد :رضا بوعجٌنة ،عضو مكتب الودادٌة ،برلمانً سابك
اإلعداد المادي :منٌر بن مٌبلد ،عضو مكتب الودادٌة ،برلمانً سابك
التصرؾ المالً :علً سبلمة ،أمٌن مال الودادٌة ،برلمانً سابك
المنهجٌة و المراجعات :سعٌد بحٌرة ،أستاذ جامعً ( تارٌخ ) عبد السبلم بن حمٌدة ،إستاذ
جامعً ( تارٌخ )

اللجنة
اللجنة السٌاسٌة

الربٌس

المساعد

الممرر

المنسك

السفٌر أدمحم حنٌفان،
خبٌر دبلوماسً

فتحً الهوٌدي وزٌر
سابك  ،دمحم
الحصاٌرى ،سفٌر
سابك
دمحم الجريء وزٌر
مالٌة سابك ،مدٌر
الدٌوان الرباسً
السابك

ٌوسؾ الرمادي،
برلمانً سابك

األزهر ألضٌفً،
برلمانً سابك

لاسم ألبرجً ،إطار
سامً فً التنمٌة و
التخطٌط،
رضاء بوعرلوب،
برلمانً سابك
د .خٌرالدٌن خالد
( الصحة) برلمانً
سابك -منذر بالؽٌث،
إطار سامً (الشإون
االجتماعٌة)
رٌم الشواشً،
برلمانٌة سابمة
نوال الهمٌسً،
برلمانٌة سابمة

سمٌرة بعٌزٌك،
برلمانٌة سابمة

لجنة السٌاسات
االلتصادٌة

توفٌك بكار وزٌر
و محافظ البنن
المركزي السابك

لجنة السٌاسات
االجتماعٌة

د .رضاء كشرٌد،
وزٌر صحة و سفٌر
سابك

لجنة السٌاسات
التربوٌة و
الثمافٌة

منجً بوسنٌنة،
الوزٌر و السفٌر
المدٌر العام السابك
لمنظمة االلكسو

نزٌهة زروق،وزٌرة
سابمة
عبد الرحمان االمام
برامانً و والً
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زهرة المحٌرصً،
برلمانٌة سابمة

حسن لتٌم ،برلمانً
سابك

رزنامة أشؽال لجان المراءة النمدٌة
لسٌاسات الحكم لفترة
2010-1955
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ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن
 13شارع أآلن سفاري تونس 13 Avenue Alain Savary Tunis 1002
amicaleparlementaires@gmail.com - Tel +216 55 322 166

رزنامة أشؽال لجان المراءة النمدٌة لسٌاسات
الحكم لفترة 2010 – 1955

لجنة سٌاسات نظام الحكم 2010-1955
تركٌب اللجنة
30سبتمبر 2016

ضبط هٌبة اللجنة و
األعضاء و رزنامة
االجتماعات و المشاركٌن
و المحاضرٌن
ضبط المحاور
الهوٌة ،مجلة االحوال
الشخصٌة ،االستمبلل
مإتمر الحزب الحر
الدستوري صفالس 1955
الصراع البورلٌبً
الٌوسفً  -مإامرة 1962
العبللات العربٌة فً بداٌة
االستمبلل
االشتراكٌة الدستورٌة

 11نوفمبر 2016

االعبلم

 7أكتوبر 2016
 14أكتوبر 2016
 21أكتوبر 2016
 28أكتوبر 2016

 4نوفمبر 2016

 18نوفمبر 2016

المحاكمات السٌاسٌة

 25نوفمبر 2016

نمط الحكم و الدٌممراطٌة

الربٌس
دمحم جنٌفان  ،سفٌر سابك و
خبٌر دٌبلوماسً
الممدم
االستاد عادل كعنٌش .برلمانً ،
محامً
ٌوسؾ الرمادي برلمانً
االستاد عادل كعنٌش .برلمانً ،
محامً
دمحم الحصاٌري ،سفٌر سابك ،
أستاد جامعً
االزهر الضٌفً ،برلمانً و
لٌادي دستوري
فتحً الهوٌدي  :وزٌر إعبلم
سابك
االستاد عادل كعنٌش .برلمانً ،
محامً ،دمحم المستورى و مكً
العلوي برلمانٌان عضوان
بمحكمة امن الدولة
مصطفً المنٌؾ محامً مدٌر
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المساعدان للرباسة :
فتحً الهوٌدي  :وزٌر سابك
لبلعبلم
دمحم الحصاٌري ،سفٌر سابك ،
الشهادات التارٌخٌة
نزٌهة بن ٌدر وزٌرة سابمة
للمراة و لٌادات دستورٌة
شهادات لٌادات دستورٌة من
الرعٌل االول
شهادات لٌادات دستورٌة من
الرعٌل االول
دمحم جنٌفان سفٌر سابك
أحمد بن صالح وزٌر سابك،
لٌادي دستوري و نمابً
عبد الحفٌظ الهرلام مدٌر عام
المنظمة العربٌة لبلداعات و
التلفزات
احمد المناعً و صالح
منصورى كانا من االتجاه
االسبلمً ،دمحم علً المنزوعً
كاتب دولة لؤلمن سابك
رجب الحاجً جامعً مدٌر

 1986-1971الحلمة 1

 2دٌسمبر 2016
 9دٌسمبر 2016

 14دٌسمبر 2016

نمط الحكم و الدٌممراطٌة
 1986-1971الحلمة 2
مإتمر الحزب الدستوري
1971
عبللة الحكم بالمنظمات
الوطنٌة:
االتحاد العام التونسً
للشؽل
عبللة الحكم بالمنظمات
الطلبة
المرأة

18دٌسمبر 2016

االسبلم السٌاسً و الدولة
الوطنٌة

23دٌسمبر 2016

 7نوفمبر  :حٌثٌاته و
تبعاته

 29دٌسمبر2016

مولع رباسة الجمهورٌة
فً تسٌٌر الببلد

 6جانفً 2017

المرحلة  1من فترة 7
نوفمبر

 13جانفً 2017

المرحلة  2من فترة 7
نوفمبر

 20جانفً 2017

السٌاسة الخارجٌة

 24جانفً 2014

فرٌك استنتاجات حول
انهٌار النظام

دٌوان مدٌر الحزب الدستوري
دٌوان الوزٌر االول السابك دمحم
دمحم الصٌاح و بشٌر خنتوش
مزالٌمن  ،مكً العلوي برلمانً
محامً لٌادي دستوري
و سفٌر سابك
الطاهر بلخوجة وزٌر سابك
البشٌر بن سبلمة مفكر و وزٌر
للداخلٌة و لبلعبلم
سابك
لٌادات من االتحاد العام التونسً
الطاهر بلخوجة وزٌر سابك
للشؽل  :عبد المجٌد الصحراوي،
للداخلٌة و
دمحم السحٌمً ،دمحم الدامً
عمر الشاذلً وزٌر سابك و
لبلعبلم ولٌادى دستورى،
طبٌب الزعٌم الحبٌب بورلٌبة،
منصور معلى وزٌر سابك و
مكً العلوي برلمانً و سفٌر
مإسس االتحاد العام لطلبة
سابك
تونس
محمود مفتاح االمٌن العام
عٌسى البكوش االمٌن العام
السابك لبلتحاد العام لطلبة
السابك لبلتحاد العام لطلبة
تونس لبل مإتمر لربة ،نزٌهة تونس بعد مإتمر لربة ،محمود
البعٌوي االمٌن العام السابك
زروق لٌادٌة سابمة فً االتحاد
للطلبة الدستورٌٌن
الوطنً للمراة و وزٌرة سابمة ل
لاضل البلدي االتجاه االسبلمً
االستاد عبدالسبلم المسدي
عمٌد المحامٌن السابك االستاد
الدكتور حمودة بن سبلمة
عبد الوهاب الباهً
االستاد حسن الؽضبانً
امناء العامٌن للتجمع و وزاء
الحبٌب عمار الوزٌر السابك
الداخلٌة السابمٌن عبد الرحٌم
للداخلٌة
الزواري  ،الشادلً النفاتً،
علً الشاوش ،عبدهللا الكعبً،
دمحم جؽام
على الشاوش ،ألشادلً النفاتً
دمحم الجرٌا و دمحم جؽام مدٌرا
وزراء داخلٌة و أمناء عامون
دٌوان ربٌس الجمهرٌة -1988
سابمون للتجمع  -الحبٌب عمار-
2000
صبلح الدٌن معاوٌة وزٌر سابك
للسٌاحة
الهادي البكوش وزٌر اول سابك نجٌب الشابً امٌن عام سابك
 ،عبد الرحٌم الزوارى اول امٌن للحزب الجمهوري ،مكً العلوي
برلمانً و سفٌر سابك
عام للتجمع
دمحم مواعدة امٌن عام سابك
الشادلً النفاتً و علً الشاوش
لحركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن
امٌنان عامان للتجمع و وزٌرا
الشإون االجتماعٌة و ربٌسا
المجلس االلتصادي و
االجتماعً
 14سفٌر سابك ،الناصر شوٌخ
السفراء الطاهر صٌود ،احمد
عضو مجلس نواب الشعب
ؼزال ،عبد الحفٌظ الهرلام
الوزراء الشادلً النفاتً ،علً الهادي البكوش وزٌر أول سابك
الشاوش ،دمحم الجري ،دمحم جؽام
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 15فٌفري 2017
 15مارس2017

منالشة تمرٌر اللجنة
منالشة االستنتاجات

لجنة المراءة النمدٌة للسٌاسات االلتصادٌة 2010 – 1955
تركٌب اللجنة
 30سبتمبر 2016

ضبط الهٌبة المنشطة
للجنة و األعضاء
المساهمٌن و المحاضرٌن
و رزنامة االجتماعات
لمحة عن السٌاسات
االلتصادٌة 2010-1955

 12أكتوبر 2016

 55سنة من اإلصبلحات
االلتصادٌة و االجتماعٌة
فً تونس

 19أكتوبر 2016

سٌاسات التنمٌة و
االستثمار 2010-1955

 26أكتوبر 2016

التنمٌة الجهوٌة و التهٌبة
العمرانٌة
منوال التنمٌة فً تونس و
التنمٌة الجهوٌة من خبلل
المخططات
المطاع البنكً و المالً –
التنمٌة و الحوكمة

 5أكتوبر 2016

 02نوفمبر 2016

 09نوفمبر 2016

 16نوفمبر 2016

السٌاسات الجبابٌة و
االصبلحات الكبرى

 23نوفمبر 2017

السٌاسات الفبلحٌة
2010-1955

 30نوفمبر 2016

السٌاحة و النمل -1955
2010

الربٌس :توفٌك بكار محافظ
سابك للبنن المركزي و وزٌر
سابك للمالٌة و للتنمٌة
االلتصادٌة
توفٌك بكار

مساعد الربٌس :دمحم الجريء
وزٌر سابك للمالٌة

منجً صفرة و سلٌم التبلتً
وزراء سابمٌن و التٌجانً
حرشة خبٌر فً التنمٌة
منصؾ بودن كاتب دولة سابك
دمحم الجرئ وزٌر مالٌة سابك
للجباٌة ،سلٌمان ورق وزٌر
حسٌن الدٌماسً وزٌر سابك
سابك للتجارة و مدٌر عام
للمالٌة،
للدٌوانة
أحمد السماوي وزٌر سابك و
لاسم البرجً مدٌر عام سابك
دمحم السحٌمً أمٌن عام مساعد
للمندوبٌة العامة للتنمٌة
سابك لبلتحاد العام التونسً
االلتصادٌة
للشؽل
أحمد نجٌب الشابً و الخبٌر
د .مراد بن جلول ،جامعً و
المالً أحمد منصور
والً سابك
الخبٌر االلتصادي التٌجانً
إدمحم عٌاد مدٌر عام سابك
حرشة و الوزٌر السابك أحمد
للمندوبٌة العامة للتنمٌة و
السماوي
لدٌوان تنمٌة الوسط الؽربً
دمحم السحٌمً امٌن عام مساعد
ابراهٌم الحاجً ،ربٌس مدٌر
سابك لبلتحاد العام التونسً
عام لبنن عمومً
للشؽل ،سلٌم التبلتً وزٌر سابك
الخبراء التٌجانً حرشة و دمحم
منصؾ بودن كاتب دولة سابك
الجراٌة و توفٌك العرٌبً عن
للجباٌة و حبٌبة اللواتً مدٌرة
اتحاد الصناعة و التجارة
عامة سابمة للدراسات الجبابٌة
دمحم الصحراوي ربٌس سابك
عادل كمون خبٌر فً السٌاسات
لجامعة الصناعات الؽدابٌة
الفبلحٌة
بإتحاد الصناعة و التجارة -عبد
الرزاق دعلول كاتب دولة سابك
للفبلحة
رضاء بوعجٌنة مختص فً
احمد السماوي وزٌر سابك للنمل
النمل الدولً وعضو سابك
و للسٌاحة و مختار الراشدي
باتحاد الصناعة و التجارة و
خبٌر فً النمل
منٌر بن مٌبلد خبٌر دولً فً
السٌاحة ربٌس لجامعة النزل
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 07دٌسمبر 2016

 14دٌسمبر 2016

تمٌٌم خمسة عمود من
التنمٌة االلتصادٌة و
االجتماعٌة
 سٌاسات التجارة والتصدٌر
 -السٌاسات الصناعٌة

 21دٌسمبر 2016

 30دٌسمبر 2016

 الخٌارات االستراتٌجٌةفً تكنولوجٌات االتصال

 البنٌة التحٌة والتجهٌزات
األساسٌة فً خمس عمود
 سٌاسات الطالة خبللنصؾ لرن

 سٌاسات لطاع الفسفاطمند االستمبلل

عفٌؾ شلبً وزٌر صناعة سابك
خبٌر دولً فً التنمٌة
فرٌد التونسً خبٌر فً التجارة
نورة ألعروسً مدٌرة عامة
سابمة للصناعة
خدٌجة الؽرٌانً االمٌنة العامة
السابمة للمنظمة العربٌة
لتكنولوجٌات االتصال و
المعلومات
المهندس العام عبد الرزاق
الحمرونً -وزارة التجهٌز و
اإلسكان و التهٌبة العمرانٌة
خالد لدور خبٌر دولً فًالمحرولات و مدٌر عام سابك
للطالة و عضو معهد الدراسات
االستراتٌجٌة
لٌس الدالً الربٌس المدٌرالعام السابك لشركة فسفاط
لفصه و المجمع الكٌمٌاوي و
خبٌر دولً

الخبراء جٌروم هورترو –
الهادي المشري -عبد اللطٌؾ
بن هدٌة
علً سبلمة مصدر وربٌس
سابك لجامعة التصدٌر باتحاد
الصناعة و التجارة -صبلح
الدٌن مخلوؾ كاتب دولة سابك
للتجارة
المهندس سالم المنصوري والً
سابك

طارق الشعبونً باعث عماري،
برلمانً سابك ،خبٌر ألتصادي
سلٌم تبلتً و عفٌؾ شلبً،
خبٌران و وزٌران سابمان
للصناعة-دمحم السحٌمً امٌن عام
مساعد سابك لبلتحاد العام
التونسً للشؽل-
عمارة العباسً كاتب عام جهوي
سابك لبلتحاد الجهوي للشؽل
لفصة

لجنة المراءة النمدٌة للسٌاسات االجتماعٌة 2010 – 1955

 13أكتوبر2016
 20أكتوبر2016

ضبط الهٌبة المنشطة
للجنة و األعضاء
المساهمٌن و المحاضرٌن
و رزنامة االجتماعات
ضبط المحاور
العبللة بٌن المنظمة
الشؽٌلة و
منظمة االعراؾ
االتحاد التونسً للصناعة
و التجارة

تركٌب اللجة
 6أكتوبر 2016

 27أكتوبر2016

منظومة الرعاٌة الصحٌة

 03نوفمبر 2016

الحوار االجتماعً

الربٌس
الدكتور رضاء كشرٌد وزٌر و
سفٌر سابك
المابمة المشاركٌن المصاحبة
المرحوم عبد السبلم بن حمٌدة،
مإرخ
دمحم الدامً ،نمابً
خلٌل الؽرٌانً :عضو المكتب
التنفٌدي التحاد الصناعة و
التجارة
د\المنصؾ سٌدهم :مدٌر عام
سابك بوزارة الصحة
دمحم بن ؼربٌة :مدٌر عام سابك
بوزارة الشإون االجتماعٌة
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 10نوفمبر 2016

السٌاسة السكانٌة
الصحة و السبلمة المهنٌة

 17نوفمبر 2016

 24نوفمبر 2016

 01دٌسمبر 2016

الصندوق الوطنً للتضامن
2626
المنظومة الصحٌة
العمومٌة
الضمان االجتماعً فً
تونس
التحوٌبلت االجتماعٌة:
التونسٌون بالخارج
الفمر فً تونس

 08دٌسمبر 2016
 15دٌسمبر 2016

التكوٌن و البحث العلمً
فً فطاع الصحة
الصٌدلة و الدواء
المطاع الصحً الخاص

 22دٌسمبر 2016

مماومة الفمر 2

 29دٌسمبر2016

الضمان االجتماعً فً
تونس*2
سٌاسات السكن

19جانفً2017

 9فٌفري 2017
تركٌب اللجنة
 30سبتمبر2016
 4أكتوبر2016
 11أكتوبر2016
 18أكتوبر2016
 25أكتوبر2016

فتحً بن مسعود كاتب عام
دٌوان التنظٌم العابلً سابما
د .دمحم بالعاٌبة المدٌر العام
السابك لطب الشؽل
منٌر بوراوي :المدٌرالتنفٌذي
للصندوق
د\ خٌرالدٌن خالد\ خبٌر
دمحم شعبان ،المدٌر العام السابك
للضمان االجتماعً
دمحم بن ؼربٌة :مدٌر عام سابك
بوزارة الشإون االجتماعٌة
مندر بلؽٌث مكلؾ بمهمة سابما
بوزارة الشإون االجتماعٌة
دمحم بن الشٌخ ،مختص فً علم
االجتماع
د\ نورالدٌن بوزٌة مدٌر عام
سالك للصحة
د\ كمال ٌدٌر مدٌر عام للصٌدلة
بوزارة الصحة سابما
د\ بوبكر زخامة ربٌس الجامعة
الوطنٌة للصحة UTICA
دمحم بن الشٌخ ،خبٌر اجتماعً
دمحم شعبان ،المدٌر العام السابك
للضمان االجتماعً بوزارة
الشوإن االجتماعٌة
خلٌل الؽرٌانً االتحاد التونسً
للصناعة و التجارة
مع المحاضرٌن و المشاركٌن

استخبلصات لراءة
السٌاسات االجتماعٌة و
الصحٌة
منالشة التمرٌر مع اللجنتٌن
عرض لراءة السٌاسات
السٌاسٌة و االلتصادٌة
االجتماعٌة الصحٌة
مساعد الربٌس:نزٌهة زروق
الربٌس :منجً بوسنٌنة
ضبط الهٌبة المنشطة
وزٌرثمافة و سفٌر سابك و مدٌر وزٌرة سابمة،عبد الرحان االمام
للجنة و األعضاء
برلمانً و والً سابك
عام االلكسو
المشاركٌن و المحاضرٌن
عادل كعنٌش ربٌس الودادٌة
منجً بوسنٌنة
ورلة عمل حول المحاور
منجً بوسنٌنة
محاور السٌاسات الثمافٌة
كمال الحاج ساسً كاتب دولة
مصطفً عطٌة نالد ثمافً
السٌاسات الثمافٌة – 1955
1986
سابك مكلؾ بالشباب و الثمافة
فإاد المرلوري مكلؾ بالثمافة
السٌاسات الثمافٌة  -1987مصطفً عطٌة نالد ثمافً
بالتجمع
2010
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 01نوفمبر 2016

الثمافة و االعبلم

 08نوفمبر 2016
 15نوفمبر 2016
 22نوفمبر 2016
 29نوفمبر 2016

الكتاب العلمً و الثمافً
سٌاسات الموسٌمى
سٌاسات المسرح
التعلٌم فً مرحلة
االستمبلل
اصبلحات احمد بن صالح
اصبلحات 1980 – 1970
اصبلحات 1994
اصبلح التعلٌم العالً لسنة
2008
اصبلح مدرسة الؽد 2002
منالشة تمرٌر الثمافة
منالشة تمرٌر التربٌة

 6دٌسمبر 2016
13دٌسمبر 2016
 3جانفً 2017
 10جانفً 2017
 17جانفً 2017
 31جانفً 2017
 07فٌفري 2017

فتحً الهوٌدي وزٌر سابك
لئلعبلم
مصطفً عطٌة نالد ثمافً
الموسٌمار الدكتور فتحً زؼندة
النالد المسرحً حمادي دخٌل
عادل لحمر

سلوى التارزي كاتب دولة سابك

عادل لحمر
عادل لحمر
د .رٌم الشواشً  ،برلمانٌة
سابمة

 15جوٌلٌة  :2017المصادلة على تمارٌر اللجان فً اجتماع مشترن
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البٌان السٌاسً
للمراءة النمدٌة لسٌاسات فترة الحكم فً تونس من سنة
 1955إلى سنة 2010

صدر ه ذا البٌان بمناسبة االحتفال بالذكرى الستٌن العبلن الجمهورٌة
فً اختتام المراءة النمدٌة لسٌاسات الحكم لفترة
2010-1955
(  25جوٌلٌة ) 2017
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البٌان السٌاسً
للمراءة النمدٌة لسٌاسات فترة الحكم فً تونس من سنة
 1955إلى سنة 2010
إن الهدؾ األساسً من ه ذه المراءة النمدٌة هو استحضار السٌاسات التً اتبعتها الدولة
الوطنٌة ،فً مختلؾ المجاالت ،وتمٌٌمها ،موضوعٌا ،بذكر النتابج التً حممتها،
و اإلخبلالت التً صاحبتها ،هو ابتؽاء االستفادة من ذلن لمواصلة المسٌرة الوطنٌة فً
ألوم السبل.
ربما ٌكون من المناسب لتحدٌد هذه الحمبة ،سٌاسٌا ،اعتبارها حمبة الحزب الحر
الدستوري ،سواء من حٌث المراحل التً سبمتها ،كممدمات ،فً النضال ضد االستعمار
الفرنسً ،أو من حٌث مباشرة الحكم ،فعلٌا ،بعد االستمبلل.
وال منازعة فً الدور الرٌادي الذي لام به الحزب الحر الدستوري منذ تؤسٌسه سنة
 1920من لبل نخبة من الوطنٌٌن كان أبرزهم الشٌخ عبد العزٌز الثعالبً ،ثم من الذٌن
خلفوهم فً (اللجنة التنفٌذٌة) وفً (الدٌوان السٌاسً) لهذا الحزب سنة

 1934ثم فً

الدٌوان (السٌاسً) وأبرزهم الزعٌم الحبٌب بورلٌبة وفً (األمانة العامة) لهذا الحزب
أٌضا سنة  1955بمٌادة الزعٌم صالح بن ٌوسؾ.
ثم تؤتً المراحل التً كان فٌها هذا الحزب ،مستؤثرا بمٌادته للحٌاة السٌاسٌة ،طٌلة
فترتً الحكم ،األولى برباسة الزعٌم الربٌس الحبٌب بورلٌبة إلى نوفمبر  ،1987والثانٌة
برباسة خلٌفته زٌن العابدٌن بن علً إلى نهاٌة .2010
ولد كان لهذا الحزب و لمكونات المجتمع الملتفة حوله الدورالفعال فً مماومة االستعمار
بإٌماظ الوعً الوطنً فً الشعب ،وتنظٌم لواه الحٌة للمماومة ،بمختلؾ أوجهها ،ووضع
المضٌة الوطنٌة و الدفاع عن الهوٌة فً المنهج المناسب للوالع التونسً ،ولطبٌعة
الخصم ،و للوضع اإلللٌمً والدولً ،ولممتضٌات العصر...
وٌشهد على أهمٌة دوره الربٌس ما خاضه الشعب التونسً ،فً ظل راٌته ،من نضاالت
مجٌدة ،وما لدمه من شهداء ،وما سجله من بطوالت ،لحسم كفاحه التحرٌري بالنصر

17

ّ
المإزر ،وتخلٌص الوطن من استعمار هٌمن على تونس أربعا وسبعٌن سنة ،ثم ما نهض
به فً بناء و ترسٌخ أسس الدولة الوطنٌة الحدٌثة ،وضبط اختٌاراتها السٌاسٌة
وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة ،بما حمك فً المجاالت الحٌوٌة نجاحات كبرى.
ولكن ال ب ّد من التذكٌر بما شهده هذا الحزب ،طٌلة هذه المسٌرة المدٌدة (أوال من 1920
إلى  1955وثانٌا منذ  )1956من أزمات وخبلفات ،فً صلبه ،وما حصل فً ذلن من
أخطاء ،فً مجرٌات الصراع ،كانت ،فً مجملها ،أمرا طبٌعٌا فً األوضاع التً مرت بها
الببلد التونسٌة ،كؤؼلب الشعوب العربٌة واإلسبلمٌة ،وخاصة فً منطمة شمال إفرٌمٌا،
ونعنً بذلن :تنافس المٌادات واختبلفها ،وعدم المدرة على التعاٌش الهادئ بٌنها ،وبروز
شخصٌات استثنابٌة انفردت بالتؤثٌر األدبً والفكري وبالسلطة ،وطؽت على مجاالت
المشاركة ،ثمة فً النفس ،أو خوفا على المكاسب الوطنٌة ،أو نزوعا إلى الهٌمنة،
وارتكبت ،فً ذلن ،أخطاء بلؽت أحٌانا مستوى الخطاٌا.

فبالنسبة للربٌس الحبٌب بورلٌبة ٌمكن تنزٌل حمبة حكمه فً فترتٌن:
الفترة األولى عندما كان متمتعا بالمدرة على تولً المٌادة ،بما تتطلبه من نظر استشرافً
بعٌد ،وبصٌرة متولدة فً اختٌار الموالؾ ،وكسب الرهانات ،وإلناع الشعب بزعامته.
والفترة الثانٌة عندما تمدم به العمر ،ووهنت لواه ،فضعفت طالته على االستجابة
لممتضٌات رباسة الدولة ،وخاصة لما كانت تتطلبه المرحلة التً بلؽتها الببلد ،من حٌث
التوق لولوج مؽامرة الدٌممراطٌة
الفترة األولى :كانت الفترة األولى زاخرة باإلنجازات التارٌخٌة العظٌمة وخاصة:
تخلٌص الوطن من مخلفات االستعمار فً المجاالت السٌادٌة وااللتصادٌة والتربوٌة
والثمافٌة ،وضع األسس األولى لبناء الدولة التونسٌة الحدٌثة ،من حٌث اختٌار نمط
دستوري للحكم ٌرتكز على إرادة الشعب ،بإعبلن الجمهورٌة ،وتمكٌن الشعب من اختٌار
الهٌبة التشرٌعٌة فً المستوى الوطنً ،وهٌبات البلدٌات فً المستوى المحلً ،وؼرس
الدعابم الكفٌلة بتحمٌك مدنٌة الدولة وهٌبتها من خبلل تركٌز إدارة ناجعة وثابتة الكفاءة،
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وتوضٌح عبللات السلط بعضها ببعض ،وبث الوعً المواطنً ،وتعزٌز عرى المجتمع
المتضامن بالحد من التمحور المبلً و الجهوي والطبمً حٌث كان للمجلس المومً
التؤسٌسً دور كبٌر فً إرساء ممومات الدولة الحدٌثة ،مما ظهرت نتابجه التارٌخٌة فً
المنهج الذي انفردت به تونس،بعد 14جنفً ،2011عن شمٌماتها العربٌة التً مرت بما
مرت به هً ،ولكن أوضاعها تردت بتفكن عرى الدولة ،واالنخراط فً الفوضى
والتحارب ،وتجلت للجمٌع ،عند الممارنة ،المكاسب الكبرى التً حممتها الدولة الوطنٌة
فً تونس  ،فٌما بٌن 1956وبٌن  2011من إدارة وطنٌة ذات كفاءة وانضباط ،وجٌش
جمهوري عالً التكوٌن وطنً العمٌدة ،إضافة إلى مجتمع مدنً ،وشباب مثمؾ ،ساهمت
إلى جانب الطبمات الشعبٌةاألخرى فً تجنٌب الوطن أخطار الفتنة والفوضى وسوء
المصٌر..
ومن أهم منجزات المرحلة البورلٌبٌة األولى تبنً ببلدنا نمطا مجتمعٌا تمدمٌا ذا طابع
شعبً ،حمك تحرر المرأة من رلبة التخلؾ ،وتعمٌم التعلٌم ونشره فً ألصى األرٌاؾ،
وتوحٌده ،وتعصٌر محتواه ،والحرص على رفعة مستواه ،وحماٌة الموى المنتجة
بسٌاسات ولوانٌن تضمن السلم االجتماعٌة وتوفر أسباب التنمٌة الشاملة ،والعناٌة بصحة
المواطن بنشر الوعً الصحً وتوفٌر الوحدات الصحٌة المناسبة وتمرٌبها من الطبمات
الشعبٌة المحتاجة ،والعمل على توفٌر السكن البلبك لطٌؾ واسع من الطبمات ضعٌفة
الدخل وتوسٌع لاعدة الطبمة الوسطى.
وال منازعة فً كون هذه الفترة حممت لتونس مكانة رفٌعة ،فً مستوى العبللات الدولٌة،
بما توفمت إلٌه من ثوابت لسٌاستها الخارجٌة اتخذتها ببصٌرة ووالعٌة ،وبموالؾ ألدمت
علٌها ،بجرأة ،فً منعرجات دلٌمة ،كانت نتابجها مضرب األمثال فً الحكمة و بعد النظر
و سبلمة العمبى .و رؼم ما ثار من جدل حول بعض أوجه تلن السٌاسة الخارجٌة ،إبان
وبوأ تونس ،بسببها ،مكانة محترمة ،فً المستوٌات
اتخاذها ،فإن التارٌخ اثبت صوابهاّ ،
العربٌة و اإلللٌمٌة والدولٌة.

19

وكان من طبٌعة النتابج الطٌبة لهذه الفترة من حكم بورلٌبة ،أن بلؽت الدولة الفتٌة،
بمٌادته ،مستوى من التمدم الشامل ،اتسع به المجال الوطنً العام لآلراء المتعددة
والمختلفة ،وللمنازعة السٌاسٌة والفكرٌة والثمافٌة ،ولوالدة طموحات مشروعة فً
المشاركة فً لٌادة الدولة.
المرحلة الثانٌة :ورؼم ما حممته المرحلة األولى من فكرة الوحدة المومٌة ،من نجاح
اتسعت به المشاركة للمنظمات المومٌة فً المجال التشرٌعً والبلدي والمسإولٌات
الوزارٌة ،فلم ٌكن من حظ تونس أن تمثل االستثناء فً مجموعة الدول الناشبة ،مثلها فً
المنطمة الشمال إفرٌمٌة والعربٌة التً حالت دونها ودون الهدؾ المثالً فً التسٌٌر
الدٌممراطً ،طبٌعة الحزب المابد ،والزعٌم الرابد ،فتعطل التحول السلس من هٌمنة
الربٌس الذي لم ٌمدر على التخلص من شعور طاغ بؤنه أبو الشعب ،وأنه األجدر بالسهر
على حظوظه ،فلم ٌفلح التنظٌم الحزبً الحاكم ،صاحب المنجزات الكبرى ،بمٌادته ،فً
التوفٌك بٌن ما كان ٌراه وٌحرص علٌه من ضرورة الحفاظ على وحدة المٌادة ولوتها
لفابدة الببلد ،وبٌن االستجابة لما أصبحت علٌه النخب ،فً الببلد ،من تنوع ووعً
وكفاءة ،ونشؤت عن ذلن أزمات تم فٌها اللجوء إلى الموة ،وحصلت أخطاء ،وارتكبت فً
بعضها مظالم وأهدرت حموق فً أؼلبها ؼٌر ممنهجة
ونشؤت األزمات الحادة ،خصوصا ،فً التعامل مع الشباب ،بصورة عامة ،والجامعً،
بصورة خاصة ،وحتى فً الشباب الدستوري التابع للحزب الذي كان فً طلٌعة الموى
المجاهرة بضرورة السٌر التدرٌجً فً سبٌل الدٌممراطٌة ،ومع المٌادات النمابٌة العمالٌة
التً كانت مجاال لموى معارضة ،ولحساسٌات سٌاسٌة لم تجد لها مٌدانا مسموحا فٌه
بالنشاط ؼٌر الحمل النمابً ،وكذلن مع بعض المٌادات الدستورٌة التً ضالت بهٌمنة
الزعٌم الرابد والحزب المابد ،بعد أن فشلت داخل الحزب نفسه ،فً محاولة بث النفس
الدٌممراطً داخله ،إضافة إلى ما اعترى مسٌرة الببلد من تذبذب فً مرحلة "االشتراكٌة
الدستورٌة" وما أحاط بها من مبلبسات خسر بسببها النظام والحزب طٌفا من النخبة.

20

و لذلن فإنه مما ٌجب التسلٌم به أن هذه الفترة الؽنٌة باإلنجازات التارٌخٌة ،لم تفلح فً
مٌدان أساسً ،أال وهو لٌادة الببلد ،تدرٌجٌا ،فً سبٌل الدٌممراطٌة ،وذلن خاصة فً
مراحل معٌنة كانت الفرص فٌها مواتٌة لذلن ،لو استطاع النظام الحاكم اؼتنامها.
فمبٌل نٌل االستمبلل التام كان ٌمكن للخبلؾ الذي شك الحزب الحر الدستوري إلى
مجموعتً البورلٌبٌٌن والٌوسفٌٌن أن ٌكون مناسبة للتعاٌش بٌن تٌارٌن لوٌٌن ٌتنافسان،
عند عتبات الدولة الوطنٌة الحدٌثة ،على تولً الحكم ،وتدرٌب الشعب على االحتكام
لمواعد الصراع السلمً والتوالً على السلطة ،ولو أن ذلن كان بعٌد االحتمال لٌاسا على
طبابع الحكم التً كانت سابدة فً تلن المرحلة من خبلل تجارب بلدان العالم الثالث
المنعتمة حدٌثا من االستعمار.
وفً سنة  ، 1971إثر فشل تجربة التعاضد التً بدأ شٌبا فشٌبا العدول عنها ،برزت
تٌارات جدٌدة تنادي بإعتماد منهج دٌممراطً داخل الحزب و تعدٌل الدستور الحداث
التوازن بٌن السلط  ،واستطاعت أن تكون تٌارا لوٌا ،فً مإتمر المنستٌر األول ،حٌث
فازت بؤؼلبٌة واضحة ،وربما لو نجحت محاولتها لسمحت ببداٌة التمرس بمبول
المشاركة ،فً الحكم ،حتى من خارج الحزب ،ولكنها تعثرت الرتباطها بعدة عوامل لعل
اهمها الصراع على خبلفة بورلٌبة.
وكانت الفرصة الثالثة واألخٌرة ،فً حكم الربٌس بورلٌبة ،لولوج المجال الدٌممراطً،
هً االنتخابات التشرٌعٌة التً جرت سنة  1981وشاركت فٌها بعض التٌارات السٌاسٌة
المعارضة و كادت أن تفوز بمماعد ،لوال ما شابها من تزٌٌؾ فً بعض الدوابر دون أن
ٌمكنها نتابج ذلن من إزاحة الحزب الحاكم عن مواصلة انفراده بالسلطة ،ولكنها كانت
ستمثل بداٌة لدخول المعارضة للبرلمان لوال أن بنٌة نظام الحكم صارت رباسوٌة وفمد
فٌها بورلٌبة ،بسبب الشٌخوخة والمرض ،الكثٌر من ممومات الزعامة وأهلٌة الرباسة.
وكانت محصلة هذه الفرص الثبلث أنها أهدرت:
أوالها بالركون من طرفً الصراع إلى استعمال الموة والسعً لمهر الخصم واالستبثار
بالزعامة والمٌادة.
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والثانٌة والثالثة بصراع الطامحٌن ،من لادة الحزب ،للتمولع لخبلفة بورلٌبة ،واستعمالهم
دوره الحاسم فً إٌماؾ هذا المسار ،بتزٌٌؾ نتابج بعض الدوابر ،ألنهم رأوا فٌه تهدٌدا
لما كانوا ٌطمحون إلٌه .
الفترة الثانٌة من حكم بورلٌبة تبللت فٌها أسباب التؤزم المسجلة ،فً آخر الفترة األولى،
مع التراجع المحزن فً التمدم الذي كانت تسٌر بنسمه الببلد من لبل.
فالربٌس منهن الموى بشٌخوخة مرٌضة ،ومنفصل عن والع الببلد بمحٌط ضٌك جدا ،من
مستشارٌه .والحزب ٌعانً من نزٌفه الداخلً بالمنشمٌن عنه ،وبضعؾ جاذبٌته للكفاءات
الوطنٌة والشابة ،وبنشوء تكتبلت ،داخله ،تتصارع على الخبلفة وعلى تولً أكبر
المناصب فٌه وفً أجهزة الدولة.
وفً هذه المرحلة الدلٌمة ،من حٌاة الببلد ،بلػ الملك أوجه على مصٌر الدولة ،والخوؾ
منتهاه على منجزات الفترة الذهبٌة من حكم بورلٌبة ،وأصبح المواطن الواعً،
و المسإول المخلص ،والمعارض البناء ،كلهم فً حٌرة طاؼٌة وانتظار مشوب بالتوجس.
ولعل هذا الوضع كان السبب األكبر فً طبٌعة االستمبال اإلٌجابً ،عموما ،للطرٌمة التً
أزٌح بها بورلٌبة ،عن الحكم ،وتملد بها ،خلٌفته زٌن العابدٌن بن علً رباسة الجمهورٌة
والحزب الحاكم.
ومثلما كانت حمبة الربٌس الحبٌب بورلٌبة ذات فترتٌن مختلفتٌن فإنه ٌمكن تمسٌم حمبة
الربٌس زٌن العابدٌن بن علً مثلها إلى فترتٌن .
الفترة األولى :شهدت بوادر تبشر بتحول فً طبٌعة الحكم رحب به الشعب ،عامة ،سواء
المعارضون لبورلٌبة أو المحاٌدون وأنصار بورلٌبة الذٌن ارتاحوا ،نسبٌا ،لطرٌمة إبعاده
عن الحكم ،ولد كان للبٌان الذي أعلنه الربٌس الجدٌد فجر  7نوفمبر  1987صدى طٌب،
واتخذت ،تبعا لما وعد به ،سٌاسات ،واجراءات ،وصدرت لوانٌن ،تنحو تجاه التؽٌٌر إلى
األفضل ،واستوعب الحزب الذي طور رسالته و أصبح اسمه التجمع الدستوري
الدٌممراطً ،أطٌافا جدٌدة من األطارات ،كانت معارضة أو مبعدة ،وخفت وطؤة السجن
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واإلبعاد على تٌارات معارضة ،وسمح لبعضها بالنشاط المانونً ،وأصبح اإلعبلم ألل
لٌودا ،وسادت السلم االجتماعٌة فً المطاعٌن العام والخاص.
واستؤنفت الببلد مسٌرتها بنوع من الثبات فً الوجهة ،والحزم فً المٌادة ،والرشد فً
التسٌٌر ،مكن من توافك جل الطٌؾ السٌاسً و المدنً حول مٌثاق وطنً وبدأت نتابج
اٌجابٌة تتحمك فً مختلؾ المٌادٌن ،ونتج عن ذلن ارتٌاح عام فً الداخل ،وعبللات
واضحة ومستمرة ومهٌؤة للتطور اإلٌجابً فً المستوى الخارجً ،العربً واإلللٌمً
والدولً.
الفترة الثانٌة  :ولكن ثبلثة عوامل أساسٌة تسللت ،ببطء نسبً ،إلى نظام الحكم،
وانحرفت
بالمسٌرة التً بدت ،خبلل سنواتها األولى ،باعثة على التفاإل :العامل األول فً ما آلت
إلٌه المماربة التً تم اتباعها فً ترتٌب الحٌاة السٌاسٌة ،فً الدولة ،حٌث بدأ الربٌس،
بتإدة وبخطوات موزونة ومتتالٌة ،فً حصر اتخاذ المرارات المهمة فً مركزٌة خانمة
مرتبطة به شخصٌا أو بمن ٌختارهم ،هو ،فً أجهزة الدولة ،وشاع عن هذه الطرٌمة أنها
تمتد بؤذرع سلطة الدولة ،وتمع فً خطإ تؽلٌب الوالء ،ولو على حساب الكفاءة ،وتسهل
اندساس الوصولٌٌن وضعفاء النفوس لٌضاٌموا المناضلٌن الشرفاء واألكفاء ،فؽابت عن
الساحة وجوه بارزة ،من برلمانٌٌن ،ولادة فكر متحررٌن و ما بمً من احرار المماومٌن
على لٌد الحٌاة وعوضتها وجوه من هإالء ،وأخرى ،ال مإاخذة على الؽالبٌة منها إال
كونها لم تصعد لمسإولٌات سٌاسٌة أو تنفٌذٌة إال بالمصعد الرباسً ،ونشؤ عن ذلن
ضمور كبٌر فً الجانب الدٌممراطً والمشاركة الشعبٌة الحمٌمٌة فً الحٌاة السٌاسٌة،
فتضاءل وجود الرأي المخالؾ لما تتخذه السلطة ،سواء فً ذلن داخل حزب الربٌس،
التجمع الدستوري الدٌممراطً ،أو فً تنظٌمات سٌاسٌة محدودة ،تم لبولها فً الهامش
الذي جرى فتحه ،بحذر وانتمابٌة ،إلدخالها فً البرلمان بؽرفتٌه و فً بعض البلدٌات.
و أصحبت هذا الضمور أزمات مختلفة المدى من حٌث الشدة والركون إلى استعمال العنؾ
فً عبللات الحكم بالمعارضٌن رافضً االحتواء ،فً ما فتحه لهم من مجال ،وأفلح هإالء
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فً تسوٌك صورة إلى الخارج ،عن تعامل النظام معهم بعكس ما هو معلن ،مما جعل
منظمات الدفاع الدولٌة عن حموق اإلنسان وعن الحك فً الدٌممراطٌة واإلعبلم الحر
تتؤثر بشكاواهم ،وتساهم فً توجٌه االنتماد للنظام ،وتحمل بعض المإسسات الدولٌة
على التهدٌد بربط تعاونها ،مع ببلدنا ،بتؽٌٌر السٌاسة المتبعة فً هذا المجال.
ولد نشؤ فً الداخل ،وخاصة فً أوساط النخب ،للك وعدم رضى بما آل إلٌه الوضع
العام ،وانكماش عن المشاركة النشطة فً الحٌاة السٌاسٌة ،وأصبحت تهمة تفضٌل الوالء
على الكفاءة لتولً المناصب المٌادٌة فً المستوٌات الوطنٌة والجهوٌة وحتى المحلٌة،
رابجة ،فً انتماد نظام الحكم وجهازه الشعبً ،التجمع الدستوري الدٌممراطً ،بٌنما ظهر
جلٌا أن بعض من لربهم الربٌس من كبار مستشارٌه اتخذوا لهم هدفا مرتكزه التعوٌل
على أجهزة السلطة وتموٌة نفوذها وإضعاؾ حزب التجمع بتهمٌشه فً كل المستوٌات
وإفراغ أجهزته المحلٌة والجهوٌة خاصة من الزعامات الجهوٌة و المٌادات المإثرة .ولد
كان بعض لادة الحزب ٌرٌدون تموٌة الذراع الشعبً للدولة بدل اتخاذه أداة للتؤثٌر فً
الشعب بما شعاره "كفى من عكاز السلطة" بٌنما بعض مستشاري الربٌس ٌعملون على
أن ٌصبح لرار الحزب خاضعا لما ٌصدر إلٌه عبر هاتؾ السلطة.
العامل الثانً هو ما بدأ اإلعداد له ،من تراجع و من نكوص مند تحوٌر الدستور سنة
 2002عبر آلٌة االستفتاء على ما كان أحد العناصر البارزة فً بٌان السابع من نوفمبر
وفً تحوٌر الدستور لسنة  1988والمتمثل فً التداول على أعلى سلطة فً الدولة
بإنهاء الرباسة مدى الحٌاة
ولد شهدت الببلد فً هذا السبٌل حمبلت من الضؽط واالبتزاز واإلؼراء والترهٌب،
لضمان المناشدات الداعٌة ربٌس الدولة لمعاودة الترشح للرباسة ،بل و بدأت تروج
الهمسات بؤن خبلفة الربٌس ٌجري الترتٌب لها لببل تخرج عن المحٌط العابلً الضٌك ولد
كان ذلن من أشد البواعث على اإلحباط والتوجس.
أما العامل الثالث فهو ما أصبح شابعا من مظاهر ثراء ؼٌر مشروع وجدٌد ،فً عاببلت
لرٌبة من الربٌس ،صارت األخبار التً تروج عنها ،بٌن الناس ،تضخمها وتتفنن فً سرد
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خفاٌاها ،من عبللات أصحابها بمفاصل الحكم وأجهزته االلتصادٌة والمالٌة والجمركٌة
والمضابٌة واألمنٌة ،ومن السبل التً ٌتم بها االبتزاز والسطو على المال العام والخاص،
بصور تمترب من المول بوجود بداٌات لتنظٌمات مفٌوزٌة ،أصبحت فً طرٌمها للتحكم فً
الببلد ،وطالت فً سٌطرتها صبلحٌات ربٌس الدولة نفسه ،فؤصبح أسٌرا ال ٌستطٌع كبح
شهواتها و ال التصدي لمخططاتها.
وكان أخطر ما وصلت إلٌه الحال الشعور المتفشً فً النخب بؤن أذرع هذا اآلخطبوط
الجشع لد وصلت إلى بسط نفوذها فً الحزب والدولة ،وبدأت تركز من ٌطٌعها وٌعمل
لصالحها فً المراكز الحساسة فٌهما ،فضعفت هٌبة األجهزة فٌهما ،فالحزب فمد نفوذه
األدبً ولدرته على االستمطاب ،بعد أن بدأت الحاضنة الشعبٌة تتخلى عنه ،والمسإولٌات
المهمة فً الدولة صارت إما فارؼة من محتواها ،أو خاضعة هً اآلخرى لهذه الموة
المخربة للضمٌر الوطنً.
وبدأت النممة على هذا الوضع تتفشى فً الؽالبٌة النزٌهة من المسإولٌن فً الدولة،
وبٌن من فرضت علٌه أوضاع معٌنة البماء فً لٌادة الحزب الشكلٌة ،واتسعت موجة
االنتمادات فً االوساط الشعبٌة خاصة من الحٌؾ فً تنمٌة الجهات .ولبن لم تصل الحال
االلتصادٌة فً الببلد إلى التؤزم الهٌكلً ،فإن انسداد اآلفاق أمام فرص التشؽٌل لد فالمت
التوتر االجتماعً وألهبت نممة الشباب المتخرج من الجامعات والمنمطع عن التعلٌم.
إن هذه العوامل كانت نماط الضعؾ األساسٌة فً الفترة الثانٌة لحكم بن علً وبسببها لم
ٌستطع النظام ،بمٌادته ،أن ٌتفادى ما جرى بٌن  17دٌسمبر  2010و  14جانفً 2011
حٌث لم ٌستطع الكم الذي كان التجمع ٌذكر أنهم مناضلون ،فً صفوفه ،الولوؾ فً وجه
انتفاضة كانت الحاضنة الجماهٌرٌة الى جانبها ،بدل أن تكون الى حانبه ،واستمرت سلبٌة
المنضوٌن ،شكلٌا ،فً التجمع إلى أن أصبحت االنتفاضة ثورة.
خاتمة
ومع أوجه االختبلؾ الكبٌرة بٌن طبٌعة الحكم فً الفترة البورلٌبٌة ،وبٌن طبٌعته فً
الفترة التً تلتها ،فإن التؤمل العمٌك فً ما آلت إلٌه تجربة الحكم فٌهما ٌحمل على
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استنتاج مصٌري ،تتؤكد االستفادة منه ،فً المستمبل المرتجى لببلدنا ،وملخصه أن
التعوٌل على األشخاص ،مهما بلؽت مكانتهم وما ٌتحلون به من صفات ترشحهم لتولً
الحكم ،فبل ٌنبؽً أن ٌكون ،دون وجود مإسسات وهٌبات ٌتوفر فٌها الحٌاد والجدارة،
وٌحمً دورها الدستور والمانون ،لتتولى الرلابة ،وتضمن تطبٌك المانون ،وتنبه للخلل،
وتكشؾ الحمابك فً اإلبان ،وتحدد المسإولٌات ،وتحاسب على األداء.
إن ما تحمك فً ببلدنا ،سواء فً نٌل استمبللها ،أو فً ما توالى ،فً مسٌرة الدولة
الوطنٌة الحدٌثة ،من انجازات رابدة وخالدة ،لد كان ،بمختلؾ تجلٌاته حصٌلة نضاالت
مجٌدة خاضها الشعب التونسً بكل أجٌاله ،وطبماته ،وجهاته ،وحساسٌاته السٌاسٌة
واالجتماعٌة والثمافٌة ،ومنظماته التً أ ّطرتها ولادتها زعمات و لٌادات مستنٌرة.
وال شن أنه من حك الجمٌع أن ٌفتخروا بما تحمك ،ولكن الذٌن ناضلوا فً صفوؾ التٌار
الحر الدستوري ٌحك لهم أن ٌعتزوا بؤنهم كانوا هم لادة هذه الملحمة العظٌمة ،ؼٌر أن
علٌهم أال ٌنكروا ما تخلل بعض مراحلها من تو ّجه خاطا أو زٌػ عن الحك ،وظلم لبعض
ذوي المربى فً الوطن ،وذلن مما ٌرفع عن ضمابرهم الوطنٌة الحرج ،وٌزكً حمهم فً
أن ٌواصلوا ،فً مسٌرة الدٌممراطٌة الولٌدة ،خوض النضال الوطنً فً سبٌل تعزٌز
المكتسبات الوطنٌة الرابدة ورفع راٌة تونس ومكانتها بٌن األمم ،فً ؼمرة الشعور
بالمجد األثٌل الذي ورثوه عن األسبلؾ العظام ،والمسإولٌة البناءة بما تمتضٌه من روح
مواطنٌة عالٌة.
وإنه لٌحك لكثٌر من إطارات النظام السٌاسً فً المرحلتٌن من

 1955إلى  2010أن

ٌفتخروا بما أنجزوا وأنجز أسبلفهم لفابدة الوطن والشعب والنظام الجمهوري ،وان تكون
لراءتهم النمدٌة لماضً حزبهم لابمة على أسس موضوعٌة تتفاعل فٌها ،بالنسبٌة
الوالعٌة ،األمجاد واألخطاء ،وال تنال منهم مساعً المنافسٌن فً حلبة وطنهم الذي
ٌحتاج لجهودهم فً اطار دٌممراطً ٌستوعب كل أصحاب الضمابر الوطنٌة النزٌهة
والنفوس التوالة لخوض النضال السٌاسً واالجتماعً الذي ٌدعوهم إلٌه ما إتخدوه من
شعار لحزبهم العرٌك مصداق من اآلٌة الكرٌمة "ولل اعملوا فسٌرى هللا عملكم و سوله
و المإمنون".
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المراءة النمدٌة للمسارات السٌاسٌة لفترة الحكم 2010-1955
الهدؾ من هذا العمل الذي ألدمت علٌه الودادٌّة لم ٌكن للتوثٌك أو للتؤرٌخ بل هو محاولة
نمدٌّة لفترة معٌّنة من الحكم فً تونس باستعراض أه ّم ما ج ّد طوال مسٌرة تسٌٌر شإون
الدولة ولد إرتؤت اللجنة السٌاسٌة التركٌز على محطات تارٌخٌة معٌّنة ومحاور شؽلت
الرأي العام إلبراز خصوصٌّة ك ّل محطة ومحور إلستخبلص ما ٌمكن استخبلصه من أه ّم
األحداث التً تمٌّزت بها تلن الفترة وكٌؾ كان التعامل مع تلن األحداث .
المحور األول 1987 – 1955 :
المحور الثانً 2010 - 1987 :
إستنتاجات

المحور األول :من جوان  1955إلى نوفمبر 1987
كان الزعٌم الحبٌب بورلٌبة بانً الدولة ومحدّد هوٌّتها صحبة مناضلٌن لٌادٌٌن فً
الحركة الوطنٌن و شخصٌات وطنٌة معتبرة ٌولون أه ّمة كبرى للهوٌّة التونسٌّة منذ فترة
االستعمار فعملوا على المحافظة على عمك ممومات تونس العربٌّة اإلسبلمٌّة من ذلن
ولوفهم ض ّد رفع الحجاب عن المرأة و ض ّد التجنٌس وإستماتوا فً الدفاع على عروبة
تونس لكن بعد االستمبلل فرضت فترة بناء الدولة الحدٌثة اجتهادات متعدّدة نابعة من
تطوٌع لمبادئ الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ مع ممتضٌات العصر
و تعرض هدا التوجه الحداثً المتبلزم مع األصالة النتمادات جمة فٌها من كانت مرجعٌتها
اإلسبلم المتزمت و فٌها من كانت مبطنة بتراكمات صراع االلتفاؾ على الظفر باالستمبلل
لد أكدت األحداث صحة مماربة بورلٌبة التحدٌثٌّة و جماعته الذي كان ٌفرق بٌن اآلٌات
المحكمات واآلٌات المتشابهات فحرص على أن ٌمع تطوٌر اإلسبلم من خبلل إجتهادات ال
تختلؾ مع مضمون اآلٌات المحكمات ولكنه سعى إلى الحث على اإلجتهاد وتفسٌر بعض
اآلٌات المتشابهات و ذلن كما هو الشؤن بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات و الطبلق
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والتبنً وذلن حتى ٌكون الدٌن اإلسبلمً منسجما مع خصوصٌات العصر ،وهذه المماربة
لد اللت فً البداٌة معارضة داخلٌة و خارجٌة ولكن نتٌجة لحمبلت التوعٌة و اإلتصال
المباشر الذي حرص الزعٌم بورلٌبة على المٌام به بدأت ذهنٌة العدٌد من المعارضٌن له
تلٌن ففهموا أن الدٌن اإلسبلمً بعث لكً ٌكون صالحا لكل زمان و مكان شرٌطة إتباع
لواعد اإلجتهاد وإعمال الرأي عمبل بموله تعالى  ":أفبل ٌتدبرون المرآن ،أم على للوب
ألفالها "
و من منطلك المحافظة على عناصر الهوٌة  ،تولً المجلس المومً الدستوري الذي كان
الزعٌم الحبٌب بورلٌبة أول ربٌس له فً  8أفرٌل 1956المصادلة على صٌاؼة الفصل
األول من الدستور الجمهورٌة التونسٌة ؼرة جوان

 1959الذي أكد على تبنً النظام

التونسً الكامل لعناصر الهوٌة المتمثلة فً العروبة و اإلسبلم فلم تنماد تونس إلى إلرار
نظام البكً كما هو الشؤن بالنسبة لبلدان عربٌة أخرى ولكن الفصل األول صٌػ بطرٌمة
ذكٌة  ،فتم التؤكٌد على عناصر الهوٌة مع المحافظة على مدنٌة الدولة وهذه الصٌاؼة
كانت متمدمة للؽاٌة ناهٌن أن واضعً دستور  2014لد حافظوا علٌها بإعتبارها توفك
بٌن تكرٌس عناصر الهوٌة ومدنٌة الدولة .
و كان وضع المرأة من المضاٌا الهامة التً كانت تشؽل المٌادة الوطنٌة للببلد فً االٌام
األولً الستمبلل تونس ،فسارع الزعٌم الحبٌب بمساندة طٌؾ من النخبة الوطنٌة التونسٌة
بوضع مجلة األحوال الشخصٌة وما ٌترتب علٌها من حموق مدنٌة و اجتماعٌة
و تمتٌعها بحمولها السٌاسٌة إذ عاٌن أن إنتخابات المجلس التؤسٌسً األول لم تشمل
المرأة  ،وعندما بدأ التفكٌر فً وضع دستور جدٌد للببلد الحظ وجود معارضة لتمكٌن
المرأة من حك التصوٌت و الترشح  ،فسارع فً سنة

 1957إلى إصدار أمر حكومً

أعطى بممتضاه للمرأة حك التصوٌت و الترشح لئلنتخابات البلدٌةوهو ما جعل المرأة
التونسٌة تتحصل على حمولها السٌاسٌة لبل عدٌد البلدان األوروبٌة األخرى ولد تتالت
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التشرٌعات التً كرست حموق المرأة و بوأتها إلى أن تتحمل مسإولٌات هامة فً المجتمع
 ،وتم تجاوز كل التشارٌع التً كرست دونٌة المرأة
والخبلصة أن بورلٌبة كان متشبعا بمبادئ اإلسبلم و ما نادى به من تحدٌث كان ضرورٌا
لمساٌرة ممتضٌات العصر معتمدا فً ذلن على االجتهاد الذي هو مصدر هام فً التشرٌع
اإلسبلمً .
و فً مسؤلة االستمبلل الداخلً أوال و اإلستمبلل التام ثانٌا ومختلؾ المعارن التً خاضها
الشعب التونسً ض ّد االستعمار وما عاناه بورلٌبة وك ّل الزعماء من سجون وإبعاد
وخاصة المعركة الحاسمة فً  1952التً أدت لبلستمبلل الداخلً وما تسبّب فٌه من
خبلؾ بٌن بورلٌبة وبن ٌوسؾ كاد أن ٌإول إلى فتنة كان مإتمر" صفالس" لد وضع ح ّد
للخبلؾ من جانبه السٌاسً بتشٌّع ج ّل المإتمرٌن للتو ّجه البورلٌبً مع التؤكٌد على أن
ٌكون االستمبلل الداخلً خطوة نحو االستمبلل التام الذي استطاع الحزب بمٌادة بورلٌبة
تحمٌمه فً مدّة لصٌرة جدّا .وسجلت لجنة المراءة النمدٌة لمسارات الحكم أنه خبلل فترة
هذا الخبلؾ ؼرلت الببلد فً أعمال عنؾ أدت إلى سموط عدٌد الضحاٌا فمورس العنؾ
بطرٌمة ؼٌر ممبولة وكان ذلن من الجانبٌن  ،هذا ولبن كان الكثٌر ٌتفهم أسباب الخبلؾ
فً بداٌته بإعتبار أن المرحوم صالح بن ٌوسؾ كان معارضا لئلستمبلل الداخلً و ٌصر
على الحصول على اإلستمبلل التام فإن حجته لد سمطت بعد اإلعبلن على اإلستمبلل التام
لتونس ٌوم  1956/03/20و بات من الواضح أن أسباب الخبلؾ أصبحت شخصٌة
باألساس ٌضاؾ إلى ذلن إنخراط المرحوم صالح بن ٌوسؾ فً مسار سٌاسً آخر مرتبط
بما كان ٌعتبره وحدة النضال فً المؽرب العربً الكبٌر ولد تسبب ذلن فً حصول فتور
فً العبللات بٌن تونس و بعض لٌادات الثورة الجزابٌة بالرؼم من الدعم البلمحدود الذي
وفرته تونس للجزابر وتحملت تونس تبعات ذلن العدٌد من المرات و خاصة عندما ولع
اإلعتداء على سالٌة سٌدي ٌوسؾ ٌوم . 1958/02/08
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وبالرؼم من هذا المناخ السٌاسً المتبلطم الذي إنتهى بتصفٌة صالح بن ٌوسؾ بعد أن
حاول هو نفسه المٌام بعدٌد المحاوالت إلؼتٌال بورلٌبة وهو شًء ٌؤسؾ له من الجانبٌن،
أول حكومة بعد االستمبلل لبناء الدولة الوطنٌّة وتحدٌث المجتمع واستكمال
تفرؼت ّ
فمد ّ
السٌادة بعد أن أنتخب المجلس التؤسٌسً الذي وضع الدستور وألؽى الملكٌّة وواصلت
الدولة جهودها لتحمٌك الجبلء العسكري وأخٌرا الجبلء الزراعً وكانت ك ّل هذه اإلنجازات
من مدعّمات استكمال السٌادة الوطنٌّة التً أكدت صواب المماربة التً إتبعها النظام.
و إستعرضت اللجنة المراحل التً تمت خبللها صٌاؼة دستور جوان  1959وولفت على
عدٌد من المعطٌات التارٌخٌة  ،إذ أن األمر العلً الذي أصدره الباي ٌوم

1955/12/29

تحت ضؽط من لٌادة الحزب الحر الدستوري وذلن لبعث مجلس تؤسٌسً لوضع دستور
للببلد لد تضمن أن هذا الدستور سٌكون فً إطار الملكٌة الدستورٌة لكن الربٌس بورلٌبة
كان ؼٌر مرتاح آلداء العابلة الحسٌنٌة بإستثاء المرحوم المنصؾ باي فحرص بورلٌبة
عندما سمً ربٌسا للحكومة فً  14أفرٌل  1956على إضعاؾ الباي فتوخى المرحلٌة
وجعل أوال حرس الباي مندمجا فً الجٌش الوطنً  ،و عهد لمدٌر بوزارة المالٌة بإدارة
أمبلن العابلة الحسٌنٌة و ألؽى الحصانة لكل أفراد العابلة الحسٌنٌة بإستثناء الباي وجعل
البث اإلذاعً تحت رلابة رباسة الحكومة  ،وبذلن جرد الباي من معالم الموة العسكرٌة و
المالٌة و اإلعبلمٌة ،وكان بالتالً من السهل جدا أن ٌمع إلؽاء الملكٌة الدستورٌة و إعبلن
الجمهورٌة ٌوم  1957/07/25وبذلن تخلصت الببلد على مراحل وبدون مخاطر من عابلة
جثمت على الشعب التونسً طٌلة لرنٌن و نصؾ وكان آدابها فً مجمله سلبً للؽاٌة إذ
اضاعت إستمبلل الببلد و لم توفر للوطن أسباب التطور و النمو.
ث ّم تولّفت اللجنة عند حرب بنزرت جوٌلٌة  1961نظرا للتؤثٌر الذي كان لها على الحٌاة
السٌاسٌّة واالجتماعٌّة فً تلن الفترة وكان من الضروري أن ال تؽفل هذه اللجنة عن
معركة أسالت كثٌرا من الحبر وهً معركة بنزرت ولد م ّهد لهذا الموضوع شاهدي عٌان
ألحداث هذه المعركة شارن فٌها بصفته ضابط فً الحرس الوطنً أو فً الجٌش .فكانت
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الموة بٌن
المبلحظة االولى أن بورلٌبة دخل مع فرنسا فً معركة رؼم اختبلل موازٌن ّ
البلدٌن ولكن نتابجها السٌاسٌة كانت هامة للؽاٌة بالرؼم من إرتفاع عدد الشهداء ولد
تدخل الحاضرون لٌإكدوا على أهمٌة هذه المعركة الستكمال سٌادة الشعب على أرضه إذ
ّ
ٌخص الماعدة البحرٌّة ببنزرت
أن فرنسا لم تكن جادة فً تفاوضها و فً وعودها فً ما
ّ
وال فً خصوص الشرٌط الصحراوي المعروؾ بإسم برج 233م ّما دفع بورلٌبة إلى تؤجٌج
الروح الوطنٌة لدى الشعب التونسً واإلذن بمحاصرة الجٌش الفرنسً فً لواعده حتى ال
ٌمع توسٌع الماعدة الجوٌة  ،لكن فرنسا استعملت ألصى وسابل العنؾ ض ّد الشعب
التونسً األعزل الذي حاصر جٌش اإلحتبلل لمنعه من توسٌع لاعدة سٌدي " أحمد "
فسمط ضحاٌا عدٌدون و بذلن إنطلمت معركة الجبلء فً إصرار كامل لتحرٌر آخر نمطة
من أرض الوطن من وجود الجٌش الفرنسً اإلستعماري.
ولبن دفعت تونس ثمنا باهضا لمعركة الجبلء  ،فإن هذه المعركة لد بوأتها مكانة مرمولة
بٌن الشعوب التابمة نحو الحرٌة ومن نتابج هذه المعركة الحاسمة التً كانت فً وجدان
التونسٌٌن شبٌهة بمعركة بورسعٌد أن أصبحت تونس دولة فاعلة فً منظمة عدم اإلنحٌاز
التً لامت بدعوة الربٌس الحبٌب بورلٌبة إلى حضور مإتمر بلؽراد فً ؼرة سبتمبر
 1961وذلن كإعتراؾ دولً بالمكانة المرمولة التً أصبحت تحتلها تونس بٌن الدول
الساعٌة إلى إسترجاع سٌادتها وطرد المستعمر من كل البلدان المحتلة.
وعلى هذا األساس فإن معركة بنزرت حممت لتونس نجاحات سٌاسٌة و دٌبلوماسٌة
بالرؼم من الثمن الباهظ التً دفعته و المتمثل فً سموط آالؾ من الشهداء دفاعا عن
حرمة الوطن ومن أجل طرد آخر عسكري فرنسً من التراب الوطنً.
التعرض
أما عن مبلبسات مإامرة  1962وعن المراحل التً دارت فٌها المحاكمة و
ّ
لولابعها واألسباب التً جمعت بٌن مدنٌٌّن وعسكرٌٌّن لئلطاحة بالنظام ،فتبٌّن ان
المحاكمة التً (و إن هً لم تحترم ك ّل تراتٌب المحاكمة العادلة) فإنها جاءت فً مرحلة
حرجة كانت خبلله الدولة تعٌش تحدٌات صعبة سواء كانت داخلٌه أو خارجٌه
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وسجلت اللجنة الظروؾ الصعبة التً تمت فٌها هذه المحاكمة و األحكام التً صدرت على
عجل و التً كان الممصود منها باألساس الدفاع عن الدولة الفتٌة فؤراد النظام توجٌه
رسالة شدٌدة اللهجة إلى كل من ٌفكر فً المس من الدولة أو اإلطاحة بها .كما
إستعرضت اللجنة مختلؾ المحاكمات السٌاسٌة التً حصلت على إمتداد خمسة وخمسٌن
سنة والتً إتسم البعض منها بمظاهر عنؾ كانت فً ؼالبها عنؾ ؼٌر ممنهج ولكنه
مورس من طرؾ الباحث نتٌجة تشبث األشخاص موضوع التتبع بعدم الكشؾ عن
مبلباسات الكثٌر من األحداث التً هددت النظام فً ذلن الولت  ،ولوحظ أن هذا العنؾ لد
تسلط بشكل كبٌر على بعض األفراد كلما كانت المحاكمات تخص محاوالت لئلطاحة بالدولة
ولكن فً خصوص بمٌة المحاكمات السٌاسٌة فإن الوضع كان ؼٌر الوضع بل أن العنؾ
كان ؼٌر لابم بشكل ثابت  ،ولكن كانت هنالن إخبلالت إجرابٌة كبرى  ،ولد سعت الدولة
كلما تعلك األمر بمحاكمات تخص الرأي أن ٌمع إستصدار أحكام لاسٌة لكن سرعان ما ٌمع
اللجوء إلى العفو ألنه لم تكن هنالن أٌة رؼبة فً اإلساءة لؤلشخاص التً كانت
معارضتهم مبنٌة على إختبلفات فً الرأي ولم ٌتورطوا فً للب النظام.
و فى " المراءة النمدٌّة فً االشتراكٌّة الدستورٌّة" التً بدأ العمل بها لبل ان ٌتبناها
الحزب الحر الدستوري بصفة رسمٌة مإتمر المصٌر بنزرت 1964الذي إستبدل إسمه منذ
ألرت لوابحه برنامج االشتراكٌّة
ذلن التارٌخ بإسم الحزب األإشتراكً الدستوري  ،حٌث ّ
الدستورٌّة وسٌاسة التعاضد و مٌّز هذه االشتراكٌّة التونسٌّة النابعة من صمٌم الوالع
التونسً عن بمٌّة االشتراكٌات التً ظهرت فً العالم ث ّم تولّؾ عن تطبٌك التعاضد وما آل
إلٌه وضع الببلد ألسباب ذاتٌّة أه ّمها محاولة تعمٌم التعاضد على ك ّل الفبات و فً ك ّل
تخوفوا من أن
المجاالت وأسباب أخرى منها الجفاؾ وخاصة تدخل ذوي المصالح الذٌن ّ
تمس أمبلكهم فاستؽلّوا ما سمً بؽضب الشعب لئلطاحة بالتعاضد خاصة ولد تزامن ذلن
ّ
مع مرض بورلٌبة وضعؾه دون أن ٌمع التؽافل عن التؤثٌرات الخارجٌة للعدول عن هذه
السٌاسة .
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وخبلل اإلستماع للسٌد أحمد بن صالح تبٌن ّ
إن االشتراكٌّة الدستورٌّة لٌست مشروع
الحزب بل صاؼها اإلتّحاد العام التونسً للشؽل ّ
وأن الربٌس الحبٌب بورلٌبة هو الذي
نادى باإلسراع فً تعمٌم التعاضد ّ
وأن الذٌن تح ّمسوا إلٌماؾ التعاضد لم ٌفعلوا ذلن من
أجل خٌار ومبادئ  ،بل من أجل السٌطرة على الحكم فً تلن الظروؾ الصحٌّة لبورلٌبة
مإكدا أن جل المإسسات اإللتصادٌة الكبرى التً بعثت داخل الببلد وأؼلب المرافك
الصحٌة والتعلٌمٌة لد ولعت برمجتها وإنجازها خبلل فترة التعاضد فؤلٌمت األسس
الحمٌمٌة للدولة الحدٌثة  ،كما أكد أن إفشال هذه التجربة كان ألسباب داخلٌة بإعتبارها
بدأت تمس كبار الفبلحٌن اللذٌن كونوا لوبٌات ضؽط أثرت على ربٌس الجمهورٌة األسبك
كما أنها كانت تعزى ألسباب خارجٌة إذ أن فرنسا كانت ؼٌر راضٌة على إستمرار هذه
التجربة وللل من أهمٌة المعارضة الشعبٌة التً اللتها عملٌة تعمٌم التعاضد مشٌرا أن
هنالن عملٌة تحرٌض من لٌادات فً الحزب و فً الدولة إلربان المسار و إفشاله.
و سجلت اللجنة السٌاسٌة أن ولفة التؤمل التً ولع اإلعبلن عنها فً سبتمبر  1969كانت
نمطة تحول فً سٌاسٌة الدولة التً تراجعت فً منهج التعاضد ولد عمب ذلن فترة من
التململ إذ تعرض النظام إلى عملٌة نمد داخلً مما جعل الربٌس الحبٌب بورلٌبة ٌدعو إلى
إستخبلص العبرة مما حصل و أعلن عن نٌة الدولة فً مراجعة الدستور  ،وكان ذلن فً
خطابه ٌوم  8جوان  1990حٌث أعلن على نٌته فً تعدٌل الدستور و لام بحل الدٌوان
السٌاسً و بعث لجنة علٌا إلدارة الحزب مإلتا رٌثما ٌتم إنعماد مإتمر الحزب ولد إنعمد
بالفعل مإتمر الحزب فً سنة

 1971الذي شهد صعود جماعة تبنت النهج اللٌبٌرالً

ولكن سرعان ما ولع التراجع عن هذا الخٌار و رؼم أن المساندٌن لبورلٌبة لد عرضوا
علٌه الرباسة مدى الحٌاة فإنه رفض ذلن ولد دخلت الببلد إثر ذلن فً مرحلة من التشنج
بٌن المجموعة اللٌبرالٌة الً إلتفت حول أحمد المستٌري و التً ضمت بالخصوص
الباجً لابد السبسً و المرحوم حسٌب بن عمار و المرحوم دمحم صالح بالحاج و المرحوم
الحبٌب بولعراس و المرحومة راضٌة الحداد والمجموعة الثانٌة التً كان ٌمودها
المرحوم الهادي نوٌرة والتً كانت تعطً أولوٌة للتنمٌة اإللتصادٌة على حساب التدرج
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فً المسار الدٌممراطً وهو ما إستوجب عمد مإتمر جدٌد للحزب فً سنة 1974

و

أستبعدت جل العناصر التً عرفت نفسها باللٌبرالٌة ودخل الحزب فً مرحلة جدٌدة
إتسمت باإلهتمام بالتنمٌة اإللتصادٌة و اإلجتماعٌة على حساب المسار الدٌمولراطً ولد
عرضت على ربٌس الجمهورٌة األسبك لبول الرباسة مدى الحٌاة فمبل ذلن بورلٌبة بعد
أن رفض هذا العرض فً المرة األولى.
وعرفت الحٌاة السٌاسٌة فً خضم هذه التجاذبات تؤزما كبٌرا خاصة و أن اإلتحاد العام
التونسً للشؽل لد شهد إلتحاق عدد كبٌر من خرٌجً الجامعة بصفوفه فبدأت المنظمة
تبتعد شٌبا فشٌبا عن الحزب اإلشتراكً الدستوري شؤنها فً ذلن شؤن اإلتحاد العام لطلبة
تونس الذي عاش منذ السبعٌنات أزمة حمٌمٌة بٌن منخرطٌه تسبب فٌها باألساس
اإلنشماق الذي جد داخل العابلة الدستورٌة وهو ما أدى إلى التشكٌن فً نتابج مإتمر لربة
الذي سجلت اللجنة أنه دار فً أجواء دٌمولراطٌة و لكن الخبلؾ بٌن الدستورٌٌن اللذٌن
أصبحوا على ملل مختلفة إذ إنحاز بعضهم إلى الجناح اللٌبٌرالً بٌنما تمسن البعض اآلخر
بالجناح اإلشتراكً الموالً ألحمد بن صالح  ،فً حٌن بمٌت أؼلبٌة الطلبة الدستورٌٌن
موالٌة لخط المٌادة الدستورٌة ولكن هذا اإلنمسام هو الذي أدى باألساس إلى إضعاؾ
اإلتحاد و إنعماد المإتمر الذي عرفته الجامعة التونسٌة فً فٌفري

1972و الذي شهد

بروز ما ٌسمى بالتٌار الوطنً الدٌممراطً ولد ولفت اللجنة على حمٌمة هامة مفادها أن
تارٌخ الحركة الوطنٌة و الدولة الفتٌة كان ٌموم على اساس وحدة المسار بٌن الحزب
الدستوري و اإلتحاد العام التونسً للشؽل وكلما إعترى هذه العبللة اي تشنج إال وكان
الوطن هو المتضرر وولفت عند أحداث  1978/01/26التً شهدت تصادما بٌن النمابٌٌن
و الحزب اإلشتراكً الدستوري وهً مصادمات أدت إلى سموط العدٌد من الضحاٌا وكان
باإلمكان تجنبها لو إتسم الطرفٌن بالحكمة  ،لكن هذه األحداث المإسفة كانت نتٌجة تعنت
الطرفٌن والدخول بالببلد فً مصادمات لم ٌكن لها مبرر .
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كما عادت اللجنة إلى إستعراض الظروؾ التً حفت بتنحٌة المرحوم الباهً األدؼم
وتسمٌة المرحوم الهادي نوٌرة وزٌرا أوال  ،ولد نتج عن ذلن تؽٌٌر جذري فً منوال
التنمٌة إذ ولع العدول بالكامل عن التجربة اإلشتراكٌة ، ،ولد عرفت الببلد فً فتره أولى
إنفتاحا إلتصادٌا كبٌرا فإرتفعت نسبة النمو إلى أن وصلت فً الوالع إلى حدود  17بالمابة
سنة  1973حسبما ما أكده السٌد منصور معلى الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة السٌاسٌة
ولد طلب المرحوم الهادي نوٌرة آنذان عدم الكشؾ عن هذه النسبة  ،إال أن الوضع
اإللتصادي وإن تحسن بصفة جذرٌة فمد شكلت إتفالٌة جربة التً جاءت
فً 1974/01/12و التً ولعها الزعٌم الحبٌب بورلٌبة مع العمٌد معمر المذافً نمطة
تحول كبٌرة فً السٌاسٌة الداخلٌة و الخارجٌة  ،ولد بٌن بعض المتداخلٌن أن هذه
اإلتفالٌة لد أبرمت ألسباب متعددة وذلن إثر دعوة العمٌد هواري بومدٌن للربٌس بورلٌبة
فً سنة 1973إللامة وحدة بٌن الجزابر و تونس  ،وهو ما كان بورلٌبة ؼٌر متحمس له
ٌضاؾ لذلن رؼبة بورلٌبة فً أن ٌكون على رأس دولة نفطٌة كبرى  ،خاصة بعد الحظر
البترولً العربً على الؽرب عمب حرب أكتوبر

 1973ولٌام الربٌس بورلٌبة بإعطاء

تصرٌح طمؤن من خبلله الؽرب بؤنه لن ٌعرؾ أزمة فً تزوٌده بالنفظ ،ؼٌر أن هذه
الوحدة لد ولع العدول عنها بسرعة لما كانت تشكله من إرتماء فً المجهول لمستمبل
تونس نظرا لعدم وجود ثمة فً العمٌد المذافً  ،فعرفت معارضة من كثٌر من األطراؾ
المرٌبة من الزعٌم الحبٌب بورلٌبة و لد تم التخلص من مخلفات هذه اإلتفالٌة على مراحل
وٌمكن إعتبار أحداث لفصة التً جدت فً جانفً 1980آخر تداعٌاتها .كما تطرلت اللجنة
إلى محاوالت اإلنفتاح التً عرفها النظام فً " مإتمر المنستٌر واحد " و إستمعت فً
هذا المجال إلى العدٌد من المداخبلت التً لدمها كل من السادة مصطفى منٌؾ و الطاهر
بلخوجة و البشٌر بن سبلمة و منصور معلى و الدكتور عمر الشادلً فتم تسلٌط األضواء
على الصراعات حول خبلفة بورلٌبة وما نتج عنها من تعكٌر للوضع السٌاسً فً الببلد
وما تبعها من انتكاسات فً المٌدان االلتصادي واالجتماعً و أكد الكثٌر من المتدخلٌن و
من لٌادات اإلتحاد العام التونسً للشؽل أن الحركة الوطنٌة التونسٌة كانت تموم على
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اساس إلتحام رافدٌن وهما الحزب الحر الدستوري و اإلتحاد العام التونسً للشؽل اللذٌن
كانا مبلزمٌن لبعضهما خبلل المعركة التحرٌرٌة وأنهما تفاعبل مع بعضهما من أجل
تؤسٌس الدولة الحدٌثة وأنه كلما إعترى العبللة بٌن الطرفٌن وهن أو إضطراب إال
وتضرر الوطن بؤسره و إستعرضوا الخبلفات التً حصلت عبر أزمات متتالٌة بٌن الحزب
الحر الدستورٌو المٌاداتالنمابٌة إنطبللا من سنة  1965مرورا بسنة  1978ووصوال إلى
سنة 1984مإكدٌن أن العبللة بٌن الدستورٌن و النمابٌٌن هً عبللة تارٌخٌة وذلن لتشبع
الرافدٌن بالمبادئ الوطنٌة و إٌمانهما المطلك بؤن تونس ال ٌمكن أن تحكم إال بالتوافك
وأن الطبمة الوسطى هً األرضٌة الصلبة التً ٌموم علٌها النظام السٌاسً فً تونس
كما إستعرضت اللجنة بكل إسهاب عبللة الحزب اإلشتراكً الدستوري بالمنظمات الوطنٌة
وخاصة باإلتحاد العام التونسً للشؽل واإلتحاد العام لطلبة تونس و إتحاد الفبلحٌن وإتحاد
الصناعة و التجارة  ،و اإلتحاد الوطنً النسابً وتولت فً هذا الشؤن اإلستماع إلى
شهادات تارٌخٌة من الفاعلٌن فً الحزب و الحكومة و المنظمات اللدٌن أكدوا أنه كان
للحزب الدستوري هٌمنة مطلمة على هذه المنظمات على ؼرار ما كان موجود فً ؼالبٌة
الدول اإلشتراكٌة و الدول التً هً فً طرٌك النمو  ،وبالتالً فإنه لم ٌكن مسموحا لهذه
المنظمات أن تخرج عن الخط السٌاسً العام الذي ٌضبطه النظام  ،و كلما حدثت محاوالت
لتؽٌٌر الوضع أو تكرٌس اإلستمبللٌة إال و كان ذلن على حساب المنظمة وحساب عبللتها
مع السلطة مستشهدٌن فً ذلن بما حصل مع إتحاد الطلبة و اإلتحاد العام التونسً للشؽل
كما تطرلت اللجنة للظروؾ التً حفت بفترة الوزٌر االول المرحوم " دمحم مزالً "
مستعرضة أن هذه الفترة كانت فً بداٌتها ملٌبة بالتفاإل إال أن إنتخابات  1981وما شابها
من تؽٌٌر فً نتابج اإلنتخابات أضعؾ نسبٌا النظام الذي عرؾ بالرؼم من ذلن تصالحا مع
النمابٌٌن ثم مع اإلسبلمٌٌن لكن الوضع اإللتصادي كان صعبا للؽاٌة مما جعل الخبلؾ
سرعان ما ٌعود من جدٌد بٌن الحكومة و إتحاد الشؽل ولد زاد الوضع خطورة بطرد ما
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ٌربو عن 40الؾ عامل تونسً من لٌبٌا فؤربن ذلن الوضع اإللتصادي بصفة عامة وتم
إستعراض األسباب الحمٌمٌة النتفاضة الخبز التً كانت منعرجا خطٌرا فً تحدٌد مستمبل
النظام السٌاسً والصراع الخفً على الخبلفة وتولفت اللجنة عند مرض بورلٌبة
وصراعات الخبلفة التً بدأت بعد ذلن تبرز بكل وضوح و أكثر من أي ولت مضى خبلل
الفترة األخٌرة من مرحلة المرحوم دمحم مزالً وكانت النهاٌة مع اختٌار بن علً الذي ّ
واله
بورلٌبة الوزارة األولى وسط معارضة من الممربٌن منه وعندما فكر فً إبعاده نتٌجة
مولفه من محاكمة اإلسبلمٌٌن ،عجل بن علً بإستعمال آلٌات الفصل
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لٌحدث التؽٌٌر الذي بات ضرورٌا نتٌجة لما آلت إلٌه أوضاع الببلد السٌاسٌة
و اإللتصادٌة من ضعؾ .
و إسترعى إهتمام اللجنة موضوع محوري هام اآل وهو اإلعبلم و دولة االستمبلل ،فكان
الحوار حول المطاع فً ببلدنا لبل االستمبلل أي خبلل الكفاح الوطنً ومساهمته فً تحرٌر
الوطن و بعد االستمبلل ومساهمته فً بناء الدولة واستنتج ّ
أن اإلعبلم عرؾ فترات تفتح
ً طوال مسٌرته ولد ركّز بورلٌبة كلٌّا بعد االستمبلل على
ً وفترات انؽبلق نسب ّ
نسب ّ
اإلعبلم لتوعٌّة الشعب وتثمٌفه وتمرٌر ك ّل ممتضٌات اإلصبلح الذي كان ٌنشده لكنّه كان
خطابا أحادي نمطً هدفه األساسً الدعوة لبللتفاؾ حول الدولة لتحمٌك متطلّبات الوحدة
الوطنٌّة وتثمٌؾ الشعب  ،أ ّما خبلل فترة بن علً فرؼم األهمٌّة التً أوالها لئلعبلم
واإلصبلحات العدٌدة التً حاول إدخالها على هذا المطاع وما عرفته وسابل اإلعبلم من
تطور ومحاوالت عدٌدة لبلنفتاح ّإال ّ
تخوؾ بن علً من أن ٌستعمل خصومه اإلعبلم
أن ّ
ّ
للولوؾ فً وجهه جعله ٌعمد إلى إبماء اإلعبلم تحت سلطته بصفة كاملة فكان إعبلم لابم
على الشخصنة والنرجسٌّة والخشٌة الدابمة من تؤثٌره على الرأي العام  ،فكان آدابه فً
مجمله سلبٌا وفالدا ألي مصدالٌة لدى الرأي العام
و كان لوكالة اإلتصال الخارجً دور فً نمطٌة هذا اإلعبلم وتوجٌهه مما جعله ال ٌرتمً
إلى مستوى اإلنفتاح المنشود وهو ما شجع المواطن التونسً على اللجوء إلى المنوات
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األجنبٌة للحصول على الخبر الصحٌح فؤثرت هذه المنوات على ذهنٌة الفرد وساهمت فً
ظهور سلوكٌات ؼرٌبة فً المجتمع.
و فً مسؤلة عبللة تونس بمحٌطها العربً ،ولفت اللجنة على أسباب التذبذب والمراوحة
بٌن التمارب والتباعد بٌن تونس والبلدان العربٌّة وأرجع ذلن ألسباب ذاتٌّة وأخرى
موضوعٌّة فؤ ّما الذاتٌّة فترجع إلى الربٌس الحبٌب بورلٌبة الذي كان له مولؾ من البلدان
العربٌّة والجامعة العربٌّة بالخصوص التً لم ٌجد عندما هاجر للماهرة الدعم الذي كان
ٌنتظره للمضٌّة التونسٌّة وأ ّما الموضوعٌّة فهً تؤثّر هذه العبللة بموالؾ مصر وخاصة
الربٌس جمال عند الناصر من الخبلؾ الٌوسفً البورلٌبً ومحاوالت مصر وربٌسها
الهٌمنة على العالم العربً باسم العروبة والمومٌّة العربٌّة والسٌطرة على الساحة العربٌّة
وفرض زعامته بك ّل الوسابل وهذا ما لم ٌمبله بورلٌبة وخلك تنافرا بٌنه وبٌن العرب ث ّم
كان خطاب أرٌحا الذي زاد فً تعكٌر األجواء و زٌادة الفرلة بٌن مصر ومن هم فً فلكها
من الدول العربٌّة وتونس.
ولد سعت تونس إلى إعتماد مماربة دٌبلوماسٌة متوازنة تموم عل إستمبللٌة المرار مع
مٌل للمعسكر الؽربً على حساب المعسكر الشرلً  ،ذلن أن بورلٌبة كان ال ٌرتاح
لمماربات الكتلة الشرلٌة بؤسرها التً كان على رأسها اإلتحاد السوفٌاتً ولد إستمعت
اللجنة إلى مداخبلت مشفوعة بحوار حول اإلسبلم السٌاسً لام بعرضها كل من الدكتور
عبد السبلم المسدي و الدكتور حمودة بن سبلمة و األستاذ حسن الؽضبانً ولد تعرض
الدكتور المسدي إلى موضوع المراءة النمدٌة مفٌدا أنها تنبع من جذور مسٌحٌة وأنها
ؼٌر موجودة فً الفكر السٌاسً العربً الذي ٌعتمد على المراجعات الفكرٌة أو عملٌات
التصحٌح مإكدا أن الحركات اإلسبلمٌة فً العالم العربً تعود إلى الفكر اإلخوانً بمصر
ومنه تم إشتماق كلمة " إخوانجً " التً تفٌد من أدخل الدٌن فً السٌاسة و بٌن أن ما
لامت به الودادٌة ٌعتبر عمبل فرٌدا فً الفكر السٌاسً العربً متمنٌا أن تتوفك فً تمٌٌم
موضوعً لفترة إمتدت  55سنة عرفت خبللها الكثٌر من التجاذبات بٌن الدستورٌٌن
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و اإلسبلمٌٌن مبلحظا أن الحركات الدٌنٌة لد ظهرت فً البداٌة على أنها حركات دعوٌة ثم
تحولت إلى حركات سٌاسٌة
أما الدكتور حمودة بن سبلمة فبلحظ أن الحركات الدٌنٌة فً تونس بدأت منذ السبعٌنٌات
على أنها حركات دعوٌة ولكنها منذ الثمانٌنات تحولت إلى حركات سٌاسٌة ولد حاول نظام
الحكم سواء فً فترة الزعٌم الحبٌب بورلٌبة أو فً فترة الربٌس بن علً إجراء مصالحة
معها فحصل ذلن سنة 1984ثم فً سنة 1988ولكن هذه المصالحات لم تعمر ألنها لم تكن
مبنٌة على لواعد صلبة مضٌفا أنه حصلت فً بداٌة التسعٌنات محاوالت لئلعتراؾ
باإلتجاه اإلسبلمً ولكنها فشلت فً آخر المطاؾ وتم التخلً عن المماربات السٌاسٌة
و أستعملت مماربات أمنٌة بحتة أضرت كثٌرا بالساحة السٌاسٌة و أكد أن المصالحة التً
ولعت بٌن النظام و اإلسبلمٌٌن فً سنة  1988لد أدت إلى التولٌع على المٌثاق الوطنً
وهو حدث إعتبره ذو أهمٌة بالؽة ولد جرى التذكٌر فً ذلن الولت بالتمدم فً إنتخابٌات
سنة 1989فً لابمة موحدة و ذلن لترسٌخ المسار الدٌممراطً مإكدا أن هذا التمشً ولع
العدول عنه و تمدم التٌار اإلسبلمً بمابمات مستملة بٌنما نجد اإلسبلمٌٌن ٌرشحون بن
علً آنذان أي فً أفرٌل  1989لرباسة الجمهورٌة  ،لكن نتابج اإلنتخابات التشرٌعٌة كانت
سببا فً تصدع العبللة بٌن الطرفٌن ٌضاؾ إلى ذلن أن النظام لد اسند وزارة التربٌة
ً للذراع بٌن الطرفٌن و لد ولع
المومٌة للمرحوم دمحم الشرفً فتحول الوضع إلى عملٌة ل ّ
العدول عن الوعود التً أعطٌت لئلسبلمٌٌن فً الترخٌص ببعث حزب سٌاسً ذو مرجعٌة
إسبلمٌة فإنمطع حبل الود بٌن الطرفٌن وزاد الوضع تؤزما نتٌجة الوضع اإلللٌمً الذي
كان سابدا بالجزابر  ،مما جعل المٌادات اإلسبلمٌة تؽادر تونس بصفة نهابٌة وتحول شٌبا
فشٌبا الوضع إلى مبلحمة أمنٌة لئلسبلمٌٌن أنهت بصفة كلٌة معالجة الموضوع سٌاسٌا
لٌمع إعتماد المماربة األمنٌة
أما األستاذ حسن الؽضبانً فمد إعتبر أن اإلسبلم ال ٌمكن أن ٌكون إال دعوٌا وإنه ال
ٌعترؾ باإلسبلم السٌاسً مطلما مإكدا أن الدٌن له دور هام جدا فً تلمٌن الناشبة مبادئ
األخبلق المستمدة من الشرٌعة السمحاء و أن اإلسبلم بريء من اإلرهاب مطلما منادٌا
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بضرورة بذل كل الجهود لتخلٌص اإلسبلم من الوجه السًء الذي ٌراد إلصاله به  ،مإكدا
أن اإلسبلم فً تونس كان دابما مبنٌا على التسامح و على األخبلق من أجل إعداد نشا
ٌعمل من أجل إشاعة الخٌر و الفضٌلة

ثانٌا  :المحور الثانً نوفمبر1987إلى جانفً 2011
تحول السابع من نوفمبر من  7نوفمبر 1987إلى  14جانفً من سنة 2011
تمتد فترة ّ
و إشتؽلت اللجنة على هذه الفترة من تارٌخ تونس بمشاركة الفاعلٌن األصلٌّن فً الدولة
و الحزب االشتراكً الدستوري الذي ٌسمى التج ّمع الدستورري الدٌممراطً سنة 1988
وذلن لمعرفة حمٌمة كثٌر من المسابل التً ما زالت تتطلّب الكشؾ و المصارحة فً
ممدمتها الحبٌب ع ّمار الذي كان من الفاعلٌٌن الحمٌمٌٌن فً ما حدث لٌلة 7نوفمبر1987
وهو الضابط السامً العسكري الدي ٌشؽل خطة آمر الحرس الوطنً ثم أول وزٌر
للداخلٌة لهذه الفترة فكشؾ عن الظروؾ والمبلبسات التً أحاطت بتؽٌٌر السابع من
نوفمبر و ما صاحب ذلن من خفاٌا كاإلعداد من طرؾ بعض اإلسبلمٌٌن إلفتكان الحكم عن
طرٌك إنمبلب عسكري وذلن ٌوم  8نوفمبر 1987مضٌفا أن نٌة بورلٌبة كانت ترمً إلى
إزاحة بن علً من الوزارة األولى و تعوٌضه بالسٌد دمحم الصٌاح وذلن نتٌجة الخبلؾ الذي
تعلك بمضٌة اإلسبلمٌٌن  ،ولما أحس بن علً بنٌة بورلٌبة فً المٌام بذلن تم اإلتفاق بٌن
بن علً و الحبٌب عمار و الهادي البكوش و ذلن بإعفاء بورلٌبة تطبٌما ألحكام الفصل
 57من الدستور مضٌفا أن هنالن معلومات تسربت إلى بن علً فً خصوص وجود
محاولة إنمبلبٌة كان اإلسبلمٌون ٌنوون المٌام بها ٌوم

1987/11/08مما جعل بن علً

وصحبه ٌستبمونها وٌمومون بالتؽٌٌر ٌوم السابع من نوفمبر 1987أي لبل االنمبلب الذي
مرة .
برمج له بٌوم واحد إلى ؼٌر ذلن من األحداث التً كشفها المحاضر ّ
ألول ّ
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صة للسٌّدٌن الهادي بكوش  ،أول وزٌر أول لهده الفترة و عبد الرحٌم
صصت ح ّ
كما خ ّ
الزواري أول أمٌن عام للتجمع الدستوري الدٌممراطً ولد تحدث السٌّد الهادي بكوش عن
المرحلة األخٌرة من حكم بورلٌبة مبرزا أسباب ما آل إلٌه الوضع فً تلن الفترة وتحدّث
عن الحاشٌة التً كانت تع ّد لخبلفة بورلٌبة وأسباب لٌام بن على بالتؽٌٌر واندراجه
شخصٌّا فً العملٌة ٌرجع لمحبّته فً بورلٌبة صونا لمسٌرته التارٌخٌة وإخبلصا للوطن
وكٌؾ لبل أن ٌكتب بٌان السابع من نوفمبر وأن ٌتح ّمل أعباء الوزارة األولى فً ذلن
الظرؾ الصعب وتولّؾ عند االنجازات الهامة التً عرفتها تونس من حٌث التفتّح على
الحساسٌات السٌاسٌّة والتو ّجه نحو الدٌممراطٌّة والتعدّدٌّة ث ّم كٌؾ كان المنعرج بعزله
من هذا المنصب وتولّؾ طوٌبل عن األسباب المباشرة وؼٌر المباشرة لهذا العزل وما آلت
إلٌه العبللة بٌنه وبٌن بن علً.
أما السٌد عبد الرحٌم الزواري الذي تح ّمل األمانة العامة للتج ّمع إثر مإتمر االنماد
(جوٌلٌة )1988فً بداٌة التؽٌٌر فتحدّث عن انجازات التج ّمع لٌكون حزبا جماهٌرٌّا
ونخبوٌّا فً نفس الولت كما تولّؾ عند السٌاق السٌاسً الذي لاده الت ّجمع فً تلن الفترة
من ذلن تولٌع ك ّل الحساسٌات السٌاسٌّة على المٌثاق الوطنً والتراح التج ّمع الدخول فً
انتخابات2أفرٌل1989بمابمات مو ّحدة بٌن ك ّل الحساسٌات السٌاسٌّة لكن أفشل ذلن السٌد
أحمد المستٌري وأبرز ّ
أن االلتراب الذي حصل بٌن النظام واإلسبلمٌٌّن سرعان ما انتهى
بعد انتخابات 1989وذلن ألسباب داخلٌة و خارجٌة أهمها المطٌعة التً حصلت بٌن النظام
و األسبلمٌٌن بعد إنتخابات 1989و ما حصل بالجزابر و التردد فً اإلعتراؾ بالحركة
اإلسبلمٌة التً عادت إلى حشد التعببة ضد النظام مضٌفا أن لٌادة هذه الحركة لد إختارت
إثر ذلن الهجرة إلى الخارج ولد جدت حادثة باب سوٌمة التً جعلت النظام ٌدخل فً
مصادمة حمٌمة مع اإلسبلمٌٌن وبالتالً تم إعتماد الحل األمنً نتٌجىة إستحالة الحل
التوافمً.
و ساهمالسٌد أحمد نجٌب الشابً ،أحد رموز المعارضة زمن بن علً و زمن بورلٌبة ،فً
هده المراءة النمدٌة لهده المرحلة فؤكد ّ
أن السنوات األولى للتؽٌٌر كانت ملٌبة بالحٌوٌّة

42

وتبشّر بك ّل خٌر لكن تؽٌّرت األمور بعد انتخابات 1989وبدأ النظام فً التصلّب كما أكّد ّ
أن
المسإولٌن السابمٌن خدموا الوطن بإخبلص مبلحظا ّ
أن تفشً الفساد المالً راجع النعدام
الدٌممراطٌّة والمرالبة وأكّد ّ
أن ح ّل التج ّمع كان خطؤ فادحا ال ٌؽتفر ث ّم دعا لتجاوز المرحلة
ٌضر بمسٌرة الوطن.
الحالٌّة والتفكٌر فً المستمبل بعٌدا عن اإللصاء والتهمٌش الذي لد
ّ
كما ساهم كل من السٌد مح ّمد الجري والسٌد مح ّمد جؽام اللذٌن ترأسا دٌوان الربٌس بن
علً على امتداد ما ٌمارب العمدٌن فً تسلٌط االضواء عن هده المرحلة ،فصحح السٌّد
مح ّمد الجري بعض األحكام و التوصٌفات الخاطبة للنظام السابك و لمإسسة رباسة
الجمهورٌة و لدم معطٌات عن نمط الحكم الرباسً زمن الربٌس بن على و أسباب ؼٌاب
الدٌممراطٌّة فً دولة االستمبلل واعتبر ّ
أن السابع من نوفمبر ٌعد أه ّم حدث فً تارٌخ
عرج على مهام ربٌس الدٌوان فً عهد بن علً ولدّم أمثلة
تونس بعد االستمبلل ث ّم ّ
باألرلام تد ّل على ما أنجز منذ االستمبلل بفضل مجهود الشعب التونسً واعتبر ذلن ردّا
على من ٌتحدّثون عن الخراب الذي وجدوا علٌه الببلد التونسٌّة بعد  14جانفً .2011كما
تولّؾ عند السٌاسة الخارجٌّة لبن علً وخاصة مولفه المشرؾ من حربً الخلٌج واختتم
المإرخون وهذا ما ٌنتظره
مداخبلته بموله مهما كان فالتارٌخ ال ٌكتبه المنتصرون بل
ّ
الشعب التونسً الذي ٌتطلع إلى لراءة موضوعٌة لٌعرؾ حمٌمة ما حصل.
أما السٌد مح ّمد جؽام فمد بٌّن صعوبة أن ٌحكم أي كان تونس بعد بورلٌبة نظرا للعبللة
بٌنه وبٌن الشعب لكن بن علً نجح نسبٌا فً دلن فً ثوب الورٌث للمسار البورلٌبً
بإعطاء صورة التواصل مع المنهاج البورلٌبً .كما بٌن أوجه إهتمام مإسسة رباسة
ٌروج ما بعد  14جانفً  2014من ذلن السٌاحة فً
الجمهورٌة بتنمٌة الجهات خبلفا لما ّ
الشمال الؽربً و تدعٌمها بإحداث مطار بطبرلة و باالساحة الصحراوٌة لتنشٌط التنمٌة
فً الجنوب بكل من توزر ولبلً و تطاوٌن .و كشؾ عن تؤمٌن ملؾ خاصا بتراتٌب
وإجراءات جنازة الزعٌم الحبٌب بورلٌبة عند وفاته إد ال وجود لمبرر لعدم احترام كل
المراسم المتفك علٌها فً جنازة الزعٌم .و ٌإكد بدوره مثل الحبٌب عمار و دمحم الجريء
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الرعاٌة الفابمة التً خص بها الزعٌم بورلٌبة بعد خروجه من لصر لرطاج و ٌفند ما ولع
تروٌجه من أن بورلٌبة لد أسٌبت معاملته بعد أن نجى من الحكم مضٌفا أنه كان محل
عناٌة و متابعة شخصٌة من ربٌس الدولة األسبك ولم ٌنمصه أي شًء على عكس ما
ٌروجه البعض.
كما ساهم السٌدان الشاذلً النفّاتً وعلً الشاوش الوزٌران اللذان تداوال على وزارتً
الداخلٌة و الشإون االجتماعٌة و على االمانة العامة للتجمع الدستوري الدٌممراطً و
على رباسة المجلس االلتصادي و االجتماعً.
وكشؾ السٌد الشاذلً النفّاتً عن االنجازات العدٌدة التً لامت بها وزارة الداخلٌّة
فتعرض للعفو العام وإطبلق سراح المساجٌن وإلؽاء محكمة أمن
التحول
والدولة فً بداٌة
ّ
ّ
الدولة والوكالة العامة للجمهورٌّة كما أمضت ك ّل الحساسٌات السٌاسٌّة على المٌثاق
الوطنً وسلّمت الـتؤشٌرة لجمعٌّة النساء الدٌممراطٌات وتؤشٌرة جرٌدة الفجر للحركة
اإلسبلمٌّة وأجرٌت انتخابات 2أفرٌل1989فً أحسن الظروؾ و فً إطار الحٌاد التام الذي
كانت علٌه السلطة الجهوٌّة آنذان لكن نجاح التج ّمع بك ّل المماعد النٌابٌة خٌّب آمال
المعارضة وكان الصدام مع اإلسبلمٌٌن خاصة بعد أحداث باب سوٌمة حٌث تولفت
المماربات السٌاسٌة وتم إعتماد المماربات األمنٌة وتجسم ذلن فً عدٌد المحاكمات التً
شملت عناصر التٌار اإلسبلمً .
لوته برصٌده من المناضلٌن الدستورٌّن
و فً ما ٌتعلك بالتجمع ،بٌن انه كان فً أوج ّ
وبما انض ّم إلٌه من إطارات ومثمّفٌن وشباب ونساء و لد رفعت هٌاكله شعار الممارسة
الدٌممراطٌّة فً صلبه فكان الحوار الجدي و العمٌك فً اللجنة المركزٌّة ودخلت
المعارضة البرلمان وكان للتج ّمع كلمته فً ك ّل شإون الببلد لكن هنالن من لم ٌعجبه هذا
تؽول خطٌر على الدولة فعمل على إضعاؾ التج ّمع بك ّل الوسابل إلى أن
الوضع ورأى فٌه ّ
آل أمره إلى عجزه عن الدفاع عن الدولة فً بداٌة شهر جانفً من سنة .2011
و بدوره ،اكد السٌد علً الشاوش ّ
أن التج ّمع أرٌد له أن ٌكون حزبا عصرٌّا ٌض ّم
الكفاءات وبه حوار فكري واجتماعً حتى ٌكون له مولفه و رأٌه فً ك ّل المضاٌا الوطنٌّة
ولكن بعد ذلن بدأت محاوالت إضعافه فالدٌوان السٌاسً ال ٌجتمع دورٌّا وصارت المضاٌا
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الهامة تعالج فً رباسة الجمهورٌة فً مستوى المستشارٌن بعٌدا عن المخاطبٌن
الطبٌعٌٌن من التجمع ث ّم جاء تنمٌح الدستور الذي طبخ فً المصر الرباسً سنة

2002

صودِق علٌه فً البرلمان ولم ٌكن التج ّمع طرفا فً هذه المبادرة التً أحدثت تملمبل
و ُ
من بٌن إطاراته أضعفت الحماس فً لواعده .
و عرج على الوضع االلتصادي المتمٌز فً بداٌة االلفٌة من خبلل النمو الممدرة بنسبة
المستمرة والعبللة العادٌة مع المن ّظمات والتضامن
 6,5فً المابة واألوضاع االجتماعٌّة
ّ
بٌن التونسٌٌن من خبلل صندوق

 26-26المتعهد بتنمٌة األرٌاؾ والمناطك النابٌة

الوعرة
و إعترؾ السٌد على الشاوش ان المشكل الذي تعانً منه تونس ٌبمى النمص فً التعاطً
مع الحمولٌٌن و المدافعٌن عن حموق اإلنسان الدٌن نجحوا فً تؤلٌب المن ّظمات العالمٌّة
واإلللٌمٌّة ض ّد النظام إضافة الً عدم التعاطً المنشود فً مسؤلة البطالة و خاصة
الممربٌن من الربٌس نمطة
بطالة حاملً الشهات الجامعٌة.و ٌبمى تفشًّ الفساد من
ّ
الضعؾ التً بدأت تنخر الببلد و النظام و تإثر فً مصدالٌّة هٌاكل الدولة و من رمزٌّة
التج ّمع الذي هو بريء من الفساد .و ّ
أن كانت النتابج االلتصادٌّة واالجتماعٌّة اٌجابٌّة
باألرلام  ،فكان ٌمكن أن تكون لٌاسٌّة لوال الفساد.
و فً مجال العبللات الخارجٌة لتونس ،تركزت المراءة النمدٌة حول:
-1

عبللة تونس باإلتّحاد األروبً وتحدّث السٌد الطاهر صٌود فً هذا الموضوع فؤكّد

اعتراؾ اإلتّحاد األروبً ّ
النمو مكّنها من عدٌد االمتٌازات
بؤن تونس دولة فً طرٌك
ّ
وتعرض لبلّتفالٌات التً كانت بٌن تونس واإلتّحاد األروبً والتً استفادت منها تونس فً
ّ
ك ّل مجاالت التنمٌة رؼم مزاحمة بلدان أروبٌّة أخرى لتونس لكن هذه المكانة لم تمنع من
عدم حصول تونس على رتبة شرٌن ممتاز وهذا راجع باألساس لموضوع حموق اإلنسان
الذي كان فٌه نمد كبٌر لتونس.
-2

و حلل السٌد أحمد ؼزال الخبٌر الدٌبلوماسً و السفٌر السابك عبللة تونس

مرة سنة  1958على عضوٌّة مجلس األمن
بالمنتظم األممً وكٌؾ حصلت تونس ّ
ألول ّ
وترأّس المرحوم المنجً سلٌم باسم تونس الجمعٌّة العامة لؤلمم المتحدة سنة  ،1961كما
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بٌّن ولوؾ المنتظم األممً إلى جانب تونس فً العدٌد من المناسبات وخاصة بمناسبة
اعتداء الكٌان الصهٌونً على ح ّمام الش ّط فً  1985/10/01وذكّر فً الختام بالعبللة
الممتازة التً اتّسمت بها عبللة تونس بالوالٌات المتّحدة منذ االستمبلل وأسباب ذلن
مضٌفا إلى أن هذه العبللة كانت مبنٌة على تماثل فً الرإىبإستثناء ما ٌتعلك بالمضٌة
الفلسطٌنٌة .
-3

كما استعرض السٌد عبد الحفٌظ الهرلام الخبٌر اإلعبلمً و السفٌر السابك لعبللة

تونس بإفرٌمٌا و عدّد األدوار اإلٌجابٌّة التً أ ّمنتها تونس بإفرٌمٌا مستعرضا خاصة
مشرفة من
البعثات العسكرٌّة التونسٌّة لتؤمٌن السبلم واألمن .كما كان لتونس موالؾ
ّ
استمبلل شعوب اإلفرٌمٌّة مثل "أٌرترٌا" و"مورطانٌا" حٌث سبّب االعتراؾ بإرٌترٌا لطع
العبللات الدٌبلوماسٌة مع أثٌوبٌا بٌنما سبب إعتراؾ تونس بمورٌتانٌا فتور إمتد لفترة
طوٌلة فً العبللات بٌن تونس و المؽرب كما ذكر بنمط العٌش التً صارت علٌه الٌوم
الكثٌر من الدول اإلفرٌمٌة ونسب النمو التً حممتها مإكدا أن تونس لد أهملت إفرٌمٌا
لسنوات طوٌلة وهو ما ٌستوجب على الد ٌمبلوماسٌة التونسٌّة أن تضاعؾ مجهودها
للتعاون االلتصادي وتنمٌّة تعاملها مع البلدان اإلفرٌمٌة وذلن بتكثٌؾ البعثات
الدٌمبلوماسٌة و فتح خطوط جوٌة مع عدٌد العواصم اإلفرٌمٌة وتوفٌر جهاز مصرفً
ناجع لادر على مرافمة المستثمر التونسً عندما ٌتحول لئلستثمار بهذه البلدان و إلترح
تكوٌن بعثات تطوعٌة تضم تونسٌٌن مختصٌن فً الهندسة و فً الطب و مدرسٌن لٌتحلوا
إلى إفرٌمٌا فً إطار عمل تضامنً وبإمكان هإالء أن ٌكتشفوا إفرٌمٌا و أن ٌمهدوا
إلستمرار المإسسات و الكفاءات التونسٌة مستمببل فً هذه البلدان .
و فً اختتام هده المراءة النمدٌة لمسار و نمط الحكم ،سجلت اللجنة الدور الكبٌر الذي لام
به البرلمانٌون عبر مختلؾ المراحل و ذلن فً توطٌد أركان الدولة الحدٌثة مستعرضٌن
المساهمات الكبٌرة التً أمنها أعضاء المجلس التؤسٌسً األول الذٌن تمكنوا من صٌاؼة
دستور ٌتماشى مع وضعٌة الببلد التً كانت تحتاج إلى تركٌز نظام رباسً لوي لادر على
مواجهة األوضاع السٌاسٌة و اإللتصادٌة و اإلجتماعٌة و بناء مإسسات الدولة.
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وأكد المتداخلون فً هذا اإلطار و البرلمانٌون المشاركون فً هده المراءة أن دستور
 1959لد نص على ثوابت أكدت األحداث لٌمتها مضٌفٌن أن البرلمانٌٌن لد إضطلعوا فً
كل الفترات بؤدوارهم على الوجه األكمل وكانوا حرٌصٌن على تبلٌػ أصواتهم بكل أمانة
و أن هذه األصوات كانت محل شرح و تعمٌك صلب لجان المجلس التً كانت و لؤلسؾ
الشدٌد لجان مؽلمة وبٌنوا أن الجلسات العامة للمجلس كانت ٌحدوها اإلنسجام بإعتبار
أنهم كانوا ملزمٌن باإلنضباط الحزبً وهذا لم ٌمنع من تناول العدٌد من المواضٌع بالنمد
البناء و الشجاع مما جعل الدولة فً كثٌر من الحاالت تؽٌر مولفها فً العدٌد من
المواضٌع التً عرضت على المجلس وولفت اللجنة السٌاسٌة على حمٌمة مفادها أن
النواب عبر مختلؾ الدورات لد تحلوا بالوطنٌة والمٌام بالواجب و أنهم مارسوا دورهم
بكل مسإولٌة مفندٌن ما ٌشاع عنهم من أنهم حولوا مجلس األمة أو مجلس النواب إلى
مجلس لتؤٌٌد لرارات الدولة.
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تفاعبلت و استنتاجات فً المراءة النمدٌةلفترة الحكم – 1955
1987
تداولت العدٌد من الموالؾ و المصارحات و التحالٌل النمدٌة للمشاركٌن فً مختلؾ
الحلمات وجب تضمٌنها ضمن هدا التمرٌر و ٌمكن أن نلخصها فً ما ٌلً:
الحر
 لمد لاوم الشعب التونسً االستعمار الفرنسً فً وحدة وطنٌّة ص ّماء بمٌادة الحزبّ
الدستوري الذي التفت حوله ك ّل المن ّظمات الوطنٌّة فتمكّن هذا الشعب الصؽٌر بإمكانٌاته
الذاتٌّة أن ٌرؼم فرنسا على االعتراؾ بحمّه فً تمرٌر مصٌره.
 كانت اتّفالٌّة االستمبلل الداخلً مح ّل خبلؾ بٌن الزعٌمٌن الحبٌب بورلٌبة وصالح بنٌوسؾ ولاد هذا الخبلؾ إلى صراع وانمسام خطٌر أدّى لصدام دموي أطلّت من خبلله
بوادر الفتنة .فجاء مإتمر "صفالس" لٌعلن ّ
أن االتّفالٌّة مرحلة هامة فً سبٌل االستمبلل
وأوصى بمواصلة النضال للحصول على االستمبلل التام الذي كان ٌمثّل أسمى ؼاٌة لكفاح
الشعب التونسً ووضع بذلن ح ّد للخبلؾ السٌاسً بٌن الزعٌمٌن وأتباعهما.
أول حكومة لبناء الدولة
تفرغ الزعماء ولادة الحزب الذٌن شكّلوا ّ
 بعد االستمبلل التام ّوتحدٌث المجتمع.
أول ما لاموا به هو استكمال السٌادة فً المٌادٌن السٌاسٌّة وااللتصادٌّة
 كان ّواالجتماعٌّة من ذلن وضع الدستور وإعبلن الجمهورٌّة والجبلء العسكري و الجبلء
سسات كإنشاء البنن المركزي
الزراعً و تونسة المإ ّ

وإصدار مجلّة األحوال الشخصٌّة

ونشر التعلٌم وتعمٌمه وتحمٌك النملة النوعٌّة للثمافة التونسٌّة بالتحدٌث وذلن بالتوفٌك
بٌن الدٌن اإلسبلمً دٌن الببلدو مساٌرة ممتضٌات مساٌرة العصر.
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 منذ  1961بدأ التفكٌر فً االشتراكٌّة الدستورٌّة كخٌار التصادي واجتماعً وأعلنالمجلس الملًّ للحزب تبنٌه لبلشتراكٌّة التً تطمح لرفع مستوى العٌش وتحمٌك التنمٌّة
الذاتٌّة لكن تطبٌك االشتراكٌّة على الوالع المعاش خلك مؤزلا أدى للتخلًّ عنها
األول المرحوم الهادي نوٌرة مرحلة االنفتاح اإللتصادي واالنضباط
 ٌعتبر فترة الوزٌر ّالسٌاسً ولد تعدّدت خبللها األزمات (  )1980-1970وخاصة الصدام بٌن الدولة واتّحاد
الشعل الذي أعلن اإلضراب العام و كان سببا فً االعتماالت التً شملت لٌادته كما ّ
أن
النزول للشارع والتظاهر العنٌؾ لد تسبّب فً سموط العدٌد من الضحاٌا.
 بعد الهادي نوٌرة برزت على السطح الصراعات على خبلفة بورلٌبة وخاصة بعد تعٌٌنأوال ولد تعدّدت محاوالت االنفتاح على الحساسٌات السٌاسٌّة
المرحوم مح ّمد مزالً وزٌرا ّ
واالتّجاه اإلسبلمً تبعا لخطاب الربٌس بورلٌبة فً مإتمر الحزب سنة

 1981لكن

األول.
انتخابات نوفمبر خٌّبت اآلمال و أرجعت األمور إلى المربّع ّ
 كما عرفت هذه الفترة فشبل فً السٌاسة اإللتصادٌة نتج عنها ما ٌعرؾ بانتفاضة الخبزالتً ولع إستؽبللها من بعض األطراؾ الحدٌثة ألسباب لها عبللة بموضوع الصراع على
السلطة .
 فً هذا المنا ّّ
المهتز تواصلت حرب الخبلفة التً
خ االجتماعً وااللتصادي والسٌاسً
أطاحت بالمرحوم مح ّمد مزالً و جاءت ببن علً الذي وضع ح ّد لحكم بورلٌبة
 -كانت المطالبة بتعدٌل الدستور فً مإتمر الحزب االشتراكً الدستوري لسنة

1971

إلعطاء دور أكبر للحكومة و للرلابة بعد فشل تجربة التعاضد لكن أفضى ذلن إلى الرباسة
مدى الحٌاة إذ آل األمر إلى تعدٌل للدستور فً مارس 1975باإلضافة إلى إسناد الحكومة
صبلحٌات جدٌدة و إلرار مبدإ البحة اللوم ضمن صبلحٌات مجلس األمة.
 -كان لتعدٌل الدستور سنة

ألر الرباسة مدى الحٌاة أثره على الحٌاة
1975الذي ّ

ٌنص على أن ٌخلؾ الوزٌر
السٌاسٌّة ث ّم جاء تنمٌح الفصل  57من دستور  1959الذي
ّ
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األول ربٌس الجمهورٌّة فً حالة الشؽور فكانت هذه التعدٌبلت الدستورسة أخطر
ّ
اإلصبلحات التً عرفتها تونس ألنهاأ ّججت حرب الخبلفة التً أثّرت فً المسٌرة الوطنٌّة
وهدّدت أركان الدولة وانتهت بتؽٌّر السابع من نوفمبر.
 الصراع بٌن الدولة الوطنٌّة واإلسبلم السٌاسً الذي كانت بداٌة ظهوره دعوٌّة عنه ولكن شؤنه شؤن ك ّل الحركات الدٌنٌّة كان هدفه الوصول للحكم وذلن باإلجهاض على الدولة
المدنٌّة وإحبلل الدولة الدٌنٌّة التً تحكمها الشرٌعة عن طرٌك الخبلفة وٌمكن إعتبار هذا
سسوها دولة مدنٌّة حداثٌّة
الصراع من أه ّم ما عانت منه الدولة التونسٌّة التً أرادها مإ ّ
ٌنص علٌه
تساٌر العصر و تؤخذ بؤسباب التمدّم مع احترام الهوٌّة العربٌّة اإلسبلمٌّة كما
ّ
الدستور دون أن تسمط الدولة فً منحى الحكم الدٌنً .
 هنان للدستورٌٌن ما ٌجمعهم و ما ٌفرلهم مثل كل الكٌانات السٌاسٌة النشٌطة ؼٌراإلٌدٌولوجٌة المتكلسة.
 )1فٌمكن اختزال ما ٌجمعهم من النضال لتحرٌر الوطن من االستعمار و للمحافظة على
استمبلله و عزته و مناعته و وحدته و حرمة الببلد و سٌادتها و على المنوال المجتمعً
المتؤصل فً هوٌته العربٌة اإلسبلمٌة و تبلزمه فً أبعاده االلتصادٌة و االجتماعٌة
و الموالؾ من أمهات المضاٌا الوطنٌة و الدولٌة و الوصول للحكم و المحافظة علٌه
 )2كما ٌمكن اختزال ما ٌفرق الدستورٌٌن فً بعض الخٌارات االلتصادٌة و االجتماعٌة
بحكم تبلزمها المبدبً ( التعاضد مثبل) و التعاطً الدٌممراطً فً داخل الحزب و خارجه
( مإتمر 1971و انشماق لٌادات أسست معارضات جدٌدة) و مسؤلة الزعامة جهوٌا
و وطنٌا لبل االستمبلل و بعده (الصراع على زعامة الحزب والتراجع فً انتخاب أعضاء
لجان التنسٌك و الدٌوان السٌاسً)  ،ثم بعض الوالءات التٌؤدتإلً اإللصاء ( شموق فً
الحزب) و الصراع علً الخبلفة فً عهدي الزعٌم الحبٌب بورلٌبة و فً نهاٌة
الربٌس زٌن العابدٌن بن علً.
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تفاعبلت و استنتاجات فً المراءة النمدٌة السٌاسٌة
لفترة الحكم 2010 – 1987
خبلل مختلؾ مداخبلت السٌاسٌٌن و الدبلوماسٌٌن و الخبراء و اإلطارات العلٌا للدولة
و البرلمانٌٌن المشاركٌن فً مختلؾ حلمات المراءة النمدٌة لسٌاسات الحكم
 2010 – 1987أثٌرت العدٌد من المسابل فً شكل موالؾ أو تحالٌل أثرت الحوار مما
ٌستوجب التنصٌص علٌهاباإلضافة إلً المداخبلت األساسٌة لكل حلمة و التً لل أن
تناولها المإرخون و الدارسون و الجامعٌون فً بحوثهم ،و ٌمكن تلخٌصها فً ما ٌلً:
 أمام الوضع العام للببلد الذي سٌطرت علٌه الصراعات على الخبلفة وانهٌار االلتصادواستفحال أمر الحركة الدٌنٌّة التً لها "أجندا " سٌاسٌّة خاصة لبلستٌبلء على السلطة
السر وخاصة الجناح العسكري الذي كان ٌع ّد لبلنمبلب
وذلن بما أحدثته من أجنحة فً
ّ
على الحكم وجد الطٌؾ السٌاسً التونسً والرأي العام الوطنً بكل مكوناته من جمعٌات
و منظمات و أحزاب معارضة و الشخصٌات االعتبارٌّة فً تطبٌك زٌن العابدٌن بن علً
الفصل 57من دستور  1959مخرجا سلٌما من األزمة التً تتخبّط فٌها الببلد التً كانت
على شافة الهاوٌة.
 لمد أجمعت أؼلب الشهادات ّأن ما ولع ٌوم 7نوفمبر  1987هو مطابك للدستور ولد
طبّك بؤسلوب إنسانً وحضاري فً كنؾ االحترام لبورلٌبة ولتارٌخه المجٌد كما كان
لبٌان السابع من نوفمبر تؤثٌره على التفاؾ ك ّل أطٌاؾ المجتمع التونسً حول التؽٌٌر .و
رؼم حسن المعاملة واالحترام الذي تلماها الزعٌم طول حٌاته فمد كان لرار منع ّ
بث
مراسم جنازته على الهوى بالصوت والصورة

أمرا أثار حفٌظة وؼضب ك ّل التونسٌٌّن

بمختلؾ مشاربهم وموالعهم كما كان له صداه السٌّا فً العالم بؤسره رؼم أن ملؾ ترتٌب
مراسم جنازة الزعٌم الحبٌب بورلٌبة كان فً أدراج الرباسة كما صرح به السٌد دمحم
جؽام.
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 واصلت الدولة التونسٌّة خبلل فترتً الحكم (بورلٌبة وبن على) االعتماد علىتبلزم وثٌك كان هو أساس االستمرار السٌاسً واالجتماعً وهو التوازن بٌن
ولوة الدولة وكانت األزمات التً تنشب من
ولوة المن ّظمة الشؽٌلة ّ
لوة الحزب ّ
ّ
المكونات.
حٌن آلخر هً نتٌجة االختبلل فً هذا التوازن التارٌخً بٌن هذه
ّ
 هنانإجماع على ّ
أن وصول زٌن العابدٌن بن علً للحكم أنمذ النظام و الحزب االشتراكً
الدستوري الذي تجددلٌصبح التجمع الدستوري الدٌممراطً و أطلك سراح كل
المساجٌن السٌاسٌٌن وولع ج ّل الطٌؾ السٌاسً على مٌثاق وطنً ٌحدد التوافك
على مسالة الهوٌة و النظام السٌاسً والحرٌاتو الدٌممراطٌة و العبللات الخارجٌة .
 انتظمت انتخابات تشرٌعٌة و رباسٌة سابمة ألوانها .وإن أجمع جل الممضٌن علىالمٌثاق الوطنً على ترشٌح السٌدزٌن العابدٌن بن علً للرباسٌة فمد أخفك هإالء فً
تشكٌل لابمة وحدة وطنٌة فً التشرٌعٌة لتؤمٌن االنتمال الدٌممراطً المنشود
بامتناع البعض عن خوض اإلنتخابات فً لابمات مشتركة و خاصة السٌد أحمد
المستٌري ،مما ٌعتبر إجهاضا لتؤسٌس المسار الدٌممراطً من خبلل برلمان ٌمثل
فً دورته األولى كل الفاعلٌن السٌاسٌٌن .كما نتج عن هذه االنتخابات انمطاع
التواصل بٌن النظام

و اإلسبلمٌٌن ثم المطٌعة و التصادم إثر إلرار لٌادة حركة النهضة

تحرٌر المبادرة إلتباعها أدىإلى حرق ممر لجنة التنسٌك التجمع
الدستوري الدٌممراطً بباب سوٌمة ،وحصلت تجاوزات لم ٌكن من الممكن التصدي
لها وهو ما تسبب فً تراجعانفتاح النظام و اللجوء إلً المعالجات األمنٌة و تعطل
المسار الدٌممراطً .
 إن حماٌة الحرٌات األساسٌة التً كانت محور التزام كل الممضٌن على المٌثاقالوطنً انتهكت من أطراؾ إثر فشلها فً أول انخراط فً المسار الدٌممراطً
مما دفع بالنظام إلى التصلب و االنؽبلق و مراجعة الخٌارات فً خضم محٌط مناوئ
للتفتح على الفصابل المتطرفة لكن طول فترة تلن المراجعة دفع بتوخً المعالجات
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األمنٌة و فسح المجال للتصادم و المحاكمات و تجٌٌش الرأي العام الدولً فؤثر ذلن
علىتعاطً النظام مع حلفابه التملٌدٌّن.
 رؼم المجهود التضامنً الذي ٌموم به الحزب والدولة من رعاٌة التصادٌّة واجتماعٌةوصحٌة لؤلشخاص و الفبات ذات الحاجٌات الخصوصٌة و سٌاسة اإلدماج فً المجتمع
و تنمٌة المناطك الوعرة جؽرافٌا ،تبمى مسؤلة حموق االنسان والحرٌات الفردٌة والعامة
لضٌة مطروحة على الحزب و الدولة لم ٌتحمك فٌها تمدما ملموسا و أضرت بصورة
النظام نظرا لئلفراط فً تسٌّسها من كل األطراؾ وتبمى نجاحات اإلنجازات االلتصادٌة و
االجتماعٌة التونسٌة مرجعا للدول النامٌة و فً الترلٌم الدولً تحممت بفضل
التخطٌط المحكم و لدرة الكفاءات التونسٌة فً التصور و اإلنجاز.
 منذ انطبلق التجمع الدستوري الدستوري ،فً  27فٌفرى  1988كان هنالن مولفانمختلفان صاحبا مسٌرة التجمع إلً حٌن حله :مولؾ ٌمر بوضوح صفة الدستوري
 destourienللتجمع و ٌهدؾ إلى ربط التجمع الجدٌد بماضً الحزب الدستوري
لمواكبة المرحلة الجدٌدةٌ ،مابله طرؾ ٌري ّ
أن النضال من أجل الدستور مرحلة
انتهت بعدما حممت الهدؾ أالوهودستور للببلد و ٌنبؽً أن ٌواكب الحزب الجدٌد
"التجمع" المرحلةً الجدٌدة فً البناء الدٌممراطً الشعبً.
 -خبلل اللجنةً المركزٌة للحزب االشتراكً الدستوري المنعمدة فً

 26و  27فٌفرى

 1988تم االتفاق على إعادة هٌكلٌة الحزب و تم إلرار مبدأ االنتخاب فً كل هٌاكل
الحزب من ذلن أعضاء لجنة التنسٌك من هٌاكل المواعد المنتخبٌن وأعضاء الدٌوان
السٌاسً من أعضاء اللجنة المركزٌة المنتخبٌن ،وهو ما كان ٌطالب به المنشمون عن
الحزب فً مإتمر  ، 1971لكن لم ٌتم ذلن و بمً التعٌٌن هو الماعدة فً مستوى لجان
التنسٌك والدٌوان السٌاسً إلً آخر مإتمر للحزب سنة  2008وهو موروث من مإتمر
المصٌر لسنة.1964
 -المصالحة الوطنٌة التارٌخٌة جسمها الربٌس بن على فً

 20مارس  1989بإسناد

الصنؾ األكبر من وسام االستمبلل إلى كل رموز الحركة الوطنٌة :صالح بن ٌوسؾ ،دمحم
منصؾ باي ،وعبد العزٌز الثعالبً ،دمحم علً الحامً ،الطاهر صفر ،الحبٌب
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ثامر،الحبٌب بولطفة ،الهادي السعٌدي ،المختار عطٌة ،صبلح الدٌن بوشوشة ،علً
الزلٌطنً و مصباح الجربوع لتحمٌك الوفاق الدستوري و انسجام البورلٌبٌن و الٌوسفٌٌن
فً رحاب مختلؾ هٌاكل التجمع الدستوري الدٌممراطً منذ جلب رفاة صالح بن ٌوسؾ
فً جوٌلٌة 1988و ترسٌخ نضاله فً ذاكرة التونسٌٌن فً المجال السٌاسً و الثمافً
والنضال الوطنً ،و كل من حاول اإلٌهام بعدم المصالحة الدستورٌة و المفز على
محاولة تصحٌح تارٌخ النضال الوطنً هو نبش فً الماضً لؽاٌات سٌاسوٌة و تحرٌن
النعرات الجهوٌة و الصراعات السٌاسٌة ال أكثر و ال ألل .
 تمٌّزتبداٌة حكم فترة 7نوفمبر بدلة اإلصؽاء و المتابعة و نجاعة معالجة مشاؼل عامةالتونسٌٌن و للمشا كل االجتماعٌة و لئلشكاالت التنموٌة باالتصال المباشر وعبر هٌاكل
التجمع الدستوري الدٌممراطً و مإسسات الدولة و هٌاكلها ،مما أضفى المصدالٌة على
التوجهات و الخٌارات و على عمل السلطة الجدٌدة ،لكن هذا التمشً بدأ ٌتملص فً
الفترة الثانٌة من مرحلة التحول شٌبا فشٌبا و تراجع إلى نمطة البداٌة إلى أن فمدت
هٌاكل التجمع نجاعتها وظهرت بوادر الؽضب عبر التحرن فً الشارع بطرق مختلفة
استؽلها معارضو النظام من أجل إضعافه من *لن أحداث الحوض المنجمً و بن لردان.
 اختبلل هٌاكل التج ّمع أدت إلى ضعؾ النظام و ابتعاده عن مشاؼل الناس .فالنظام سمطعندما فمد أنصار الحزب إشعاعهم و بدأ ٌتجسم السموط فً االنتخابات التشرٌعٌة لسنة
 2009من خبلل ضعؾ اإللبال على الحملة االنتخابٌة وعدم التواصل مع المركزٌة
الحزبٌة ،و من خـبلل االنتخابات البلدٌة لسنة

 2010التً تخبطت فً الصراع بٌن

أعضاء المابمات االنتخابٌة للمجالس البلدٌة بٌن الثلث المعٌن من السلطة و الثلثان
المنتخبان من المواعد الدستورٌة بالمناطك البلدٌة و تعثر تجدٌد الهٌاكل الماعدٌة سنة
 2010التً لم ٌنجز منهاسوى الثلث من مإتمراتها بسبب عدم إلبال المترشحٌن
والناخبٌن علٌها على حد السوى بعدة جهات خاصة تلن التً عرفت أشد التوترات
فً دٌسمبر  2010و جانفً .2011
 منذ سنة  ، 2006ألدم التجمع الدستوري الدٌممراطً على تؽٌٌر طرٌمة عملالمخاطبٌن الطبٌعٌٌن المنتمٌن له فً التعاطً مع المضاٌا األساسٌة الوطنٌة و الجهوٌة
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نذكر منها أحداث الحوض المنجمً و أحداث بن لردان و التحركات المطلبٌة على
سبٌل المثال و فً الملفات السٌاسٌة الهامة مثل تنمٌــــــــح الدستور ،التعاطً مع
ملفات المعارضة و مع المضاٌا الحمولٌة.
 الحزب االشتراكً الدستــــوري كان متمدما على الدولة منذ مإتمر المصٌر لسنة 1964مما جعل منها دولة الحزب ،ولد تحول فً ما بعد إلى حزب الدولة فً مرحلة
التجمع الدستوري الدٌممراطً حٌث أصبح حزب وظٌفً للدولةً بموة أنصاره
الذٌن فمدوا تدرٌجٌا البعد النضالً من أجل لٌمه و مبادبه التً ٌستمد منها لوته
لدي لواعده ،حزب أصبح ٌعتمد فً دٌمومته على الدولة و ٌعتبرها من بناءه و من
مكاسبه التارٌخٌة وكانت النتٌجة أن سمط بسموط النظام.
 -منذ تحوٌر الدستور سنة

 ، 2002بدأت تظهر سلطة موازٌة فً تسٌٌر الحزب

وهٌاكـــــل الدولة فً محٌط ربٌس الدولة و ربٌس الحزب ،أخضعت الحزب والدولة
إلً ألطاب التؤثٌر التً أخلت بالتوازنات المعهودة فً التسٌٌر فً الحكم و فً الحزب
وبٌن الجهات والفبات والمطاعات ،فبدأ ٌتحول التعلك بالنظام إلى نفور منه و ظهر شعور
الكراهٌة و الحمد للملتفٌن علٌه بدون وجه و المستؽلٌن لربهم لرأس النظام للثراء
الفاحش.
 بمرور الزمن ،تخلى الحزب عن لوائ ح مإتمراته و أصبح البرنامج الرباسً هوالمرجع و أصبحت لابمات التجمع فً االنتخابات التشرٌعٌةً ال تحمل برنامجا منبثما من
عمك لواعد وهٌاكل الحزب بل منبثمة لبرنامج الجمهورٌة .
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الدراسات و المساهمات المعتمدة
فً أشؽال لجنة المراءة السٌاسٌة

تؤسٌس الدولة المستملة و النظام الجمهوري
على ولع المستمبل و تجاوز الماضً
56

االستمبلل الداخلً و الخبلؾ البورلٌبً الٌوسفً و توابعه
االستاد عادل كعنٌش ،برلمانً سابك
كانت بداٌة المراءة النمدٌة لسٌاسات الحكم  2010 – 1955عسٌرة ،استوجبت التفاهم
خاصة بٌن الدستورٌٌن حول منطلمات الدولة المستملة و ما حام حولها من تجاذبات و
توافمات و صراعات و تسوٌات.
و لننطلك من جولة الزعٌم الحبٌب بورلٌبة سنة

 1947الدعابٌة للمضٌة التونسٌة و

منالشاته مع بعض وفود األمم المتحدة وعودة من الماهرة سنة  1949إلى تونس ،التنع
بان لضٌة تونس لم تعرؾ و لن ٌعتنً بها ما لم ٌضطرب بها األمن بصفة واضحة حٌث
الحر الدستوري لبلستعداد للكفاح المسلّح
ركّز جهوده على تنظٌم الشعب حول الحزب
ّ
لتحرٌر الببلد من المستعمر ألنه تحسس رفض فرنسا للحلّول الوسطى الستمبلل الببلد.
فاستطاع تكوٌن جبهة لومٌّة واعٌة وصلبة لها جاهزٌة لمعركة التحرٌر التً انطلمت فً
 15دٌسمبر  1951كر ّد على "مذكّرة 15دٌسمبر "1951و التً أجابت فٌها فرنسا
بالرفض لمطالب الشعب واستع ّد الحزب والمن ّظمات المومٌّة للمماومة وطلب بورلٌبة من
حكومة التفاوض رفع الم ّ
ضٌة التونسٌّة لؤلمم المتّحدة فً  9جانفً  .1952كما دعا جهرا
للكفاح المسلّح بحضور الجندرمة الفرنسٌّة فً اجتماع تارٌخً فً مدٌنة "بنزرت" وذلن
ٌوم 13جانفً  1952الذ يألمى فٌه خطابا باللؽتٌن العربٌة و الفرنسٌة إلٌصال رسالة
فحواها للممٌم العام الفرنسً الجدٌد جان دي هوتوكاون Jean De Hautecloque
الذي أرست باخرته فً نفس الٌوم بمٌناء سوسة.
و فً  18جانفً ٌ ، 1952وم اعتمال المٌادات الدستورٌة و فً ممدمتها الزعٌمالحبٌب
بورلٌبة ربٌس الحزب صحبة المنجً سلٌم مدٌر الحزب و وضعهما فً اإللامة الجٌرٌة
بجزٌرة جالطة و إٌماؾ حوالً عشرٌن شخصٌة من إطارات الحزب و بعض الشٌوعٌٌن
و إبعادهم إلى الجنوب ،و فً ظل ؼضب شعبً عارم ،و رؼم منع الممٌم العام لنشاط
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الحزب ،تمكن الحزب من عمد مإتمره الرابع بسٌدي محرز بتونس برباسة المناضل
المرحوم الهادي شاكر عضو الدٌوان السٌاسً و تمرر فٌه تؤجٌج الكفاح من أجل إلؽاء
الحماٌة و تحول تونس إلى دولة مستملة ذات سٌادة منددا باالعتماالت داعٌا الشعب إلى
الكفاح لتحرٌر الببلد من المستعمر .و شكل دٌوان سٌاسً جدٌد ٌرأسه الحبٌب بورلٌبة
( معتمل) و ٌتكون من مناضلٌن نذكرهم ألننا سنجدهم فاعلٌن فً مرحلة االستمبلل مثل
صالح بن ٌوسؾ (األمٌن العام) و المنجً سلٌم ( معتمل) وأعضاإه الهادي نوٌرة،
فرحات حشاد ،الهادي شاكر ،علً البلهوان ،جلولً فارس ،الصادق الممدم،الطٌب
المهٌري ،أحمد المستٌري و ؼٌرهم.
ولد استجاب الشعب لنداء الثورة وس ّجل مبلحما وأٌاما خالدة فً ك ّل أرجاء الببلد
بالتزامن مع المناورات السٌاسٌة النافدة التً كانت تحركها رموز لٌادة الحزب بزعامة
الحبٌب بورلٌبة من منفاه الذي كان فً نفس الولت ال ٌإمن بسٌاسة ؼلك األبواب بل
كان دابما ٌترن للخصم منفذا ٌؤتً منه للتفاوض حتى" ٌرجع للجادة" حسب العبارة الذي
اشتهر بها .و طالب الممٌم العام "دٌهوتكلون" من "الباي" إلالة حكومة" شنٌك"
سن بها و كان الحسم فً إلالتها لسلطات الممٌم العام الذي
التفاوضٌّة فرفض الباي وتم ّ
عوضها بحكومة "صبلح الدٌن بكّوش" فً  28مارس  .1952ولد رفض أعٌان األمة
التونسٌة المشاركة فٌها أو التعاون معها و فً ممدمتهم الهادي نوٌرة ،المٌادي الوحٌد
من الدٌوان السٌاسً الذي بمً خارج السجن.
ولد حاول وزٌر خارجٌّة فرنسا ٌوم  19جوان  1952أمام الجمعٌّة الوطنٌّة الفرنسٌّة
تمدٌم برنام َج إصبلح لكن لم ٌكن فٌه أي تنازل وكان مضمونه ال ٌؽٌّر طبٌعة االستعمار
ولد تف ّطن الحزب ّ
أن هذا الممترح لٌس سوى ربحا الولت وتجنّب ؼضب المع ّمرٌن
الفرنسٌٌّن فً تونس .فعمدت المن ّظمات المومٌّة اجتماعا رفضت فٌه هذه اإلصبلحات التً
إعتمدتؤسلوب االزدواجٌّة المرفوضة وتواصل الضؽط على "الباي" لٌوافك على هذه
تكون مجلس األربعٌن الذي ض ّم المن ّظمات المومٌّة
اإلصبلحات التً رفضها بدوره و ّ
ٌمرر
وأعٌان تونس من رجال دٌن ومثمّفٌن للولوؾ إلى جانب الباي وش ّد أزره حتى ال ّ
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االستعمار إصبلحاته الهزٌلة خاصة و أن المنظمة األمم المتحدة صادلت فً جلستها
العامة لٌوم 16أكتوبر  1952على تسجٌل لضٌتً تونس والمؽرب لتشرع اللجنة الخاصة
فً دراستهما ٌوم  4دٌسمبر  1952و فشلت فرنسا فً مواجهة الرأي العام الدولً و
وضعت حلفابها فً حرج لكن لم تمر البحة منح االستمبلل فً منالشة المضٌة ٌوم 13
نوفمبر 1953بحضور صالح بن ٌوسؾ األمٌن العام للحزب الحر الدستوري الجدٌد
و ربٌس البعثة التونسٌة لدى األمم المتحدة الذي صرح إثر ذلن إن – الشعب التونسً
سٌواصل كفاحه فً سبٌل حرٌته و استمبلله .
وتف ّطنت فرنسا إلى الدور الهام الذي كان ٌلعبه فرحات حشّاد الزعٌم الوطنً النمابً فً
جلب التعاطؾ الدولً مع المضٌة التونسٌة وهو الذي ٌتمتّع بالحصانة بحكم مركزه فً
الحركة الع ّمالٌّة العالمٌّة لذلن عمدتْ إلى دفع الٌد الحمراء إلؼتٌاله ؼدرا ٌوم  5دٌسمبر
1952انتماما من حماسه الوطنً ولدوره الفعّال فً الحزب الدستوري وذلن للمضاء على
المماومة التً كان االتّحاد سندها الموى ولكن حادثة اإلؼتٌال ألبت الرأي العام الدولً
على فرنسا.
وأمام صمود المماومة و ضؽط الرأي العام الدولً لتصفٌة االستعمار ،ناورت فرنسا
بتؽٌٌر الممٌم العام "دٌهوتكلون" بالممٌم " بٌار فوازار" فً  2سبتمبر 1953وانتهجتْ
سٌاسة التهدبة مثل أطبلق سراح بعض المٌادات الدستورٌة و عودة المنجً سلٌم إلى
سالؾ نشاطه الحزبً فً العلن لكن دون لبول التعامل معهم ودون مراجعة موالِفها.
فؤصبحت تونس تعٌش ركودا و انتظارا مما سمح للحزب بالسٌطرة على المولؾ لكن
بورلٌبة تصدّى لسٌاسة التهدبة حتى ال تكون سببا إلطفاء جذوى المماومة بالدعوة إلى
مواصلة الكفاح واجتمع مجلس األربعٌن بدعوة من الحزب والمن ّظمات المومٌّة و تمسن
بضرورة إلؽاء نظام الحماٌة.
ث ّم جاءت حكومة" مح ّمد صالح مزالً" التً لم تحض بؤي تمثٌل شعبً فؤمضى
"مزالً" اإلصبلحات المعروفة باسم "إصبلحات مزالً فوازار" والتً لم تؽٌّر شٌبا من
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طبٌعة الحماٌة وأعلن الدٌوان السٌاسً للحزب معارضته لهذه اإلصبلحات ونادى
باستبناؾ المماومة والنضال للخروج من المؤزق فحاول الممٌم العام استرضاءهم بنملة
الزعٌم الحبٌب بورلٌبة من جزٌرة جالطة إلى جزٌرة "اللروا" الفرنسٌة ٌوم

 21ماي

1954م ّما مكّنه من ربط الصلة مع أعضابه والتشاور معهم وتوجٌههم كما تمكّن من نشر
ممال فً مجلّة "االكسبراس" منتمدا فٌه مزالى و الباي وكان ذلن إشارة منه لمواصلة
المماومة التً نشطتْ من جدٌد و نفذت العدٌد من العملٌات البطولٌّة كر ّد فعل على جرابم
" الٌد الحمراء" العدٌدة و الخطٌرة مثل اؼتٌال الهادي شاكر فً  13سبتمبر 1953الذي
ٌستمر
امن تواصل المٌادة الدستورٌة ٌوم اعتمال الحبٌب بورلٌبة و نفٌه فً جالطة ولم
ّ
األمن فً الببلد كما كانت تطمح لذلن فرنسا.
ع ٌِّن السٌد "منداس فرنس"
و فً هذا الظرؾ المتشنج و فتور التواصل مع المستعمرُ ،
ربٌسا للحكومة الفرنسٌّة ٌوم  17جوان 1954و الذي صرح اثر تعٌٌنه على منبر
الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة بؤن " فرنسا وعدت بتمكٌن الشعبٌن التونسً و المؽربً من
التصرؾ فً شإونهما  ...وأنه سٌفً بهده التعهدات و سٌواصل الحوار الذي ٌؤسؾ
النمطاعه" الشًء الذي اعتبرته لٌادة الحزب منعرجا سٌاسٌّا هاما بالنسبة للمضٌّة
فبمجرد ما انتهى" منداس فرنس" من معالجة المضٌّة الهند الصٌنٌّة حٌث
التونسٌّة
ّ
انتهت معركة "بٌان بٌان فو" بهزٌمة ساحمة لفرنسا واضطرت لعمد صلح مع الجنرال
"جٌاب" بدأ اهتمامه بالمضٌّة التونسٌّة وكلّؾ " آالن سافري " الذي ٌعرؾ تفاصٌل
الملؾ التونسً بإعداد مذكّرة أرسلت لبورلٌبة الذي كان فً جزٌرة " ال لروا" وكان
ّ
"منداس فرنس" ٌرؼب فً استتباب األوضاع حتى ال ٌشتعل المؽرب العربٌدفعواحدة
وولع االتصال ببورلٌبة الذي أفاد" أالن السافري" بؤنّه مستع ّد لمبول االستمبلل الداخلً
وأصبح الزعٌم بورلٌبة ٌبلّػ موالفه للطرؾ الفرنسً عن طرٌك

المرحوم "مح ّمد

ؾ المرالبة والتمشٌط واإلٌمافات و الٌد
المصمودي" فً ظرؾ كانت فٌه لوى األمن تُكث َّ ُ
الحمراء كثّفت فً عملٌاتها اإلرهابٌّة و مواصلة الجٌش الفرنسً مبلحمة المماومٌن
والمناضلٌن التونسٌٌّن حٌث لم تهدأ المعركة بسموط حكومة مزالً (جوٌلٌة
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)1954

عندها طلبت الحكومة الفرنسٌّة من بورلٌبة الذي كان مبعدا فً جزٌرة " اللروا" أن ٌؤذن
ض و دعا لمواصلة المماومة .و سعٌا منها للتهدبة  ،عمدت
بإٌماؾ المماومة لكنه َر ْف َ
فرنسا إلى نَ ْمل الزعٌم بورلٌبة من جزٌرة "اللروا" إلى لصر" الفرتً

"La Ferté

ب"امٌلً ٌ " Amilyوم  19جوٌلٌّة  1954ودعا "منداس فرنس" المرحوم "مح ّمد
سرا فً "جٌناؾ"
المصمودي" ممثّل الحزب
الحر الدستوري الجدٌد فً بارٌس واستمبله ّ
ّ
وأعلمه ّ
أن فرنسا مستعدّة لئلٌفاء بوعودها وأطلعه على مشروعه على شرط أن ٌمبل
الحزب اختصار مشاركته فً حكومة المفاوضات ببعض الوزراء مساٌرة للرأي العام
الفرنسً وحتى ال ٌحرج الحكومة الفرنسٌّة وطلب منه أن ٌعلمه برأي بورلٌبة فً هذا
الموضوع فمبل ذلن لبادر "منداس فرنس" بتعٌٌن الجنرال" دٌبلتور" مكان الجنرال
"ؼرباي" المتصلب و عرض االمر على مجلس الوزراء الفرنسً ٌوم 30جوٌلٌّة 1954
الذي أصدر ببلؼا جاء فٌه ":تعطً فرنسا نفسا جدٌدا للعبللات التونسٌّة الفرنسٌّة " ث ّم
لَ ِد َم "منداس فرنس "لتونس فً  31جوٌلٌّة فً زٌارة فُ ْجبٌِّة وأعلن عن نٌة فرنسا لمنح
ً أمام "الباي" فً" لرطاج".
استمبلل تونس الداخلً فً خطاب رسم ّ
بعد مفاوضات شابكة ألعضاء حكومة المفاوضات مع فرنسا بتوجٌه من الزعٌم الحبٌب
ؼرة جوان
بورلٌبة ،عاد بورلٌبة منتصرا إلى أرض الوطن فً ّ

 1955استمبله الشعب

التونسً بحشود كبٌرة جاءت من كل الجهات من كل الفبات جسمت الوحدة المومٌّة فً
أبهى صورها و كانت رسالة لوٌة للطرؾ الفرنسً لرمزٌة زعٌمهم واعتبر االستمبلل
الداخلً انتصارا لنضال الشعب التونسً وخطوة هامة تم ّهد لبلستمبلل التام الذي هو هدؾ
األسمى.
لكن هذا لم ٌكن من رأي المرحومصالح بن ٌوسؾ ومن انحاز إلى صفّه ،فسرعان ما
برزت بوادر تصدّع الجبهة المومٌّة وأعلن صالح بن ٌوسؾّ ":
أن الشعب التونسً ٌرفض
تلن االتّفالٌات وهو عازم على إحباطها بجمٌع ما لدٌه من وسابل وعلٌه ّ
فإن تولٌع تلن
االتّفالٌات وفرضها على الشعب معناه إعبلن الحرب علٌه" فعاشت تونس فترة انمسام
خطٌرة أدّت إلى فتنة كادت تفتن بالوحدة المومٌّة التً كانت صلبة فً كل مراحل مماومة
االستعمار.

61

ولع ّل تباٌن وجهات النظر بٌن الزعٌمٌن الحبٌب بورلٌبة وصالح بن ٌوسؾ ٌعزى إلى ّ
أن
بورلٌبة كان ٌعتبر ّ
وتطور السٌاسة الفرنسٌّة تدفع
أن ظروؾ المواجهة والوضع المٌدانً
ّ
إلى مساٌرة الوضع واالنمضاض على الفرصة ولد ساعده على ذلن المرحوم المنجً سلٌم
اللذان كانا حرٌصٌن على التشاور معه واألخذ بتوجٌهاته حٌث
والمرحوم الطاهر بن ع ّمار
ِ
نمل بورلٌبة إلى بارٌس وصار لرٌبا من مكان التفاوض للتحكّم فً مجرٌات مراحل
المفاوضات بٌنما كان بن ٌوسؾ فً جنٌؾ ث ّم سافر" لبندونػ" فً  30مارس  1955فً
نطاق تدوٌل المضٌّة التونسٌّة .لذلن اعتبر بن ٌوسؾ ّ
أن الصٌؽة النهابٌّة لبلتّفالٌات ال
للمفاوضٌن التونسٌٌّن.
تتوافك والشروط التً لدّمها هو
ِ
وتسبّب هذا الخبلؾ فً ظهور اتّجاهٌن :االتّجاه البورلٌبً المدعّم من االتّحاد العام
التونسً للشؽل واإلتّحاد العام لؤلعراؾ واالتّحاد العام لطلبة تونس ومن الوطنٌّن أمثال
المرحومٌن علً بلهوان و الباهً لدؼم ورشٌد إدرٌس والطٌّب سلٌم....بٌنما ساند اتّحاد
المزارعٌن وبعض الوطنٌّن أمثال المرحومٌن حسن الترٌكً وٌوسؾ الروٌسً االتّجاه
الٌوسفً.
تكونت تبعا لبلستمبلل الداخلً تساند بورلٌبة وكانت وزارة الداخلٌّة
وكانت الحكومة التً ّ
وجهاز األمن واإلدارة الجهوٌّة تحت سلطة وزٌر الداخلٌّة المنجً سلٌم وٌعتبر هذا دعما
فعلٌّا للسٌادة التونسٌّة وباكورة ثمار االستمبلل الداخلً.
وبدأت المواجهة بٌن أنصار بورلٌبة وأنصار بن ٌوسؾ وكان ك ّل طرؾ ٌن ّظم اجتماعات
شعبٌّة ٌشرح فٌها مولفه وٌندّد بخصمه نذكر من هذه اجتماع المرحوم صالح بن ٌوسؾ
ٌوم 6أكتوبر  1955فً جامع الزٌتونة الذي لال فٌه بالخصوصّ ":
أن االستمبلل الذي
وخدعة استعمارٌّة"
ٌضع أمن الببلد ولضاءها فً أٌدي أجنبٌّة إنما هو ّإال استمبلل زابؾ ِ
ودعا الشعب إلى "رفض هذه االتّفالٌّة والرجوع للكفاح المسلّح والتضامن مع الشعبٌن
الشمٌمٌن المؽربً والجزابري ض ّد االستعمار الفرنسً".
ولرر تجرٌد صالح بن ٌوسؾ من
وبعد هذا الخطاب بٌومٌن التؤم الدٌوان السٌاسً للحزب ّ
األمانة العامة ورفته من الحزب .لكن صالح بن ٌوسؾ رفض هذه المرارات واعتبر ّ
أن
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الجهة التً اتّخذتها لٌست ذات أهلٌّة وأعلن عن استمراره فً مباشرة مسإولٌّة األمانة
العامة للحزب .
وتواصل الصراع على أشدّه بٌن أنصار بورلٌبة والدٌوان السٌاسً وأنصار بن ٌوسؾ
واألمانة العامة إلحراز التؤٌٌّد الشعبً وكسب األنصار فن ّظم بن ٌوسؾ اجتماعا فً جامع
عمبة بن نافع فً المٌروان إثر انتهاء صبلة الجمعة ٌوم  28أكتوبر 1955من نفس السنة
حضره جمع ؼفٌر من المناضلٌن .و ر ّد علٌه بورلٌبة باجتماع حاشد فً ساحة عمومٌّة
بالمٌروان ٌوم  30أكتوبر  .1955ث ّم واصل بن ٌوسؾ حملته فً الجنوب وانض ّم إلٌه
بعض المماومٌن وتطور الصراع لمواجهة مسلّحة بٌن أنصار بورلٌبة وأنصار بن ٌوسؾ.
دري"(زوٌتن
وبعد أن عمد بن ٌوسؾ اجتماعا ض ّم ما ٌزٌد عن  20ألؾ فً ملعب " ِجٌَ ْن ِ
حالٌّا) ؼادر الببلد ٌوم  28جانفً  1956لٌواصل من المهجر معارضته لبلستمبلل الداخلً
وتحرٌض أتباعه على المواجهة

مإتمر صفالس للحزب الحر الدستوري الجدٌد
أول
كان مإتمر" صفالس" هو المإتمر الخامس للحزب
الحر الدستوري الجدٌد وهو ّ
ّ
مإتمر علنً بعد 1937انعمد فً  15نوفمبر 1955لبل خروج بن ٌوسؾ من تونسٌ ،مول
الزعٌم الحبٌب بورلٌبة أنه انعمد بصفالس" بالتراح من الحبٌب عاشور الذي حرص على
ذلن نظرا لتوفّر عددا من الع ّمال المادرٌن على الحفاظ على سبلمتً وسبلمة
المإتمر..وألمٌتُ خطابا طوٌبل أ َ ْفسحتُ فٌه المجال لصالح بن ٌوسؾ كً ٌحضر أشؽال
سح عن
ً المإتمرون دعوتً هذه لكنًّ تمسكت بها حتى ٌحضر و ٌُ ْف ِ
المإتمر ولد ع َ
َاب عل ّ
نواٌاه أمام المإتمرٌن بدون مراوؼة لكنّه رفض ....ولد أخد الكلمة

المرحوم الطاهر

عمٌرة وتسابل عن مفهوم االستمبلل بٌنما السجون مازالت تع ّج بالمساجٌن فكان ر ّد
المنجً سلٌم علٌه متعثّرا – فهو لٌس بخطٌب كما هو معروؾ  -فطلبتُ الكلمة وأعدت
لؤلذهان أنًّ طٌلة المفاوضات بمٌت فً حالة إٌماؾ ورلّابة جبرٌّة فً فرنسا بالذات"...
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وٌمكن اعتبار مإتمر "صفالس" نهاٌة المعركة السٌاسٌّة بٌن أتباع بورلٌبة وأتباع بن
ٌوسؾ حٌث اعتبر هذا المإتمر ّ
تمر بالحكم الذاتً"
أن االتّفالٌات التونسٌّة الفرنسٌّة التً ّ
مرحلة هامة فً طرٌك االستمبلل التام وطالب بمواصلة العمل حتى ٌتحمّك االستمبلل التام
الذي هو أسمى ؼاٌة ٌطمح لها الشعب التونسً ".وٌكون هذا المإتمر لد حسم الخبلؾ
لفابدة بورلٌبة .ث ّم اجتمع المجلس الملًّ للحزب فً

 21جانفً  1956ودرس الوضع

الراهن الجدٌد وأعلنّ ":
أن األوضاع السٌاسٌّة ال تنفنّ
تتطور بالببلد التونسٌّة وبالعالم
ّ
تطورا ٌسٌر بتونس نحو االستمبلل التام" وطالب ب":اختصار مراحل تحوٌل
عموما ّ
لوة نظامٌّة مسلّحة (جٌش) و إدخال
المسإولٌّة وتوفٌر الوسابل الضرورٌّة إلنشاء ّ
تعدٌبلت على الحكم الذاتً تجعله متناسما والوالع التونسً ".
والتطورات المتسارعة التً ظهرت فً
بعد هذا الـتؤٌٌّد للمنهج البورلٌبً فً الداخل
ّ
العالم ،رأى الحزب ّ
أن الظرؾ مناسب للمطالبة باالستمبلل التام وسافر بورلٌبة لهذا
الؽرض لفرنسا ولابل ربٌس حكومة فرنسا "لً مولً" وت َ َّم االتّفاق على إرسال وفد
للتفاوض وبعد تع ّطله بسبب مماطلة الفرنسٌٌّن ،انطلمت المفاوضات ٌوم

 29فٌفري

ونص
1956ث ّم ولع التولٌع على االتّفاق الذي اعترفت ضمنه فرنسا باستمبلل تونس
ّ
على " :ممارسة تونس مسإولٌتها فً مٌادٌن الشإون الخارجٌّة واألمن والدفاع وتشكٌل
الجٌش الوطنً"  .وهً أسس السٌادة التونسٌّة وكان من المفروض لو كان الخبلؾ حول
استمبلل الببلد التام أن تزول الخبلفات و ٌتّجه ك ّل الوطنٌّن والزعماء لبناء دولة االستمبلل
بعد وثٌمة االستمبلل التام .لكن كان لبن ٌوسؾ رأي آخر ولع ّل هدؾ إختبلفه مع بورلٌبة
لم ٌكن االستمبلل الداخلً الن أنصاره واصلوا الفتنة بعد إعبلن االستمبلل التام إضافة إلى
استموابه بزعماء الشرق وواصل التحرٌض على ّ
بث الفوضى باستعمال العنؾ و إعبلن
العصٌان .ولد بادله الدٌوانالسٌاسً عن طرٌك مناضلٌه عنفا بعنؾ وٌمكن التؤكٌد أن
أسباب الخبلؾ ٌمكن باألساس إلى أسباب زعامانٌة من جهة و إلنخراط بن ٌوسؾ
أثناءتواجده بالماهرة فً مسار ٌتعلك بوحدة النظال بٌن شعوب المؽرب العربً وهو ما
ٌفسر ترأسه لوفد بلدان المؽرب العربً فً مإتمر باندوٌنػ.
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تجسٌم السٌادة :وضع الدستور وإعبلن الجمهورٌّة و تؤسٌس
مإسساتها
(تمدٌم مكً العلوي و عادل كعنٌش ،برلمانٌان سابمان)
لم ٌعرؾ العالم اإلسبلمً فكرة البرلمان إالّ فً أواسط المرن التاسع عشر ّ
ألن الشورى
نص علٌها المرآن هً المبدأ الذي لام علٌه الحكم فً اإلسبلم والشورى كما شرحها
كما ّ
صاحب التحرٌر والتنوٌر هً " :االستعانة برأي المستشارٌن فً مهام األ ّمة ومصالحها".
و لم ٌكن من السهل لبول فكرة البرلمان فً العالم اإلسبلمً وفً تونس وذلن فً نطاق
رفض ك ّل ما هو ؼربً ودخٌل .و كان االحتراز لوٌّا حٌث تعتبر الشرٌعة اإلسبلمٌّة هً
المصدر الوحٌد للموانٌن .وبعد تعدّد دعوات المصلحٌن لبللتباس من النظم الؽربٌّة و
سسات الؽرب لتونس بدأ التفكٌر فً البرلمان باحتشام إلى أن بلؽت
دخول العدٌد من مإ ّ
الدعوة إلنشابه ذروتها فً  9أفرٌل  1938حٌث كشفت تلن المظاهرات الحاشدة للشعب
التونسً نضجا سٌاسٌّا و أصبح البرلمان مطلبا شعبٌّا ٌنادي به عامة الناس فً الشوارع
وٌصطدمون من أجل تحمٌمه مع الموى االستعمار مخلّفٌن شهداء فداء للبرلمان التونسً،
الخٌار الذي راود كثٌرا لادة الحركة الوطنٌّة.
فبعد االستمبلل الداخلً مباشرة ولبل اإلعبلن عن االستمبلل التام فً  20مارس ،1956
ٌنص على إنشاء
تمكّن بورلٌبة من استصدار أمر من الباي بتارٌخ  29دٌسمبر 1955
ّ
مجلس لومً تؤسٌسً.
وجرت االنتخابات الحرة و المباشرة فً 25مارس 1956وكان التنافس على  98ممعدا،
والمتكونة من اإلتّحاد العام التونسً
حررت الببلد
ّ
فازت بها لابمات الوحدة المومٌّة التً ّ
للشؽل واتّحاد األعراؾ واإلتّحاد الوطنً للمزارعٌن و المتنافسة مع لابمات الحزب
الشٌوعً فً تسع دوابر وبعض المابمات المستملّة .
و كان الحبٌب بورلٌبة أول من ترأس المجلس المومً التؤسٌسً و كذلن أول ربٌس
حكومة (14أفرٌل  )1956بعد االستمبلل ثم أول ربٌس للجمهورٌة التونسٌة بعد إعبلن
الجمهورٌّة فً 25جوٌلٌّة1957
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أول اجتماع له ٌوم  8أفرٌل 1956نظرا لما لهذا التارٌخ
و عمد المجلس المومً التؤسٌسً ّ
هذا الٌوم من سنة 1938من رمزٌة لكفاح الشعب التونسً من أجل البرلمان و مماومة
االستعمار من اجل نٌل االستمبلل وأسندت رباسة المجلس باإلجماع للحبٌب بورلٌبة الذي
المً خطابا فً هذه الجلسة األولى هو بمثابة الخطوط العرٌضة لدستور

 1959فلو

تصفحنا الٌوم هذا الدستور من التوطبة إلى آخر فصل فٌه لوجدناه منسجما مع ما جاءفً
خطاب الزعٌم الحبٌب بورلٌبة الذي ل ّخص فً هذا الخطاب ك ّل المبادئ والمٌم التً ٌنبؽً
أول دستور نابع من إرادة الشعب.
أن ٌبنى علٌها ّ
أن هذا المجلس ٌجتمع بإرادة الشعب دون سواه ّ
فمد استه ّل بورلٌبة خطابه بالتذكٌر ّ
وأن
الشعب هو صاحب السٌادة الشرعٌّة الحمٌمٌّة وبعد أن ترحم على شهداء الوطن بما فً
ذلن شهداء 9افرٌل  1938الذٌن سمطوا تحت رصاص المستعمر وهم ٌنادون ببرلمان
عرج على استشهاد المرحوم حسٌن بوزٌان ٌوم واحد بعد انتخابه برصاص
تونسً ّ
أول عمل ٌمومون به هو أن ٌس ّجلوا ّ
أن تونس
النواب أن ٌكون ّ
األمانة العامة  .ودعا ّ
حرة مستملّة ذات سٌادة كاملة وعلٌهم أن ٌوفّروا الضمانات المانونٌّة البلزمة
دولة ّ
لٌتخلّصوا من ك ّل المٌود عند ّ
سن الدستور الذي ٌجب أن ٌتبلءم مع وضعٌّة تونس كما
دعاهم إلى أن ال ٌضٌعوا الولت فً الجدال والنظرٌات التً ال جدوى من ورابها بل
االعتماد على منهاج ناجع فً عملهم ٌعتمد على الوالع التونسً ولٌكون االجتهاد اٌجابً
وسرٌع اإلنجاز حتى ٌوضع الدستور فً ألرب ولت ممكن كما أوصى بالمحافظة على
وحدة األ ّمة باعتبار ّ
أن العضو الذي انتخب فً جهته هو الٌوم نابب األ ّمة جمعاء كما بٌّن
ّ
أن تعدّد اآلراء وتباٌن وجهات النظر مطلوب لكن بعد المرار النهابً ٌكون الخبلؾ أو
العناد ضار وٌحدث تص ّد ع وانمسام فً الصفوؾ وعرللة لؤلعمال وبٌّن ّ
أن االتّعاظ
واإل ّطبلع على تجارب الؽٌر ٌجب أن ال ٌمصد به التملٌد األعمى ّ
ألن تونس لها شخصٌتها
منذ آالؾ السنٌن .ث ّم نبّه إلى ّ
أن االستمرار فً الخلل و فً االختبلط فً السلطات لتضخٌم
ٌستمر ّ
ألن هذا الوضع ُمضر بكرامتنا وهو مناؾ
اإلدارة و التنفذ السٌاسً ال ٌمكن أن
ّ
للعدل والتمدّم .و ذكّر ّ
أن تونس الٌوم بصدد بناء دولة جدٌدة ٌنبؽً أن ٌمام نظامها على
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للتطور والتعدٌل .ولٌكن ذلن
أسس واضحة ومتٌنة ،نظام ٌساٌر هذا العصر ولكن لابل
ّ
بالتروي ومراعاة والعنا ومعرفة نفسٌّة شعبنا وتارٌخه وحاضره لكً ٌضمن الدستور
ّ
البماء لدولتنا واالستمرار للحكم فٌها ،داعٌا إلى أن ال ننسى أنّنا عرب وننتسب للحضارة
اإلسبلمٌّة وأنّنا نعٌش فً المنتصؾ الثانً من المرن العشرٌن ونرٌد أن نساهم فً
حضارة عصرنا وذلن بالتصدي للفوضى واالستبداد وبرفض الجمود .فالدستور سٌضع
ٌتصرؾ فً حظوظ
حدّا للطؽٌان ولك ّل المظالم الداخلٌّة والخارجٌّة .ومن الٌوم سوؾ لن
ّ
تطرق
الشعب التونسً ؼٌر الشعب التونسً ولن ٌكون الحكم فً ببلدنا عمابدٌّا .كما ّ
للحرٌّة التً ٌجب أن ال تنملب الى فوضى ،فللمواطن حموق ممدّسة لكن تفرض علٌه
ك أن
واجبات ممدّسة أٌضا ،فالحرٌّة لٌست فوضى ومن ٌعتدي على حرٌّة ؼٌره ال ٌستح ّ
حرا وذكّر بالعدالة االجتماعٌّة و بعبللة تونس بالعالم و نهى عن االنزواء وأكّد على
ٌكون ّ
ربط عبللات مع محٌطنا الجؽرافً ومع جٌراننا و مع ك ّل الشعوب على أساس احترام
المساواة والسٌادة.
لمد أبرز هذا الخطاب بوضوح مبلمح دولة االستمبلل التً كان ٌطمح لها الشعب التونسً
الذي ض ّحى بالؽالً والنفٌس فً سبٌل االستمبلل ودفع الشهداء دماءهم ثمنا للحرٌّة ولع ّل
أه ّم ما جاء فً هذا الخطاب الذي كان العمود الفمري للعمل التشرٌعً للنواب المبادئ
الضرورٌّة لبناء الدولة الوطنٌّة ومن أه ّمها السٌادة للشعب و ّ
النواب هم فً هذا
أن ّ
المكان بإرادة من الشعب و ال ٌستمدون لوتهم إالّ من صاحب السٌادة الذي هو "الشعب".
علما و أنه واصل حضور اجتماعات المجلس بصفتٌه عضوا منتخبا و ربٌسا للحكومة و
كانت مساهمته فً منالشة الفصول و الحسم فٌها بارزة منها الفصل األول للدستور الذي
ثبت هوٌة الدولة و المجتمع بموة الفعل و الكلمة " تونس دولة حرة ،مستملة ،ذات
سٌادة ،اإلسبلم دٌنها ،و العربٌة لؽتها ،و الجمهورٌة نظامها" و هو الفصل الوحٌد الذي
احتمً به المإسسون لدستور  2014للخروج من التجاذبات المعطلة للتمدم فً كتابة
الدستور الجدٌد فٌما ٌتعلك بهوٌة الدولة .وهو الفصل الوحٌد الكامل الذي ٌربط دستور
 2014بدستور 1959
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ودامت أعمال هذا المجلس  3سنوات ّ
مرت بمرحلتٌن األولى لصٌاؼة دستور
ألن أشؽاله ّ
لملكٌّة دستورٌّة على ؼرار برٌطانٌا ث ّم عندما ألؽٌت الملكٌّة أجهض هذا المشروع ولم
ٌنالش فً المجلس أ ّما المرحلة الثانٌة فكانت لصٌاؼة مشروع دستور لنظام جمهوري
وانطلك المجلس فً منالشته ابتداء من  27جانفً . 1958
مرت منالشة فصول الدستور فً المجلس المومً التاسٌسً بمراءة أولى
و عموماّ ،
استؽرلت سنة ولراءة ثانٌّة دامت أل ّل من شهر لمنالشة التوطبة وجلسة ثالثة تبل فٌها
الممرر العام للدستور لرار المجلس إعبلن الجمهورٌّة ث ّم استعراض و منالشة فصول
ّ
الدستور فصبل فصبل وختمت هذه المراءة بالتصوٌت باإلجماع ٌوم

1جوان  1959على

الدستور ولد ولع اإلختٌار على هذا التارٌخ لرمزٌته إذ هو المنطلك الحمٌمً إللامة
الجمهورٌّة وبناء الدولة الوطنٌة.

معركة بنزرت
(التمدٌم :عامر لرٌعة ،والً سابك مشارن فً معركة بنزرت)
كانت البداٌة مع مداخلة عامر لرٌعة الوالً السابك الذي شارن فً حرب بنزرت باعتباره
ضابط من ضبّاط الحرس الوطنً ولد كانت مداخلته عبارة عن وصؾ لؤلحداث كما عاٌنها
كشاهد عٌان و كان النماش حادا بٌن المشاركٌن ،جوهره الخبلؾ حول إن كانت هذه
المعركة ضرورٌّة أم ال؟ ولماذا هذه الممامرة رؼم اختبلل الموازٌن؟
و ٌستخلص من هذا الحوار ّ
أن الصدام الذي ولع بٌن تونس وفرنسا فً بنزرت لٌس حربا
بل هو ّإال معركة من المعارن الكثٌرة التً خاضها الشعب التونسً السترداد سٌادته
الحر الدستوري وبمٌادة زعماء مخلصٌن للوطن وعلى رأسهم
وأرضه تحت لواء الحزب
ّ
الزعٌم الحبٌب بورلٌبة مهندس هذه المعارن التً بدأت بمعركة
بالمعركة المسلّحة فً 1952وصوال إلى معركة ببنزرت

 9أفرٌل 1938مرورا

1961التً حمّمت الجبلء

العسكري عن ك ّل التراب التونسً م ّما ساعد على الجبلء الزراعً فٌما بعد حٌث
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استرجعت تونس ك ّل األراضً التً استولى علٌها المستعمرون وبذلن اكتملت سٌادة
الشعب فً لراره وعلى أرضه.
مر علٌها إلى اآلن ما ٌزٌد عن نصؾ لرن والتً تزامنت مع
لكن منذ معركة بنزرت التً ّ
الفتنة الٌوسفٌّة والمحاولة االنمبلبٌّة لسنة 1962سلن ك ّل الذٌن كتبوا أو تحدّثوا عنها
مذاهب شتًّ ؼالبا ما تكون متنالضة بٌن رافضا لها ومعتبرا أنّها مجازفة أدّت إلى خسابر
بشرٌّة وأضرارا بمدٌنةبنزرت وبٌن مإٌّد لها معتبرا ّ
أن فرنسا كانت ال تنوي التفرٌط فً
بنزرت لوال تلن الهبّة الشعبٌّة التً راح ضحٌّتها شهداء خاصة من شباب الحزب األعزل
لتحرٌر الوطن واسترجاع السٌادة و تبمى تونس من البلدان المبلبل
إذ وهً ضرٌبة الدم
ّ
التً التصدت فً دماء أبناءها بفضل حكمة زعٌمها الذي تفادى الصدام مع المستعمر
الؽاشم ولم ٌؤذن به ّإال عند الضرورة المصوى أي عند تعنّت المستعمر فً لضاٌا مصٌرٌّة
بالموة أو التنكّر لوعوده .
و عند محاوالته إرهاب الشعب
ّ
وللحكم على مدى ص ّحة مولؾ بورلٌبة عندما دخل فً صدام مع فرنسا للجبلء التام عن
التراب التونسً من الضروري أن نمؾ عند أسباب هذه الموالؾ المختلفة من هذه
المعركة وأن نتساءل هل لنا الٌوم المول الفصل فً أسبابها الحمٌمٌّة؟ أي هل بورلٌبة على
حكّ عندما دعا الشعب التونسً لمواجهة الجبروت الفرنسً فً بنزرت لتحرٌر كامل
األرض التونسٌّة؟
ٌَ ْرجع االختبلؾ فً الموالؾ من معركة بنزرت إلى ثبلث دوافع ربٌسٌة عند الكتابة أو
الحدٌث عن هذه المعركة وهً:
 إ ّما ّتكون له رأي سلبً أو رأي
أن ٌكون الذي ٌكتب عن هذه المعركة لد ّ
اٌجابً عن بورلٌبة وهذا الرأي سٌو ّجه مولفه.
 وإ ّما ّالمإرخون حتى وإن كان شاهد
أن ٌكون الذي ٌكتب عنها متؤثّرا بما كتبه
ّ
عٌان أو مشاركا فً الحدث.
 أو ّأن ٌكون الذي ٌكتب متؤثّرا بمذكّرات رجال السٌاسة وخاصة الفرنسٌّون
منهم و على سبٌل المثال دٌؽول.
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والجواب على هذه االحتماالت و لتفسٌر هذا االندفاع الشعبً الؽٌر مسبوق و هذه
التلمابٌّة التً لبّى بها الشعب نداء الزعٌم بورلٌبة للولوؾ فً وجه المستعمر هو ّ
أن
الحر الدستوري كان ٌعتمد فً النضال على تكتٌل الشعب و إصبلح ما أفسده
الحزب
ّ
االستعمار فً السلون والعملٌّة عن طرٌك ما ٌس ّمٌه بورلٌبة االتّصال المباشر فكانت
لوة الحزب الضاربة وذلن بشحذ العزابم واإلٌمان بالتضحٌة فً
الجماهٌر الشعبٌّة هً ّ
ٌحرن المشاعر خ ّطة سٌاسٌّة
سبٌل الوطن بالنفس والنفٌس وكان وراء ذلن الخطاب الذي ّ
فٌها مراعاة لطالة الشعب لخوض المعارن مع تحٌّن ذكً للظروؾ العالمٌة المواتٌة الذي
أسس للثمة المتبادلة بٌن الشعب و لٌادته
ولع ّل األسباب األلرب للوالع هً:
ّ
أن للوب الشباب التونسً كانت تفٌض إٌمانا فً سبٌل اكتمال استمبلل الوطن وكان
بورلٌبة ملتزما مبدبٌّا بمساندة الكفاح الجزابري فكان ٌمول ":ال أنام لرٌر العٌن ما دام
دم إخوتنا الجزابرٌٌّن ٌسٌل" ث ّم ّ
إن ربٌس وزراء فرنسا فكّر فً إعادة احتبلل تونس
معالبة على دعمها لجبهة التحرٌر الجزابرٌة  .ث ّم ّ
إن تونس كانت تعانً من تواجد ثبلث
جٌوش على أرضها جٌش التحرٌر الجزابري والجٌش الفرنسً والجٌش التونسً الفتً
ولد لال بورلٌبة عندما رجع دٌؽول للحكم ":برجوعه استرجاع للثمة و ألملنا وألمل
فرنسا" لكن ما أبداه دٌؽول من تعنّت و احتمار لتونس ع ّجل باتّخاذ لرار المواجهة فً
بنزرت.
كما أنّه من الثابت ّ
أن ك ّل الحكومات الفرنسٌّة من" لمب ّطا "Gambettaإلى "دٌؽول De
 "Gaulleلم ٌكن لهم استعداد لمؽادرة بنزرت ؾ "لمب ّطا" لال بتار ٌخ1881-12-01
نواب الشعبّ ":
البوابة الشرلٌّة
إن لفرنسا مصلحة فً وضع حارس على ّ
فً مجلس ّ
بوابا ٌمظا (أي حضور فرنسً فً تونس).
لممتلكاتها اإلفرٌمٌّة الكبرى (الجزابر) ٌكون ّ
سربه فً مذكّراته من ّ
أن فرنسا ستتخلّى على بنزرت عند حصولها
أ ّما دٌؽول فخبلفا لما ّ
على سبلحها النووي فإن حضور فرنسا ببنزرتمرتبط لدى ك ّل الساسة الفرنسٌٌّن بحضور
فرنسا بالجزابر.
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و كان بورلٌبة خبٌرا بالسٌاسة الفرنسٌة ومتف ّطنا ولد لال عالم اجتماعً ألمانًّ ":
إن
بورلٌبة بخصاله األساسٌّة لرجل السٌاسة الحمٌمً ،ماطل الساسة فً الجمهورٌتٌن الثالثة
والرابعة وتظاهر بمبول الحلول المنموصة رٌثما ٌمتلع منهم البمٌّة الحما وتدرٌجٌّا " و
هنا ،نحن فً صمٌم ما نسمٌه "بسٌاسة المراحل التً اتّسمت بها "البورلٌبٌّة" .ثم عندما
بجس النبض ،فطلب منه
جاء دٌؽول الكاثولٌكً الوطنً العسكري للحكم بادره بورلٌبة
ّ
تحدٌد موعد لجبلء البحرٌّة الفرنسٌّة عن بنزرت فكان ر ّد دٌؽول مبهما ،كما طلب منه
بورلٌبة إعادة رسم الحدود الصحراوٌّة مع الجزابر،فرفض ذلن معتبرا أن الخبلؾ على
الصحراء ٌتعٌن النظر فٌه الحما بعد ؼستمبلل الدولب المؽاربٌة
ومن هنا نفهم المناخ العام الذي انعمد فٌه اجتماع" رمبوًٌّ

"Rambouilletحٌث

أصر بورلٌبة على
حاول دٌؽول استضعاؾ بورلٌبة ومن وراءه الشعب التونسً وعندما
ّ
الدفاع على مصالح ببلده واستكمال سٌادتها لابله دٌؽول بالتشبّث بمظاهر عظمة
اإلمبراطورٌّة الفرنسٌّة وما شابه ذلن من التعالً.
ّ
وبما ّ
المعتزٌن بكرامتهم وكرامة شعوبهم وأوطانهم
أن بورلٌبة من طٌنة رجال السٌاسة
فما كان منه ّإال أن اتخذ المرار بتحدّي "دٌمول" و فرنسا وإجبارها على الخروج من
بنزرت لذلن كانت معركة بنزرت ضرورٌّة وحتمٌّة ولع ّل الخطؤالوحٌد الذي لد ٌإاخذ علٌه
ٌتصور تلن الوحشٌّة التً استعملها اللفٌؾ العسكري الفرنسً ض ّد
بورلٌبة هو أنّه لم
ّ
الشعب األعزل الذي ولؾ مسالما لتحرٌر جزء من تراب وطنه.

مإامرة 1962
ألمى األستاذ عال كعنٌش على منبر ودادٌّة لدماء البرلمانٌّن محاضرة بعنوان"مإامرة
دٌسمبر "1962فً ثبلث محاور:
 أسباب هذه المإامرة والمبلبسات الداخلٌّة والخارجٌّة التً أحاطت بها تسلٌط األضواء على الطرٌمة التً دارت بها المحاكمة -أحداث وولابع هذه المإامرة
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ض ّمت هذه المإامرة عناصر مدنٌّة من بعض المنتمٌن للتٌار الٌوسفً وبعض المنتسبٌن
للفكر الدٌنً ولدماء المماومٌن إلى جانب عناصر عسكرٌّة من الضبّاط المدامى الذٌن
تخرج من مدرسة
عملوا بالجٌش الفرنسً سابما وضبّاط شبّان من الفوج ّ
األول الذي ّ
"سان سٌر العسكرٌّة" فوج بورلٌبة .أ ّما عن األسباب التً جمعت بٌن هإالء فهً متعدّدة
ولد حاول تلخٌصها فً  5أسباب هً :
 العداوة التً كان ٌكنّها بماٌا الٌوسفٌٌّن نحو بورلٌبة خاصة بعد اؼتٌال صالح بن ٌوسؾ 1961و تذ ّمر وسخط بعض المنتسبٌن للفكر الدٌنً المتز ّمتٌن على التمشًّ الذي شرع
فٌه الربٌس بورلٌبة من أجل تحدٌث المجتمع وممارباته المتعدّدة فً خصوص منع تعدّد
الزوجات وإلرار التبنًّ وحتى تحدٌد النسل.
مرت بها الببلد والتً أدت إلى فمدان بعض المواد
 األزمة االلتصادٌّة الخانمة التً ّاألساسٌّة كزٌت الزٌتون الذي أصبح ٌصدّر كلٌا للخارج وتفشً حالة البطالة بعد رحٌل
الفرنسٌٌّن عن تونس وما خلّفه ذلن من ركود التصادي جعل الدولة عاجزة عن توفٌر
الشؽل والتصرت على فتح الحضابر بؤجور زهٌدة.
 المعارضة التً كان ٌلماها النظام من كبار الت ّجار بعد أن بدأ الحدٌث عن التخطٌطوالنهج االشتراكً الذي تستع ّد الدولة إللراره ،زٌادة على حالة احتمان النخب فً المدن
مرة فً تارٌخ تونس على خلفٌّة
الكبرى إثر ح ّل الهٌبة الوطنٌّة للمحامٌن وكان ذلن ّ
ألول ّ
مرافعة ته ّجم فٌها العمٌد الشاذلً الخبلدي على أحد المجالس البلدٌة وأذن بسجنه رؼم ّ
أن
وباألخص فً
له سوابك نضالٌّة مع بورلٌبة .كما كان المناخ العا ّم متوتّرا داخل الببلد
ّ
المٌروان عمب عزل إمام جامع عمبة بن نافع الشٌخ عبد الرحمان خلٌؾ الذي عرؾ
بخطبه المعادٌة للتٌار اإلصبلحً ونملته كؤستاذ تربٌة إسبلمٌّة إلى "لابس" و كذلن
خروج مظاهرات فً المٌروان التً عرفت بمظاهرات (هللا أكبر ما ٌمشٌش).
 حالة التذ ّمر التً كان علٌها بعض المماومٌن ومنهم لزهر الشراٌطً وؼٌره من الذٌنكانوا ٌعتمدون أنّهم لم ٌجازوا بما فٌه الكفاٌة عن الدور الذي لاموا به فً الحركة
التحرٌرٌّة واصطفافهم إلى جانب بورلٌبة خبلل الخبلؾ مع صالح بن ٌوسؾ.
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سسة العسكرٌّة بؤجواء االحتمان التً كانت موجودة آنذان لدى جانب من الرأي
 تؤثّر المإ ّالعام وعدم رضابها عن الطرٌمة التً دارت بها معركة الجبلء ببنزرت حٌث ؼٌّب ؼالبٌّة
سسة العسكرٌّة والحال ّ
أن هدؾ
مس من اعتبار المإ ّ
الجٌش عن هذه المعركة وهو ما ّ
بورلٌبة كان المحافظة على نواة الجٌش الوطنً الذي كان حدٌث البناء وللٌل التجربة
ج به فً معركة ؼٌر متكافبة.
فتحاشى الز ّ
هذه األسباب المتعدّدة جعلت أشخاصا مختلفٌن من حٌث االنتماء والتكوٌن ٌلتمون حول
مشروع واحد هو معاداة بورلٌبة ومحاولة إزاحته عن الحكم .ولد تولّى أحد الضبّاط من
تكونوا فً المشرق العربً وهو المبلزم "عمر البنبلً" من ربط الصلة بٌن المدنٌّن
الذٌن ّ
تحركه العملٌّة االنمبلبٌّة التً ظهرت بجٌوش البلدان الشرق األوسط
والعسكرٌٌّن وكانت ّ
حٌث تبلحمت االنمبلبات فً تلن الفترة بك ّل من سورٌا والعراق لتنسج على المنوال
المصري الذي كان فرٌدا من نوعه .وتكفً اإلشارة إلى أنّه فً فٌفري  1963ولع انمبلب
سر عملٌّة المؽامرة التً استبدّت
فً العراق اؼتٌل على إثره عبد الكرٌم لاسم وهو ما ٌف ّ
بؤؼلب العسكرٌٌّن بالببلد العربٌّة فً ذلن الولت .
و ولع الكشؾ عن محاولة االنمبلب فً تونس ٌوم  1962-12-19ولم ٌت ّم اإلعبلن عنها
ّإال ٌوم  1962-12-25ولم ٌمع الكشؾ عنها من طرؾ الشرطة المدنٌّة أو العسكرٌّة بل
صؾ ٌدعى عمر التوكابري الذي ولع إلحامه فً المإامرة من طرؾ
كشؾ علٌها ضابط
ّ
"عمر البنبلً "ول ّما ولؾ على مدى أللخبطة والتضارب بٌن صفوؾ المتآمرٌن خٌّر أن
وتحول لوزارة الدفاع الوطنً ٌوم  1962-12-19لئلببلغ عنها .فتم إٌماؾ
ٌنجو بنفسه
ّ
ّ
ج ّل الضبّاط الذٌن انض ّموا إلٌها وهم "كبٌّر المحرزي "و" الصادق بن سعٌد"و "عمر
البنبلً"و "صالح الحنّاشً "و"منصؾ الماطري "و"مح ّمد بركٌّة "و"ح ّمادي بن لٌزة"
و لن ٌمع اإلعبلن ّإال بعد حوالً أسبوع من التبلٌػ علٌها وذلن بعد أن ت ّم إٌماؾ ك ّل
فر إلى الجزابر.
عناصرها باستثناء المستاري بوبكّر الذي ّ
لم تتض ّمن األبحاث التً أشرؾ علٌها المرحوم "الباهً لدؼم" وصفا دلٌما لما جرى إذ
المتورطٌن فٌها من العسكرٌٌّن لٌنتمل إلى الكاؾ حٌث ٌمٌم الربٌس
كان ٌموم ببحث
ّ
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بورلٌبة لصد إطبلعه على سٌر األبحاث ولد سارع بورلٌبة ٌوم  1962-12-26بمناسبة
إشرافه على مإتمر اإلتّحاد النسابً بالكاؾ إلى اإلعبلن عن اكتشاؾ هذه المإامرة التً
كانت تستهدفه شخصٌّا وأضاؾ ّ
أن ضابط حرسه الخاص كان له ضلع كبٌر فٌها وهو
كرر بورلٌبة نفس المولؾ فً خطابه الذي ألماه بساحة المصبة ٌوم
"كبٌّر المحرزي".كما ّ
ٌنوون لتله.
18جانفً  1963وأكّد أن ّالمتآمرٌن كانوا ّ
ولد اعتمدت المحكمة العسكرٌّة على تصرٌحات لزهر الشراٌطً وذلن للوصول إلى إدانة
جماعٌّة لك ّل الضبّاط العسكرٌٌّن رؼم ّ
أن األحداث أثبتت تردّد العسكرٌٌّن الذي عدلوا عن
تنفٌذ المإامرة ل ّما تبٌّن لهم ّ
أن مشروعهم ٌختلؾ عن مشروع المدنٌّن .لكن بورلٌبة أراد
أن ٌؽتنم هذه الفرصة لٌو ّجه رسالة شدٌدة اللهجة لك ّل من تحدّثه نفسه بالتطاول مستمببل
على النظام وخاصة من العسكرٌٌّن .ولد كان لهذه المإامرة تبعات سٌاسٌّة هامة فمد عمد
بورلٌبة إلى ح ّل الحزب الشٌوعً ووضع حدّا لتجاوزات حسن العٌّادي الذي اشتهر
بضلوعه فً تعذٌب أتباع بن ٌوسؾ فً صبّاط الظبلم .
وصدر حكم اإلعدام فً حكّ  13متّهم ونفّد على عجلة كاملة حتى ال ٌتد ّخل أي طرؾ
للمطالبة بؤي عفو للمحكوم علٌهمّ .
لكن الخطؤ الكبٌر الذي ولع فٌه بورلٌبة هو لبوله
تحت تؤثٌر محٌطه العابلً بؤن ٌستبدل حكم اإلعدام بالنسبة إلى منصؾ الماطري بعموبة
األشؽال الشالة مدى الحٌاة ،حتى ٌعطً هذا المولؾ تؽطٌة سٌاسٌّة سحب هذا اإلجراء
على حمادي لٌزة فً حٌن ّ
أن مح ّمد بركٌّة وعبد الصادق بن سعٌد وصالح الحناشً كان
لهم دور ألّل أهمٌّة من منصؾ الماطري .وكان من المفروض أن ٌشمل العفو الضبّاط
الستّ حتى تكون الدولة فوق الشبهات.
لمد تعامل بورلٌبة مع هذه المإامرة بمسوة لم تعهد فٌه من لبل ذلن ّ
أن حماٌة الدولة
الناشبة كان بالنسبة إلٌه فوق ك ّل اعتبار.
وم ّما زاد فً تشنّج بورلٌبة ّ
أن النظام حٌنها كان مستهدؾ من الداخل والخارج فعبللة
تونس بجمال عبد الناصر كانت مضطربة وعبللة تونس مع المؽرب كانت فً أسوء
حاالتها العتراؾ تونس باستمبلل "مورٌتانٌا" وكذلن الوضع مع الجزابر لعبللة "أحمد بن
بلّة" ببورلٌبة إذ كان" بن بلّة" ٌعتبربورلٌبةخصما لدودا له لمساندته ل"ٌوسؾ بن
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مستمرة ّ
ألن بماٌا الجالٌة الفرنسٌّة فً تونس
خدر" و حتى العبللة مع فرنسا لم تكن
ّ
كانت تضؽط على حكومتها حتى تحمً مصالحها بتونس بعد أن تؤكّدت ّ
أن بورلٌبة ٌسٌر
تدرجٌّا نحو استكمال عناصر السٌادة بتؤمٌن األراضً الفبلحٌّة.
هذا المحٌط الداخلً والخارجً حتّم على بورلٌبة أن ٌفرض االنضباط داخلٌّا باتخاذ
إجراءات أمنٌّة لاسٌة أدت إلى صدور أحكاما باإلعدام لتبدأ بعد ذلن مرحلة سٌاسٌّة جدٌدة
بموة الدولة والتضٌٌّك على ك ّل الحركات السٌاسٌّة بمن فً ذلن المن ّظمات
اتّسمت ّ
ّ
والطبلبٌّة .
االجتماعٌّة
تدرج مولفه نحو المرونة إزاء
وبعد هذه الرسالة الموٌّة للنظام إثر المحاكمة األولىّ ،
 200شخص آخرٌن لد شملتهم األبحاث وثبت ِع ْلمهم بالمإامرة لكن أخلً سبٌلهم فً ما
بعد دون محاكمة.
فممارسة الحكم هً أمانة ومسإولٌّة وهً تفرض فً كثٌر من الحاالت تح ّمل هذه
المسإولٌّة و إتباع خٌارات مإلمة وصعبة ولكن التارٌخ هو الذي ٌحكم فً األخٌر على
مدى ص ّحة أو خطؤ هذه الخٌارات.

أحمد بن صالح و مسؤلة التعاضد و االشتراكٌة الدستورٌة
(تمدٌم االزهر الضٌفً ،برلمانً سابك)
خصصت ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن حلمة ٌوم  4نوفمبر  2016للمراءة النمدٌة
لبلشتراكٌّة الدستورٌّة و مسؤلة التعاضد باستضافة احمد بن صالح البرلمانً و الوزٌر فً
الستٌنات من المرن الماضً فً حكومة الباهً االدؼم و لدم البرلمانً السابك األزهر
الضٌفً ملخصاتضمن لراءة نمدٌة لبلشتراكٌة الدستورٌة لبل ان ٌتطرق أحمد بن صالح
ساس الذي ما زالت اآلراء حول فشله
لك ّل المبلبسات التً أحاطت بهذا الموضوع الح ّ
متباٌّنة بٌن الذٌن كانوا فاعلٌن فً تلن الفترة وكذلن بٌن المواطنٌن الذٌن عاٌشوا تلن
الفترة وكانوا طرفا عند تطبٌك نظام التعاضد.
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وكانت البداٌة مع مداخلة البرلمانً االزهر الضٌفً الكاتب العام لودادٌة لدماء البرلمانٌٌن
أول ما تولّؾ عنده
الذّي وضع الموضوع فً إطاره الزمنً وظرفه السٌاسً ولد كان ّ
ً مإتمر المصٌر فً إشارة الرتباط مصٌر
مإتمر بنزرت للحزب
ّ
الحر الدستوري الذي سم ّ
مجرد مصادلة على لرارات المجلس الملًّ سنتً
الببلد التونسٌّة بنتابجه التً كانت
ّ
 1963 – 1962فً الشؤن السٌاسً المتمثّلة فً تؽٌّر تسمٌّة الحزب و الشؤن
ألر هذا المإتمر بصفة نهابٌّة البلبحة
االلتصادي المتمثّل فً إلرار سٌاسة التعاضد.فمد ّ
الحر الدستوري الذي صار
المذهبٌّة لبلشتراكٌّة الدستورٌّة والتسمٌة الجدٌدة للحزب
ّ
ٌس ّمى الحزب االشتراكً الدستوري كما كانت له لرارات أخرى أه ّمما تؽٌّر النظام الداخلً
للحزب واعتبار المن ّظمات الوطنٌّة تشكٌبلت ملتزمة بالسٌر فً منهج االشتراكٌّة
الدستورٌّة وبعث اتّحاد من ّظمات الشباب.
و ما ٌه ّمنا الٌوم هو البحة االشتراكٌّة الدستورٌّة والمبادئ التً تض ّمنتها وأه ّمها ّ
أن
االشتراكٌّة الدستورٌّة ال تشبه االشتراكٌات األخرى فهً اشتراكٌّة نابعة من الوالع
التونسً وهً لٌست فً لطٌعة مع ماضً الحزب وهً ال تنفً وجود طبمات فً المجتمع
تمر بتطاحن هذه الطبمات والحزب ٌكلّؾ الدولة بجملة من المطاعات وعلٌها التد ّخل
وال ّ
عند تماعس الخواص.
ألره مإتمر المصٌر من مبادئ سامٌة لبلشتراكٌّة الدستورٌّة لكن عند التطبٌك
رؼم ما ّ
التصرؾ من المابمٌن على تطبٌمها بسوء
ومتنوعة اختلط فٌها سوء
وألسباب عدٌدة
ّ
ّ
النٌّة من الجهات التً خافت على مصالحها الشخصٌّة فمد أدّت هذه التجربة إلى العدٌد من
المآزق فمد عجزت عن تحمٌك التنمٌّة الذاتٌّة وتؤمٌن االلتصاد االجتماعً المتوازن
وتشكٌل حزام استمرار للدولة والمجتمع لذلن دخلت تجربة التعاضد منعرجا حادا وتصاعد
الؽضب الشعبً نتٌجة بعض اإلكراهات والممارسات الجهوٌّة حٌث كان اإلجبار على
االنخراط فً التعاضد هو السابد .
وأمام هذا الوضع ظهر اتّجاهٌن فً ل ّمة الحزب والدولة فمن المسإولٌن من ٌرى أنّه ال
ب ّد من تبلفً نماط الضعؾ والتمادي فً التعاضد ومنهم من ٌطالب بالتخلًّ عن التجربة
وصادؾ ذلن ما كان علٌه الربٌس بورلٌبة من ضعؾ بسبب المرض فمد استطاع محٌطه
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الضٌّك الذي كان معادي للتعاضد أن ٌدفعه للتخلًّ على التجربة فً 9سبتمبر  1969كما
أعلن عن مسإولٌته الكاملة فً ك ّل ماحصل .
لكن فً ما بعد ولعت محاكمة مهندس االشتراكٌة الدستورٌّة أحمد بن صالح.
ث ّم أحٌلت الكلمة ألحمد بن صالح الذي تحدث فً وسط حضور مكثّؾ من المسإولٌن فً
زمنً بورلٌبة و بن علً و من برلمانٌٌن من مختلؾ الحساسٌات السٌاسٌة  ،،،و خبراء
ومإرخون ،،،كانت هذه الحلمة من الحوار مثٌرة جدا

باعتبار أنّه و ألول مرة ٌلتمً

الدستورٌون و معارضوهم للتحاور فً هذه المسالة وإثارة نواحٌها اإلٌجابٌّة و السلبٌّة و مدى
تؤثٌرها على المسار السٌاسً و االلتصادي و االجتماعً فً تونس.
و كشؾ أحمد بن صالح ألول مرةالعدٌد من الحمابمفبعد أن تولّؾ عند مسٌرته النضالٌّة
سواء فً االتّحاد العام التونسً للشؽل أو فً الحزب وأبرز عبللته المتٌنة بحشّاد الذي
كان سببا فً توجٌهه إلى العمل النمابً والتراحه كممثّل لتونس فً" السٌزل" ذكر:
 ّأن االشتراكٌة الدستورٌة لٌست مشروع الحزب الحر الدستوري ،بل صاؼها االتحاد
العام التونسً للشؽل بمساعدة أطراؾ أجنبٌة و تم ترحٌلها إلً مإتمر المصٌر للحزب
للمصادلة علٌها.
 ّوأن االشتراكٌة الدستورٌة شرع العمل بها لبل اإلعبلن علٌها.
 ّوأن بورلٌبة عندما اطلع على المشروع الذي تمدم له لبل مإتمر الحزب الحر
الدستوري التونسً فً سوسة صاح لاببل ّ
إن هذا مشروع شٌوعً ال ٌمكن العمل به.
 ث ّم ّإن بورلٌبة ربما رام االشتراكٌة الدستورٌة عندما الترب من الكتلة االشتراكٌة
األوروبٌة الشرلٌة لبل العمل بها لٌحمك السبك على اتجاه جمال عبد الناصر االشتراكً و
كذلن االتجاه الجزابري.
 أن من ٌدّعون ّأن الخبلؾ كان بٌن بن صالح ونوٌرة فإنه فً الحمٌمة ال خبلؾ بٌن أحمد
بن صالح و الهادي نوٌرة فً مسؤلة التعاضد كسٌاسة لكن هنان تباٌن فً الوسابل و ّ
أن
الود بٌنهما لم ٌنمطع وهنالن العدٌد من الولابع تدل على متانة الصدالة بٌنهما.
 ث ّم بٌّن ّأن اإلسراع بتعمٌم التعاضد سنة  1969كان بإلحاح من الربٌس الحبٌب بورلٌبة
و بطلب منه عند انعماد اللجنة المركزٌة للحزب فً مارس  1968و لٌس بطلب من أحمد
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بن صالح و ّ
أن إفشال التعاضد و تكتل مجموعة من الوزراء و من الدٌوان السٌاسً
للحزب لٌس من أجل خٌارات واضحة بل من أجل السٌطرة على الحكم من فبة معٌنة
ألسباب شخصٌّة ولد ألنعوا بورلٌبة الذي لم ٌكن فً أحسن أحواله الصحٌّة ّ
أن أحمد بن
صالح ما هو إال صالح بن ٌوسؾ من نوع آخر.
ث ّم كان التخلًّ عن التعاضد وجاءت المحاكمة وما تبع ذلن...

La Constitution du 1er Juin 1959 : une
naissance difficile
Par MAITRE ADEL KAANICHE

La Tunisie a adopté après son indépendance une constitution le
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01/06/1959. Cette constitution est la première en Tunisie, dans les temps
modernes, à consacrer la souveraineté du peuple, instaurant l’égalité
entre tous les citoyens et les citoyennes, quelles que soient leur race,
leur appartenance sociale ou leur fortune.
Si je fais cette distinction chronologique, c’est parce qu’une telle
constitution existait à l’époque carthaginoise, et Aristote lui-même en a
fait l’éloge, la préférant à la majorité des constitutions connues de son
temps, notamment dans les cités grecques.
Quant au fait de considérer la Constitution de 1959 comme la première à
avoir consacré la souveraineté du peuple, cela est dû d’une part, à la
promulgation, au XIXème siècle du Pacte Fondamental connu sous le
nom de « Ahd El Amen » instaurant l’égalité entre les citoyens de
différentes confessions, et d’autre part à la Constitution du 26 avril 1861.
Ces deux textes ne provenaient pas d’une conviction du Bey de
l’époque, mais lui avaient été imposés par les consuls étrangers,
notamment le consul français Léon Roche et le consul anglais Richard
Wood, qui sont allés jusqu’à menacer le Bey d’une attaque navale et
d’une destitution.
Une constitution sous la pression des puissances étrangères
Le Pacte Fondamental publié le 9 Septembre 1857 est survenu à la suite
de la pendaison d’un juif pour blasphème contre l’Islam.
Ce texte avait pour but de préserver d’une part la sécurité des citoyens
Tunisiens, abstraction faite de leur appartenance religieuse, et d’autre
part donner des privilèges aux ressortissants étrangers.
Quelques années plus tard, le Bey fut obligé de promulguer une
constitution inspirée de la constitution ottomane («Ettandimet») qui
conférait le plein pouvoir au Bey et instaurait un Conseil Supérieur de 60
personnes chargées de légiférer.
Cette dernière constitution a été élaborée par une commission restreinte
où le Consul Français jouait un rôle important; d’ailleurs le projet avait
été présenté à Napoléon III qui avait donné son agrément lors de sa
visite à Alger au mois de Décembre 1860.
Par cette constitution, le lien ombilical avec l’Empire Ottoman a été
définitivement rompu, et la religion musulmane n’y avait pas une place
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prépondérante, ce qui a provoqué une indifférence du peuple à son
égard, d’autant plus qu’elle privilégiait les Janissaires au détriment des
autochtones.
Dans ce contexte, Mhamed Bey fit le serment de respecter cette
constitution, suivi en cela par Sadok Bey. Cependant, ce dernier se
rétracta lors de la révolte de Ali Ben Ghdhahem du 24 Avril 1864.

Le Président Bourguiba, dans son discours devant l'Assemblée
Constituante, le 1er Juin 1959, a qualifié le Pacte Fondamental de 1857
de scandaleux, bien que les premiers leaders du mouvement de
libération nationale l’ayant reconnu comme référence historique, aient
demandé au Gouvernement Français de doter le pays d’une nouvelle
constitution. C’est la raison pour laquelle ils ont baptisé leur mouvement,
le Destour.
Depuis la signature du Protocole du 3 Juin 1955 qui avait conféré à la
Tunisie l’autonomie interne, l’idée était venue d’instituer une nouvelle
constitution consacrant la souveraineté du peuple, ce qui fut réalisé le
1er Juin 1959 ; et vu l’importance de cet évènement, ce jour fut déclaré
fête nationale, d’autant plus qu’il coïncidait avec la date-anniversaire du
retour d’exil de Bourguiba le 1er Juin 1955.
Avant d’analyser le contenu de cette constitution, il est nécessaire de
mettre l’accent sur deux évènements à l’origine de sa promulgation:
Le premier est la signature par le Bey du décret convoquant une
Assemblée Constituante à se réunir le 8 avril 1956 afin d’élaborer une
constitution pour le pays, dans le cadre d’une monarchie
constitutionnelle.
Cet évènement est survenu le 29 Décembre 1955, quelques mois après
la signature du protocole du 3 Juin 1955.
Le Gouvernement de l’autonomie interne, présidé par Tahar Ben
Ammar, fut exhorté par les leaders du mouvement national pour
demander au Bey la convocation d’une assemblée constituante élue par
le peuple.
Les compagnons de Bourguiba étaient favorables à une monarchie
constitutionnelle
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En réalité, on avait forcé la main au Bey qui fut obligé d’acquiescer, bien
que ce dernier eut préféré nommer une commission et la charger de
l’élaboration d’une constitution de type monarchique.
Des élections furent organisées le 25 Mars 1956, date qui avait été fixée
avant la Déclaration de l’indépendance; seuls les hommes y prirent part.
Le Front National rassemblant le Parti du Néo Destour, l’Union Générale
Tunisienne du Travail, le patronat, et l’Union des Agriculteurs rafla les 98
places de l'Assemblée Constituante.
Parmi les élus figuraient des personnalités qui entretenaient avec le Bey
et la Résidence Générale de fortes relations .
Certains Destouriens, et en particulier des étudiants, ont critiqué la
présence de ces personnalités dans cette Assemblée.
Bourguiba, quant à lui, ne voyait pas cela du même œil, car, selon lui,
leur présence était de nature à calmer l’inquiétude des milieux profrançais encore puissants à la veille de l’indépendance.
Les élections se sont déroulées selon le suffrage universel masculin, au
scrutin de liste bloquée, ce qui avait pour but d’empêcher tout
comportement tribal.
C’est ainsi que le Parti du Néo Destour a remporté un grand succès qui
lui a permis, depuis cette date, de dominer la scène politique tunisienne.
Le deuxième évènement a été la proclamation de la République, le 25
Juillet 1957, avant même la promulgation de la constitution.
La plupart des compagnons de lutte de Bourguiba n’avaient aucunement
l’intention de mettre fin à la Monarchie; la preuve en était l’orientation du
congrès du parti, tenu le 15 Novembre 1955 à Sfax, vers l’instauration
d’une Monarchie Constitutionnelle. Cette orientation ne convenait pas
aux aspirations profondes de Bourguiba vers un régime républicain, et à
sa répugnance à l’égard des Beys dont le patriotisme, d’après lui, laissait
à désirer, à l’exception de feu Moncef Bey, bien entendu.
L’exemple de Mohamed Lamine Bey qui était soumis aux réformes
exigées par le Résident Général De Hautecloque le 21 Décembre 1952,
ainsi qu’aux exigences du Résident Général Voisard relatives aux
municipalités, et ce malgré l’opposition du peuple, révèle sa faiblesse et
sa traitrise. C’est la raison pour laquelle le mouvement national décida la
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liquidation de Chédli Kastalli, directeur du journal Ennahdha, qui était
tête de liste aux élections municipales de Tunis, déroulées le 3 Mai
1953.
Bourguiba qui s’était opposé à ces réformes, avait adressé un message
au Bey sur un ton patriotique, l’incitant à ne pas céder aux pressions du
Résident Général, mais ce fut peine perdue, car la famille husseinite
s’était rapprochée davantage du Résident Général, provoquant ainsi la
colère du peuple, surtout quand le prince héritier Azzedine Bey fut
chargé de présenter ses vœux, à l’occasion du nouvel an, au Résident
Général.
La réplique du mouvement national fut sans merci, avec l’exécution du
prince héritier par Hédi Ben Jaballah. Ce dernier fut jugé et condamné à
mort; la sentence fut exécutée le 14 Avril 1956 en présence de ses deux
avocats, Maîtres Ammar Dakhlaoui et Abdelmajid Ben Aissa.
D’après Maître Dakhlaoui, le condamné, sur son chemin vers le peloton
d’exécution a fait preuve de beaucoup de courage et, a entre autre,
refusé qu’on lui bande les yeux, et a préféré prier derrière son avocat
plutôt que derrière l’imam envoyé à cet effet. Le bruit de la fusillade
s’était mêlé à la voix du martyr criant « Vive la Tunisie, Vive Bourguiba».
La haine réciproque entre le Bey et Bourguiba a poussé ce dernier à
prendre des mesures préventives contre le Bey, dès sa nomination en
tant que Premier Ministre.
Parmi ces mesures figuraient l’incorporation de la Garde Beylicale dans
l’Armée Nationale, la réduction de la liste civile du Bey, la désignation
d’un fonctionnaire du Ministère des Finances pour gérer les biens
personnels du Bey, la suppression de l’immunité des membres de la
famille beylicale à l’exception de sa personne, et la prise en charge par
le Gouvernement tunisien de la diffusion radiophonique.
Toutes ces mesures ont eu pour conséquence l’affaiblissement du
pouvoir du Bey et ont précipité la proclamation de la République, le 25
Juillet1957.
Ce jour la, tout était mis en œuvre dès le matin pour permettre au
Conseil Constitutif de voter pour l’instauration du régime républicain et la
mise en application de cette décision le jour même, et ce en désignant
Bourguiba provisoirement à la tête de cette République, qui fut
proclamée avant que la constitution ne voie le jour.
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Le différend Bourguiba-Ben Youssef
Aussi, sommes-nous amenés à nous interroger sur les raisons qui ont
retardé l’avènement de cette constitution. L’une des raisons est le conflit
qui a opposé Bourguiba à Salah Ben Youssef, entraînant le pays dans
l’instabilité. En effet, Salah Ben Youssef considérait que le protocole de
l’autonomie interne est un pas en arrière sur le chemin de
l’indépendance. Bourguiba a profité de cette prise de position négative
pour exhorter la France à parachever l’indépendance du pays qui, une
fois obtenue, rendait l’opposition de Ben Youssef inappropriée.
Les tentatives de réconciliation entre les deux leaders ont échoué et
Salah Ben Youssef a remanié son discours en lui donnant un fondement
arabo-islamique, soutenant que l’indépendance de la Tunisie restait
tributaire de l’indépendance de l’Algérie. Ce discours a trouvé un écho
favorable auprès des combattants algériens qui ont participé aux côtés
des partisans de Ben Youssef à semer la discorde.
Le même écho favorable a été enregistré du côté du régime égyptien qui
a soutenu Ben Youssef non pas pour des raisons personnelles mais
plutôt politiques ; il se trouvait que le président égyptien Jamel Abdel
Nasser s’était rapproché de l’URSS qui avait équipé l’armée égyptienne
et avait aidé l’Egypte dans la construction du grand barrage d’Assouan.
L’URSS est donc devenue l’alliée des pays arabes dits progressistes.
En revanche, Bourguiba se considérait comme l’allié des USA et a luimême dit expressément dans son discours du 18 Janvier 1956 devant
l'Assemblée Constituante , qu’il ne pouvait faire confiance à la Russie,
qu’elle soit Tsariste ou Communiste, et qu’il approuvait les propositions
du Président Eisenhower dont le pays n’avait jamais déclaré la guerre à
quiconque même s’il a été impliqué dans la guerre pour défendre les
libertés. Il a terminé son discours en glorifiant les Etats-Unis et en
précisant son choix stratégique en faveur de cette grande puissance.
Les sous-entendus de ce discours donnaient à penser que les EtatsUnis avaient suffisamment d’influence sur la France pour la pousser à
parfaire l’indépendance avec l’évacuation des forces militaires
françaises, sans laquelle l’indépendance n’aurait aucune valeur.
Le rapprochement bilatéral entre l’Egypte et l’URSS d’un côté, et la
Tunisie et les USA de l’autre côté, a créé une tension entre les deux
pays frères et a permis à Salah Ben Youssef d’être le favori du régime
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égyptien. Ces divergences politiques ont donc pris un caractère
idéologique, ajoutons à cela la politique de réforme et de modernisation
menée par Bourguiba et qui était basée sur une interprétation
moderniste de l’Islam. Cela a conduit le pays à adopter une législation
interdisant la polygamie et la répudiation, autorisant l’adoption et
l’avortement et supprimant les habous. Bourguiba est allé jusqu’à
demander aux travailleurs et aux forces vives du pays de ne pas
pratiquer le jeûne du Ramadan.
Cette ambiance libérale vis-à-vis de la religion n’a pas manqué de créer
une tension à l’intérieur du pays, et une certaine hostilité de la part des
pays arabes qui ont qualifié le régime tunisien de laïque, comparant
Bourguiba à Atatürk.
L’Egypte en particulier n’a pas manqué d’exprimer son désaveu et a
renforcé en conséquence son soutien à Ben Youssef. Ce dernier n’était
d’ailleurs pas le seul à propager un message négatif sur la place
accordée à l’Islam en Tunisie. L’Imam d’El Azhar, originaire du sud
tunisien, nommé à ce poste en 1952, le Cheikh Mohamed Kedher
Hassine était lui aussi hostile aux réformes réalisées en Tunisie et n’a
pas manqué de ternir l’image de Bourguiba en Egypte.
Le régime égyptien a mis à la disposition de Salah Ben Youssef tous les
moyens susceptibles de nuire à la Tunisie. Bourguiba, de son côté, n’a
pas manqué d’évoquer dans son discours du 16 Octobre 1958 devant
l'Assemblée Constituante, la gravité de la situation, allant jusqu’à
incriminer Hassine Echafii, membre du Conseil de la Révolution
Egyptienne, venu en Tunisie pour participer aux festivités du 1er
anniversaire de l’indépendance, en l’accusant d’organiser à l’ambassade
égyptienne des rencontres secrètes avec les partisans de Ben Youssef.
Les retombées de l'agression contre Sakiet
La deuxième raison du retard dans l’élaboration de la constitution fut
l’agression perpétrée par l’aviation française sur le village frontalier de
Sakiet Sidi Youssef.
Il se trouve que la tension était montée depuis la capture de 4 soldats
français par les combattants du FLN.
L’armée française en Algérie croyait que les combattants algériens qui
avaient toujours trouvé refuge en Tunisie, avaient amené les otages sur
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le sol tunisien. Un raid aérien donc a été décidé et exécuté
immédiatement le 28 Février 1958 avec le concours de 25 avions
militaires, causant la mort de 130 personnes dont des élèves d’une école
primaire, et blessant 400 autres personnes.
Une grande colère a éclaté dans tout le pays. Bourguiba a exploité cet
évènement douloureux pour demander l’évacuation de toutes les forces
militaires françaises en Tunisie, et on a saisi le Conseil de Sécurité de
l’ONU.
Nous étions alors au summum de la Guerre Froide. Aussi, Les
Américains ont-ils essayé de résoudre cette crise loin du Conseil de
Sécurité afin d’empêcher l’URSS de jouer tout rôle dans son règlement.*
Une mission américano-britannique de bons offices a été constituée, et
est parvenue à un compromis le 15 Mars 1958, selon lequel l’armée
française se retirerait de tout le territoire tunisien, à l’exception de
Bizerte, dans un délai de 4 mois.
Cet accord fut soumis par Félix Gaillard, chef du Gouvernement français
à l’Assemblée Nationale qui a voté une motion de censure contre le
gouvernement. Une crise politique s’en est suivie, aboutissant à la chute
de la IVème République.
Devant l’importance de ces évènements, l’attention accordée à la
Constitution s’était quelque peu relâchée. Cette constitution tant
attendue devait retarder son apparition.
La troisième et dernière cause de ce retard, mais non la moindre, était la
volonté de Bourguiba d’installer un régime républicain de type
présidentiel, en l’imposant dans la pratique avant que la Constitution ne
l’adopte.
La volonté de Bourguiba découlait de sa conviction qu’un jeune Etat ne
pouvait pas se permettre les secousses d’un régime parlementaire,
d’autant plus que la majorité des élus n’avaient pas les moyens
intellectuels nécessaires pour assumer leur rôle dans un régime
parlementaire. Aussi, la Constitution devrait-elle attendre que les
mentalités changent et que les compagnons de Bourguiba soient
convaincus du régime présidentiel.
Débats houleux à l'Assemblée Constituante
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Si les évènements vécus par le pays ont contribué à retarder la
promulgation, il n’empêche que l’intensité de la polémique au sein de l'
Assemblée Constituante a nécessité de nombreuses séances de débat
sur différents points relatifs notamment à la religion de l’Etat, à la
participation de la Femme, àla vie politique, à la double nationalité, et au
statut du député et son indépendance.
En effet l’article 1er du projet de constitution prévoyait que la Tunisie est
un Etat libre, indépendant et souverain, sa religion est l’Islam, sa langue
l’arabe, et son régime la République. Cet article a été voté le 25 Juillet
1957 sans aucune objection, et Bourguiba fut aussitôt proclamé
Président de la République Tunisienne.
Les séances se succédèrent et certains élus, exploitant le conflit tunisoégyptien se déclarèrent contre l’un des points de l’article 1, à savoir la
religion de l’Etat. Ils soutinrent que la République ne peut être que laïque
par définition. Parmi ces élus, Mohamed El Ghoul, qui, tout en
proclamant son attachement à l’Islam, trouvait que l’affirmation dans
l’article 1 d’un Etat dont la religion est l’Islam pourrait susciter une
inquiétude chez les communautés non musulmanes ajoutant qu’il n’y
avait plus de raison pour maintenir l’article 1er dans les termes qui ont
été votés. Cette proposition a rencontré une forte opposition parmi les
élus, notamment Ali Belhaouane, Mohamed Ben Romdhane, Mohamed
Bellalouna et Taieb Miladi.
L’intervention d’Ali Belhaouane a été une véritable plaidoirie en faveur de
l’identité du pays, qui à travers des siècles a su préserver son
appartenance
arabo-musulmane,
malgré
les
tentatives
des
colonisateurs; Maître Bellalouna, quant à lui, a adhéré à ce discours,
ajoutant que la Constitution devrait contenir une clause qui rendrait
l’article 1 immutable afin de préserver les principes fondamentaux : la
République, la langue, et la religion. Cette dernière proposition a été
contrecarrée par les propos de Salah Ghalaoui et d’autres élus qui
trouvaient que c’était une manière de douter des capacités des
générations à venir
Pour Ahmed Ben Salah, l’article n’était plus conforme à l’orientation prise
par le pays après le congrès de Tanger, et qu’il fallait mentionner que la
Tunisie, tout en étant libre et indépendante, faisait partie du Grand
Maghreb. Cette dernière précision est à l’origine de l’article 2 qui stipule
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que la République Tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb
Arabe à l’unité duquel elle œuvre dans le cadre de l’intérêt commun.
Hormis le débat sur l’appartenance religieuse de la Tunisie, la
participation de la Femme à la vie politique a soulevé de grandes
divergences, surtout lors du débat sur les termes de l’article 27 du projet
de constitution, et selon lequel "Est considéré électeur tout citoyen de
nationalité tunisienne".
La discussion portait sur l’interprétation du mot Citoyen et la question
était de savoir si cette notion englobait ou non la femme. Une faction
traditionnaliste de l'Assemblée soutenait que le mot citoyen ne
concernait que les hommes, vu que l’article 10 du même projet précisait
que Tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire,
d’en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi. Or,
d’après ces élus, le mot citoyen ne pouvait pas englober la femme qui
n’était pas libre de circuler à sa guise. De ce fait, la femme ne devait pas
participer à la vie politique, par respect aux traditions qui ne lui
permettaient pas de sortir et de participer aux réunions. Les tenants de
cette position venaient principalement de l’intérieur du pays.
Un grand nombre d’intellectuels, avec à leur tête Mahmoud Materi,
Mohamed Bellalouna, Sadok Bousoffara et Azouz Rebai se sont dressés
contre les traditionnalistes affirmant que le mot citoyen englobe l’homme
et la femme, et rien ne devait empêcher la femme de participer à la vie
politique au même titre que la plupart des hommes, qui ne les
dépassaient pas en instruction.
Un troisième courant modéré, mené par Bahi Ladgham, Chedli Ennaifer,
et Ahmed Drira préféraient surseoir à ce problème en attendant la
publication du code électoral

Bourguib a accorde le droit de vote aux femmes
Mais Bourguiba trancha en accordant à la Femme le droit de participer
aux élections municipales de 1957, par un décret paru le 14 Mars 1957,
mettant ainsi l'Assemblée Constituante devant le fait accompli. Ainsi la
Femme Tunisienne obtint ses droits électoraux bien avant les femmes
d’autres pays européens.
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Parmi les sujets qui ont animé le débat figure le droit à la double
nationalité. Le projet de constitution prévoyait la déchéance de la
nationalité tunisienne en cas d’obtention d’une autre nationalité. Une
certaine élite de l'Assemblée dont Mahmoud Materi et Ahmed Mestiri a
critiqué cette restriction, soutenant qu’à travers le monde la double
nationalité et même plus, était courante, et qu’il serait injuste de priver un
Tunisien de sa nationalité lorsqu’il a un intérêt professionnel ou autre à
obtenir une seconde nationalité. Leurs arguments ont été persuasifs et
les articles 6 et 11 ont été modifiés dans ce sens. Le Conseil a montré
une fois de plus sa clairvoyance, sa foi en l’avenir et son ouverture
d’esprit.
A côté de ces choix fondamentaux, le Conseil a délibéré sur le contenu
des articles 40 et 41 du projet de constitution d’après lesquels
l’attribution d’insignes et de décorations est interdite aux députés
pendant l’exercice de leurs fonctions ; de même que la passation de
marchés avec l’Etat ou l’octroi au député d’un bien. Le but de ces
interdictions était de tenir le pouvoir législatif dans la transparence loin
de toute tentative de corruption. Ces dispositions n’ont pas été retenues
afin de ne pas heurter la sensibilité du pouvoir exécutif, surtout que le
régime républicain a été choisi sous la forme d’un régime présidentiel.
Enfin la Constitution vit le jour le 1er Juin 1959. Ce fut une journée de
gloire et de fierté car c’était la réalisation d’un des rêves du mouvement
national dès sa création
Une constitution sur mesure pour Bourguiba
Malgré certaines faiblesses, la Constitution représentait pour la Tunisie
un défi historique.
Elle a contribué à l’installation d’un régime stable qui a offert au pays les
moyens de progresser.
Mais cette Constitution était empreinte de la personnalité de Bourguiba
et toutes les tentatives de réformes, que ce soit à l’intérieur du parti ou
dans d’autres milieux politiques ont échoué, car, malgré les promesses
prodiguées par le Président Bourguiba dans son discours du 8 Juin 1970
qui promettait un amendement de la Constitution dans le sens d'un
régime parlementaire, rien de tout cela ne fut réalisé.
Mais au contraire, les amendements ont eu lieu dans un sens contraire,
puisque Bourguiba fut proclamé le 14 Mars 1975, Président à vie. De
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même la succession, en cas de vacance du pouvoir, était attribuée au
Premier Ministre. D’autres amendements ont été adoptés le 8 Avril 1976
selon lesquels des attributions plus larges ont été conférées au Premier
Ministre. Mais ces modifications n’ont pas changé la nature du régime
resté
présidentiel.
Adel Kaaniche

لراءة نمدٌة لبلشتراكٌة الدستورٌة
 برلمانً سابك، ًمداخلة األزهر ألضٌف
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نتعرض الٌوم لبعض الجوانب ذات العبللة بالمراءة النمدٌة التً تواصلتؤثٌرها على مسار
الدولة التونسٌة خاصة السٌاسً منها إلً سنة

 2010و لٌس للجوانب التارٌخٌة.

و نظرا لحساسٌة هذه المسالة فً عدة جوانب ،لمد اعتمدنا باألساس على وثابك
و أدبٌات و مرجعٌات الحزب و على التمارٌر الرسمٌة زمن التعاضد و بعده ثم على
لراءات خبراء و مإرخٌن تونسٌٌن و أجانب عرفوا بحٌادهم فً المسالة .و ستخلو
المداخلة من أي رأي شخصً أو رأي مجموعة باستثناء االستنتاجات التً ستلتمً
ببعض اآلراء الذي تتماطع معها موضوعٌا ظروؾ انعماد المإتمر:
بعد الجبلء العسكري الكامل
بعد التونسة الشاملة لؤلراضً
بعد نهاٌة المرحلة األولى من بناء الدولة الوطنٌة:

سٌاسٌا ،أهمها :
إعبلن النظام الجمهوري انجاز دستور 1959
تونسة المإسسات مإامرة 1962
بعد نهاٌة المرحلة األولى من بناء الدولة الوطنٌة
تونسة المإسسات
مإامرة 1962
إؼتٌال صالح بن ٌوسؾ
بعد الحسم فً الخبلؾ فً مإتمر صفالس للحزب سنة  1955و ؼٌر ذلن من األحداث
الهامة
حل الحزب الشٌوعً التونسً فً  8جانفً 1963

مجتمعٌا ،أهمها:
التؤسٌس لمجتمع حداثً بإصدار لوانٌن و مجبلت تشرٌعٌة أهمها مجلة األحوال
الشخصٌة و مماومة األمٌة و اإلصبلح التربوي و نشر المٌم الحدٌثة العمبلنٌة
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المتفتحة إلؽاء التعلٌم الزٌتونً و بروز معارضة مهمة ضد تحدٌث المجتمع انخرط
فٌها جزء من الٌوسفٌٌن

التصادٌا ،و أهمها:
 االنتمال من التصاد استعماري الً الً التصاد وطنً ٌطمح ان ٌكون مستمبل بعث البنن المركزي التونسٌفً 19سبتمبر  1958و خلك وحدة نمدٌة"الدٌنار" -إعداد أول مخطط للتنمٌة فً إطار العشرٌة األولً للتنمٌة

 1970-1961وؼٌر

ذلن من اإلنجازات ذات بال
وبرزت لبل انعماد مإتمر المصٌر ببنزرت بوادر معارضة للمنوال االشتراكً
الدستوري بدعوى إرساء نظام كلٌانً وفك ما وصفه به بعضهم وٌعتبرون أن مإامرة
 1962التً تورط فٌها صؽار الضباط و بعض مماومً الحركة التحرٌرٌة و الٌوسفٌٌن
والؽاضبٌن عن سٌر معركة بنزرت تؤتً كرد فعل عن هذا الخٌار
إن مإتمر بنزرت أطول مرحلة لفترات مإتمرات الحزب فً الزمن  1971-1964سمً
بمإتمر المصٌر فً إشارة إلى مصٌر األمة التونسٌة و مصٌر الحزب الحر الدستوري،
لكن هدا كان مجرد مصادلة على لرارات المجلس الملً سنتً 1962و 1964فً الشؤن
االلتصادي والسٌاسً الذي ٌعتبر مإتمرا بٌن المؤتمرين في القرارات الهامة.
ما عرف به هذا المؤتمر هو تغيير تسمية الحزب و اقرار سياسة التعاضد
هذا المؤتمر أقر بصفة نهائية
، 1البلبحة المذهبٌة لبلشتراكٌة الدستورٌة
 ،2النظام الداخلً للحزب
 ، 3التسمٌة الجدٌدة بتؽٌٌر الحزب الحر الدستوري التونسً الً الحزب االشتراكً
الدستوري نسبة إلى المذهبٌة االشتراكٌة الدستورٌة
عوض المجلس الملً بالمجلس الوطنً وأحدث لجان تنسٌك بالوالٌات
َ
منتخبة من لواعد الحزب بعدما كانت مندوبٌات و لد أسندت رباسة لجنة التنسٌك
إلً الوالً وٌعٌن كاتبها العام من الدٌوان السٌاسً من بٌن المنتخبٌن وأعطٌت
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للجان التنسٌك حك ممارسة المصالح الجهوٌة ضمن مجلس
الوالٌة وأصبح أعضاإها المنتخبٌن أعضاء لارٌن بمجلس الوالٌة
(لانون 3دٌسمبر  )1963واعتبار المنظمات المومٌة تشكٌبلت مختصة
بالمطاعات التً تعمل فً نطالها المهنً ملتزمة بالسٌر فً منهج االشتراكً
الدستورٌة و بعث اتحاد لمنظمات الشباب بهٌكلٌة جهوٌة و محلٌة

البحتً المجلس الملً  23-20مارس  1962و البحة المجلس الملً ٌومً
4-2مارس ،1963أهمها:
مإتمر المصٌر ببنزرت لسنة

 1964سجل انه شرع فً تنظٌم الحٌاة االلتصادٌة

و االجتماعٌة و ادخلت االشتراكٌة الً حٌّز التنفٌذ لبل ان ٌعلن علٌها  ،،،و انطلمت
التجربة بمفهوم تعاٌش المطاعات الثبلثة :الخاص و العمومً و ألتعاضدي

من لرارات المجلس الملً
 االشتراكٌة الدستورٌة ثورة لومٌة جماعٌة تشمل كافة المٌادٌن (العدالة ،الحرٌةالمنظمة للجمٌع ،دٌممراطٌة اجتماعٌة)،،،
 التخطٌط هو الطرٌمة المثلً لرفع مستوى حٌاة المواطنٌن و للتوزٌع العادل للمداخٌلو للنهضة االلتصادٌة و االجتماعٌة الحزب محرن لكافة

أجهزة الدولة فً

مباشرة شإونها ضمانا لسبلمتها و لتؽذٌة الروح الوطنٌة فً جمٌع أجهزتها
( وهو لرار جاء بعد مإامرة 62بثبلث أشهر)
 اضطبلع الدستورٌٌن بالمسإولٌات الحٌوٌة و مناطك النفوذ حتى ٌتمكن إحكام التنسٌكبٌن سلط الدولة و مختلؾ أجهزتها من ناحٌة و اجهزة الحزب من ناحٌة اخرى
 ان ٌكون المبدأ المار الذي تُمارس به الدولة على اساسه الحكم هو تعهد الحزببالنفوذ و السلطة ( و هنا عدل المإتمر هذه المسالة باعتماد الدولة هً الوحٌدة
صاحبة مواطن النفوذ األصلٌة فً المجال االلتصادي فمط)
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ولفة تؤمل النهاٌة
و ٌمكن المول ان االشتراكٌة الدستورٌة عجزت عن تحمٌك التنمٌة الذاتٌة المستملة المنش
ودة و انتكست الطبمة الوسطً التً كانت امال تطورها لتؤمٌن االلتصاد االجتماعً المتوا
زن و تشكل حزام استمرار الدولة و المجتمع .و دخلت تجربة التعاضد مؤزلا حادا كما
وصفت آنذان
انتهً األمر بالتخلً عنها أمام تصاعد الؽضب الشعبً على الحكومة نتٌجة بعض
اكراهات و ممارسات الجهوٌة فً اإلجبار على االنخراط فٌها وضعؾ إلتزام
االشتراكٌٌن الدستورٌٌن بخٌار التعاضد و لد ظهر اتجاهٌن متعارضٌن،،،،
فً لمتً الحزب و الدولة ،
 +من هو مع تبلفً نماط الضعؾ و مواصلة التجربة
 +و من هو معارض لها و ٌطالب بالتخلً عنها
 +عبلوة على مولؾ االتحاد العام التونسً للشؽل الرافض للخٌار منذ البداٌة
رؼم المراوحة فً بعض األحٌان حسب الوضع الداخلً للمنظمة الشؽٌلة
و كانت سنة  ،1968اخر سنة فً المخطط  ، 68-65وهً سنة إعداد المخطط الثالث
 1972\1969الذي صادلت علٌه اللجنة المركزٌة المنعمدة فً  22مارس  1969بعد
تثمٌنها لبلنجازات المحممة فً التنمٌة خاصة نواة التصنٌع  ،مإكدة على ضرورة االنتهاء
من تركٌز الهٌاكل الجدٌدة فً المٌدان ألفبلحً خبلل سنة 1969التً كانت سنة التصعٌد ،
حٌث تسارع تعمٌم التعاضدٌات الفبلحٌة بالساحل و الوطن المبلً ،لابله تصعٌد
معارضة حزبٌة و تململ صؽار الفبلحٌن و التجار و اإلجراء ذوي
الدخل الضعٌؾ اثر حصول تجاوزات و ربما ٌكون تحرٌضا فً بعض المناطك
ضد التجربة ،و كانت اول مظاهرة دامٌة حدثت
بالوردانٌن ٌوم

 27جانفً 1969سمط فٌها لتٌل و بعض الجرحى  ،،وربما
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كانت من اإلشارات الموٌة التً دفعت الربٌس الحبٌب بورلٌبة للتخلً عن
التعاضد فً  9سبتمبر  1969وأحدثت الوزارة األولً التًعوضت كتابة الدولة للرباسة
لتوسٌع صبلحٌات الحكومة و عٌن المرحوم الهادي نوٌرة وزٌرا

أوال فً  6افرٌل

1970
وما إعبلن الربٌس الحبٌب بورلٌبة ٌوم  8جوان1970مسإولٌته الكاملة فً كل ماحصل
فً الستٌنات و تكوٌن لجنة لتحوٌر الدستور لتكون الحكومة مسإولة أمام ربٌس الدولة و
أمام البرلمان وذلن فً أول خطاب له بعد إلالة أحمد بن صالح إال بداٌة مرحلة جدٌدة
فً الدولة و فً الحزب دون اإلعبلن صراحة عن إنهاء مرحلة التعاضد الن اللجنة
المركزٌة للحزب المنعمدة فً

 24و  25أفرٌل  1970جددت وفاء الحزب للمنهج

االشتراكً الذي حدد مإتمر بنزرت معالمه و خصابصه و أهدافه .فكانت مرحلة:
 +الرباسة مدى الحٌاة
 +و أولوٌة الجدوى االلتصادٌة على حساب البعد االجتماعً
 +ورفع مإشرات التنمٌة
 +و تعدد األزمات  ،ربما نتٌجة االنتمال من التصاد اجتماعً إلى التصاد لٌبرالً
لكن ،تخفٌفا من وطؤة الضؽط ،و استعدادا للتؤسٌس لمرحلة جدٌدة،

اللجنة المركزٌة  24و  25أفرٌل  1970تعدل:
آن تواجد المطاعات الثبلثة العمومً و ألتعاضدي و الخاص عنصر منافسة و تكاملوتعاون فً سبٌل النمو
أنه ال نٌة فً استٌبلء الدولة على كل شاأن هدؾ الحزب هو إلرار الدٌممراطٌة المجردة من كل ضؽط أو لهر و بناء اشتراكٌةإنسانٌة فً كنؾ الحرٌة
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االعتراؾ بمدى خطورة االنحراؾ الذي طرأ على تطبٌك مبادئ المذهب االشتراكً وتإٌد ممررات مجلس الجمهورٌة و الحكومة لمواجهة الحالة الناجمة عن االنحراؾ الذي
اعترى االتجاهات األساسٌة من زٌػ فً التطبٌك و تعسؾ و إكراه مساندة الحكومة
بإشراؾ الوزٌر األول و التنظٌم الجدٌد للوزارات اعتماد الدٌممراطٌة الحك فً هٌاكل
الحزب لتدعٌم التفاعل االٌجابً بٌن مختلؾ تشكٌبلت الحزب و بٌن المسإولٌنو المواعد
حتى ٌكون الرضاء هو الباعث على الحماس

ماذا بمً لتونس بعد ثمانٌة سنوات تعاضد؟
 ٌعترؾ شباب تلن الفترة انه تمتع بمجانٌة التعلٌم و اإللامة فً المراحل الثانوٌةو أراح العدٌد من مآسً ؼرؾ " الوكاٌل" و سوء التؽذٌة لتبلمٌذ االبتدابً و مكن
تبلمٌذ األلسام الثانوٌة النهابٌة من تكوٌن فً الوطنٌة
العالٌة بإدماج فً الخدمة الوطنٌة التً كانت و تبمً فخره فً شحذ الوطنٌة و
التضحٌة و التضامن خبلفالمن كان ٌعتبرها عمابا من احل نضال سٌاسً كان خٌاره نخبة
أولى من اإلطارات العلٌا تعهدت بالمرحلة الثانٌة من البناء المإسساتً و االلتصادي و
النهوض االجتماعً
ان التعاضد منوال فً االلتصاد اال جتماعً ٌنجح و ٌفشل وفك السٌاسات المتبعة فًاآللٌات و حسب المناخ االلتصادي و االجتماعً و السٌاسً ،،،
 التحوالت االجتماعٌة المكتسبة مكنت العشرٌة الثانٌة من سند لوي لبلسراعو لتموٌة تٌار نموها باعتراؾ المرحوم الهادي نوٌرة الذي كان معارضا للتجربة
 المدرسة للجمٌع مجانا:من  450ألؾ تلمٌذ إلً  1،2ملٌون تلمٌذ اكثر من نصؾ السكان ٌتمتعون بالعبلج المجانً و منظومة للتنظٌم العابلً العشرٌة  :71-62عشرٌة تعلم التصنٌع المبادالت التجارٌة :التخفٌؾ من حدة الهٌمنة و التبعٌة الفرنسٌة تجهٌزات أساسٌة مهمة ساهمت فً تحسٌن اإلنتاجٌة طٌلة العشرٌة الثانٌة -تونس المستملة مإهلة إلعادة بناء لادرة على إعادة التشكل نظرا لفساحة المجال لها
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 توسٌع لاعدة االدخار الوطنً تواصل مفهوم تعاٌش المطاعات الثبلثة :الخاص و العمومً و ألتعاضدي ،بإشكالمختلفة و التعاضدى أصبح ٌسمى بالتعاونً ،له دور مهم فً مجاالت جماعٌة حٌوٌة مثل
استؽبلل المٌاه و التامٌن و التزود

ماذا بمً لتونس بعد 7سنوات من مإتمر المصٌر ببنزرت ،مإتمر االشتراكٌة
الدستورٌة؟
-1حزب حافظ على تسمٌته باالشتراكٌة الدستورٌة ثم فرض علٌه وهنهسنة  1987إعادة
التشكل فً التجمع الدستوري الدٌممراطً سنة  1988بعدما أزٌح مإسسه الزعٌم الحبٌب
بورلٌبة من من ٌخلفه دستورٌا فً الحكم
-2
االشتراكٌة الدستورٌة اعتبرها البعض مدخبل للتضٌٌك على حرٌة المبادرة و على وجود
حٌاة سٌاسٌة متعددة و وجود مجتمع مدنً مستمل،خلمت المعارضات الرادٌكالٌة مثل
حركة آفاق على

أنماض الحزب الشٌوعً

تحمل مشروعا ثورٌا ٌتناؼم مع المنوال الجزابري و وبرزت معارضات ال ترفض
المشاركة فً الحكم سمٌت بالمعارضات الوطنٌة بعد إمضاء مٌثاق وطنً فً  7نوفمبر
 1988من عدد هام من األحزابو المنظمات و الشخصٌات المستملة
-3اعتماد نظام الحزب الواحد و صعوبة المرور إلى مشهد سٌاسً متعدد حر ومستمل
 -4تكرٌس التداخل بٌن الحزب و الدولة فً السلطة و فً الحزب مما جعل دٌمومة
الحزب مرتبطة بممارسته للحكم إذ بمٌت لسلط الدولة وطنٌا وجهوٌا ومحلٌا علوٌة
المرار الحزبً و تمادت إلً حٌن سموطه سنة  2010لكن بفارق كبٌر أدى إلى تحول
الحزب و الدولةمن – دولة الحزب -إلى – حزب الدولة -
-5لم تتوفك االشتراكٌة الدستورٌة فً التنمٌة الذاتٌةً و فً التشؽٌل و فً بعض المٌم
مثل الدٌممراطٌة و الحرٌات الفردٌة و االصالة و الخصوصٌة الثمافٌة التونسٌة.
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المحاكمات السٌاسٌة فً فترة الحكم 2010-1955
مداخلة األستاذ عادل كعنٌش ( برلمانً سابك)
عمدت اللجنة السٌاسٌة التابعة للودادٌة والمكلفة بالمراءة النمدٌة اجتماعها األسبوعً ٌوم
 18نوفمبر  2016الذي خصصته لموضوع المحاكمات السٌاسٌة من  1955الى2010
ولد افتتح السٌد دمحم جنٌفان الجلسة بحضورعددكبٌر من النواب والوزراء والوالة
والسفراء السابمٌن كما سجلت الجلسة حضور شخصٌات من المعارضة ٌتمدمهم أحمد
المناعً اإلسبلمً سابما و مإسس المعهد الولً للعبللات الدولٌة ومن الرابطة
التونسٌة لحموق االنسان و أعضاء سابمٌن بمحكمة أمن الدولة و ظابط
عسكري شملته محاكمة براكة الساحل ومن محامٌن رافعوا فى لضاٌا سٌاسٌة هامة ولد
فاق الحضور التولعات وذلن نظرا لحساسٌة الموضوع والن هذه الجلسة جاءت
و كؤنها ردا سرٌعا على جلسة االستماع التً عمدتها لٌلة

 17نوفمبر  2016هٌىًة

الحمٌمة والكرامة
افتتح السٌد دمحم جنٌفان الجلسة وبٌن ان االًلدار لها ترتٌباتها التى تخرج عن أي حسابات
فلمد شاءت الصدؾ ودون اى ترتٌب مسبك ان تجتمع اللجنة السٌاسٌة بعد ان تابعنا
حصة استماع بعض الشهود اللذٌن أرادت هٌبة الحمٌمة و الكرامة سماعهم لمحاسبة
النظام السابك وهو ما ٌجعل من الجلسة ،جلسة تارٌخٌة موكدا ان الحضور المتمٌز
والكبٌر ٌمٌم داللة واضحة على امتعاض الكثٌر من التونسٌٌن من الطرٌمة التى اتبعتها
هٌىة الحمٌمة والكرامة  ،ثم أحال الكلمة لؤلستذ عادل كعنٌش الذي لدم مداخلة مطولة بٌن
فى مستهلها ان المحاكمات السٌاسٌة لٌست حكرا على تونس بل انها ظاهرة تعٌشه كل
المجتمعات تمرٌبا خاصة عندما ٌكون هنالن انتمال من فترة سٌاسٌة الى اخرى والحظ
ان الدولة التونسٌة استعملت عدة آلٌات فً خصوص هذه المحاكمات وهً :
 /1المحكمة الشعبٌة التى احدثت بموجب االمرالصادرفى19افرٌل  1956وكانت إحكامها
نهابٌة
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ؼٌرلابلة للطعن سواء باالستبنافاو التعمٌب وهى تتركب منماضتعٌنه الحكومةومن ست نو
اب من
المجلس التؤسٌسً واستمرت هذه المحكمة الى 24اكتوبر  1959ولد نظرت فى لضاٌا ال
مسإولٌن فى عهد الحماٌة ولضاٌا الٌوسفٌٌن
/2محكمة أمن الدولة التى تكونت بموجب لانون2جوٌلٌة 1968خاصة لمحاكمة مجموعة
آفاق التً ولع ولع اكتشافها فى مارس

 1968ومحاكمة النمابٌٌن سنة 1978

ومجموعة الوحدة الشعبٌة سنة 1977ومحاكمة اإلسبلمٌٌن وكانت أحكامها نهاءٌة
ولكنها لابلة للتعمٌب ولد ولع حلها بموجب لانون ولع سنه فى

29

دٌسمبر  1987مع إزالة الوكالة العامة للجمهورٌة
/3المحكمة العلٌا التى جاء بها الفصل  68من الدستور الذى ٌنص على اختصاص هذه
المحكمة بجرابم الخٌانة العظمى العضاء الحكومة ولد نظرت هذه المحكمة فى لضٌة
احمد بن صالح ولضٌة إدرٌس لٌمة
/4المحكمة العسكرٌة وتتعهد بالجراءم التى ٌكون احد اطرافها عسكرٌا ونظرت خاصة فى
لضٌة مإامرة 1962التى عرفت بمضٌة جماعة لزهر الشراٌطى ولضٌة براكة الساحل
ولضٌة احداث لفصة 1980
 /5المحاكم العدلٌة التً أحٌل أمامها العدٌد من الناشطٌن السٌاسٌٌن والطلبة وجماعة
االتجاه اإلسبلمٌٌن بعد إزالة محكمة أمن الدولة
ثم تعرض األستاذ عادل كعنٌش لمختلؾ انواع المضاٌا السٌاسٌة التى عرفتها هذه المحاكم
فصنفها لثبلث أصناؾ :
الصنؾ األول ولد شمل:
 محاكمات الٌوسفٌٌن محاكمات من رفع السبلح ضد الدولة محاكمات اإلسبلمٌٌنالصنؾ الثانً فمد شمل:
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 محاكمات الٌسارٌٌن محاكمات النمابٌٌن محاكمات الطلبةالصنؾ الثالث فمد شمل :
 محاكمات المسإولٌن المؽضوب علٌهم محاكمات شخصٌات من المجتمع المدنً محاكمات المسإولٌن فى عهد الحماٌة -1فبالنسبة المحاكمات التً تعلمت بالصنؾ األول فبدأ المحاضر بالتعرض لمحاكمات
الٌوسفٌٌن وبٌن أن الدولة كانت فً خطر ،وكانت الببلد على شفى حفرة من الحرب
األهلٌة ،وكان االستعمار ٌهدد بالرجوع إلى احتبلل تونس إذا تطور األمر إلى حرب
أهلٌة بمناسبة الفتنة الٌوسفٌة  ،والحظ االستاذ كعنٌس أن النظام كان فً مولؾ الدفاع
عن النفس فحصلت هذه المحاكمات السٌاسٌة وصاحبها عنؾ لم ٌكن ممنهجا ولكنه
عنؾ كثٌرا ما مارسه باحث البداٌة لما وجد نفسه أمام عصابات مسلحة زرعت
الفوضى وضعت أمن الببلد فى خطر ،كما بٌن انه ولعت تجاوزات ألنه لم تكن هنالن
لوانٌن خاصة باإلرهاب ،والحظ أن ما حصل فً بداٌة االستمبلل هو أمر بررته حالة
الببلد و المخاطر التً عاشتها موضحا ان فرنسا نفسها لد إعدمت بعد سموط حكومة
فٌشى ما ٌربو عن الثبلثٌن ألؾ شخص سواء اثر محاكمات لامت بها المحاكم
االستثنابٌة او حتى بدون محاكمات وهو ما رفضت دولة االستمبلل ان تتورط فٌه،
والحظ ان المحاكمات التً تعلمت بمن رفع السبلح ضد الدولة أو محاكمات اإلسبلمٌٌن
و عرفت الكثٌر من التجاوزات و االخبلالت االجرابٌة و التجاوزات ولكن المحامٌن لاموا
ولو بصعوبة بدورهم كامبل ،وذلن باستثناء محاكمة أفراد مإامرة

 1962حٌث كان

المحامون فً حالة ذعر بعد حل الهٌبة الوطنٌة والزج بالعمٌد الشاذلى الخبلدى فً
السجن،فكان آدابهم ضعٌؾ للؽاٌة فالمتهمون لم ٌجدوا من ٌدافع عنهم واضطرت
المحكمة لتسخٌر خمس محامٌن.
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 -2أما بالنسبة للصنؾ الثانً المتعلك بالٌسارًٌ

ن والنمابٌٌن والطلبة فتعرض

بالتفصٌل ألهم هذه المحاكمات و ركز على محاكمة جماعة آفاق التً
كان ضمنها المرحوم دمحم الشرفً وخمٌس الشما رى واحمد السماوي والسٌدة
فرٌدة الشرفى و عبد الجلٌل بوراوى والمنذر المرلوري والصادق مرزوق
وجٌلبر نماش ضٌؾ و سهامبن سدرٌن فى حصة السماع األولى التً نظمتها هٌبة
الحمٌمة و الكرامة والحظ ان هذه المجموعة كانت تتبنى اطروحات ٌسارٌة متطرفة فتم
محاكمتهم عن طرٌك محكمة أحدثت بعد اكتشاؾ هذه المجموعة ،ولم ٌكن هنان
عنؾ كبٌر بل إخبلالت إجرابٌة كبٌرة ،مبٌنا ان الدولة
سارعت بعد مدة لصٌرة بالعفو عن كل المتهمٌن ألنها كانت تفرق بٌن محاكمات الراى
من جهة و محاكمات الصنؾ األول التً هددت كٌان الدولة بؤسرها فطالما أنها لضاٌا رأى
أو لضاٌا نمابٌة ولع التعامل معها تعامل معمول ودون عنؾ تمرٌبا .
 -3وعن محاكمات الصنؾ الثالث التى تعلمت بالمسإولٌن المؽضوب علٌه مثل محاكمة
احمد بن صالح ودمحم المزالى والطاهر بلخوجة وإدرٌس لٌمة و عامر بن عاٌشة فبلحظ
أنه كان من المفروض ان ال تحصل هذه المحاكمات بالمرة الن مسإولٌة
الحكومة مسإولٌة جماعٌة،
 -4أما فً خصوص محاكمات بعض الشخصٌات من المجتمع المدنى أمثال العمٌد
الخبلدى و عزوز الرباعى وعمارالدخبلوى او عبدالرحمان خلٌؾ ودمحم مواعدة والعمٌد
البشٌر الصٌد وعبدا لرحمان التلٌلى ودمحم عبو و فوزى بن مراد وتوفٌك بن بربن
وزهٌر مخلوؾ ،فإنها محاكمات كان النظام ال ٌعتبرها سٌاسٌة بل لضاٌا حك عام ،لها
أسبابها ولكنها تمت فى ؼالب األحٌان دون عنؾ ولكن المضاء فً ؼالب األحٌان مالوكٌا
أكثر من المالن وعموما فإنه ٌصعب التعلٌك على األحكام التً صدرت فً شانها
الن ذلن هو من مشموالت السلطة المضابٌة التً من حمها أن تدٌن أو تبرا،
 -5و فً خصوص محاكمات األشخاص اللذٌن كانوا مسإولٌن فى عهد االستعمار أمثال
الوزراء األول صبلح الدٌن ألبكوش و دمحم الصالح المزالى وربٌس بلدٌة تونس الشاذلً
حٌدر فمد كان الهدؾ من ذلن إرضاء مشاعر الشعب التونسى الذي ذاق ذرعا
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بتصرفاتهم المعادٌة من جهة ومصادرة أمبلكهم التى تحصلوا علٌها بدون وجه حك
شانهم فى ذلن شان محاكمة أفراد عابلة الباى اذ كان ٌراد تجرٌدهم من الممتلكات وحتى
الجواهر التً تدمعت لدٌهم بدون حك اما فى خصوص الطاهر بن عمار وزوجته
فان محاكمتهم كان خطؤ تارٌخٌا الٌمبل
 -6وختم االستاذ كعنٌش مداخلته بالحدٌث
عن جماعة بلمروى اللذٌن اؼتالوا الشهٌد الهادي شاكر
فبٌن ان محاكمتهم كانت أكثر من ضرورٌة ولد نالوا ما ٌستحمونه ممابل العمل الفظٌع الذ
ي ارتكبوه
 -7وإنتهى فً األخٌر أن التجاوزات التً حصلت بمناسبة لضاٌا الصنؾ األول لها ما
ٌبررها وهى تجاوزات تحصل كلما ٌكون البلد عرضة للمخاطر فبل
لٌمة للحرٌات الخاصة عندما ٌصبح الوطن فً خطر و
استشهد بما حصل بفرنسا بعد حادثة باتكبلن أو فً لوانتنامو.
 -8أما بالنسبة لمضاٌا الصنفٌن الثانً و الثالث فالتعذٌب
ٌكاد ٌكون ؼٌر موجود ولو أن هنالن خرولات إجرابٌة ال ٌمكن إنكارها وبٌن
ان الدولة كانهاجسها المحافظة على السلم .ولد وفمت فً ذلن ولو بتجاوزات تعتبر ال
أهمٌة لها ممارنة بما حصل ببلدان أخرى نامٌة عربٌة أو افرٌمٌة أو حتى من بلدان
أمرٌكا البلتٌنٌة ،مإكدا أن ما ٌحصل هذه األٌام
من محاوالت لشٌطنة النظام السابك سوؾ لن تنطلً على احد وانه من واجب
الدستورٌٌن ان ٌخرجوا من صمتهم .و ٌولفوا محاوالت الشٌطنة والمؽالطة التً
تستهدفهم
وأثر ذلن فتح باب النماش فتدخل احد أعضاء محكمة امن الدولة وهو دمحم كرٌم
موكدا
المستورى البرلمانً السابك و الذي كان عضوا بمحكمة امن الدولة ً
أن محكمة أمن الدولة لم تمتنع باالتهامات الخطٌرة التً صاؼها لرار دابرة االتهام فً
محاكمة اإلسبلمٌٌن سنة 1987وعلى هذا األساس عارض مع المرحوم عبد هللا العبعاب
البرلمانً السابك و عضو محكمة أمن الدولة فً إصدار حكم بإعدام المتهمٌن فً تلن
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المضٌة و بٌن المكً العلوي الذي كان عضوا بمحكمة امن الدولة فى الطور التعمٌبً انه
لم ٌمع اى تدخل من طرؾ اى مسإول سٌاسً فى محاكمة

 1987كما تدخل

أحمد المناعً والحظ انه كان لرٌبا من دمحم فرحات وهو ٌشهد للتارٌخ أن هذا األخٌر كان
ٌعلمه انه ٌحكم بما ٌملٌه علٌه ضمٌره وٌمول باستمرار أن بورلٌبة سوؾ لن
ٌنفعه فً اآلخرة .وتدخل األستاذ بشٌر خنتوش لٌإكد أن البعض من أفراد السلط
المضابٌة كثٌرا ما كانوا متشوفٌن لئلدانة و بالتالً فإنه ٌساند ما جاء فً مداخلة األستاذ
عادل كعنٌش أن بعض المضاة كانوا ملكٌٌن أكثر من الملن وانسالوا فً التصعٌد دون أن
ٌطلب منهم ذلن وهو ما كان ٌتسبب فً التشنج داخل المحاكمات.
واستمطبت لضٌة براكة الساحل بنماش كبٌر وبٌن البعض من المتدخلٌن أن بعض
المتهمٌن (و أللذٌن حضر منهم البعض هده الحلمة و كذلن مجموعة من األمنٌٌن اللذٌن
واكبوا هده المضٌة) أرادوا تعوٌم المضٌة وهو ما أدى إلى إٌمافات كبٌرة وتبٌن
الحما ان تصرٌحات بعض المتهمٌن ؼٌر صادلة فتم االعتذار للمولوفٌن بتعلٌمات
من ربٌس الدولة وإطبلق سراح اؼلبهم.
وتدخل ضابط سامً شملته هذه المحاكمة وهو صالح المنصورى .لٌمر بذلن وبٌن انه
ال ٌحمل اى ضؽٌنة على المسإولٌن األول بوزارة الداخلٌة وفى الختام تدخل مسإول
أمنً سامً سابك لٌبٌن أن حادثة باب سوٌمة شكلت منعرجا خطٌرا فً عبللة السلطة
مع االتجاه االسبلمى وكان ذلن ناتج باألساس على تؤثٌر الوضع بالجزابر على
تونس وان لو ولع التعامل مع حركة النهضة تعامبل سٌاسٌا فً تلن الفترة ألمكن
تجنب العدٌد من المحاكمات وهو رأى ٌحتمل الخطؤ أو الصواب وعموما أكد أن لضٌة
براكة الساحل لد حصل تعوٌمها و تضخٌمها ولد أكدت األبحاث عدم صدق رواٌة بعض
األطراؾ مما جعل الربٌس األسبك ٌمتنع بؤنها لضٌة ملفمة وٌؤذن باإلفراج على عدد كبٌر
من المولوفٌن و اإلعتذار لهم.

102

الدٌممراطٌة و نمط الحكم 1986-1971
مداخبلت على منبر لجنة الشإون السٌاسٌة للمراءة
النمدٌة لسٌاسات الحكم 2010-1955
حلمات  25نوفمبر و  2و  9دٌسمبر 2016

الضٌوؾ :الوزٌران البرلمانٌٌن السابمان الطاهر بلخوجة و بشٌر بن سبلمة،الجامعً
رجب الحاجً مدٌر دٌوان دمحم الصٌاح مدٌر الحزب االشتراكً الدستوري ،التٌجانً ممنً
عضو الدٌوان السٌاسً للحزباالشتراكً الدستوري فً السبعٌنات ،االستاد مصطفى
المنٌؾ ،مدٌر دٌوان الوزٌر االول دمحم مزالً و منصور معلى وعمر الشاذلى الوزٌران
السابمان فً عهد بورلٌبة

االستاد مصطفى المنٌؾ ،مدٌر دٌوان الوزٌر األول دمحم مزالً
استعرض االستاد مصطفى المنٌؾ الذي كان ٌشؽل خطة ربٌس دٌوان

األول دمحم
الوزٌر ّ

مزالى على منبر المراءة النمدٌة لودادٌة لدماء البرلمانٌٌن ٌوم 25نوفمبر  2016الوضع
السٌاسً منذ خطاب الربٌس بورلٌبة فً 8جوان  1970والذي أعلن من خبلله على نٌته
فى تعدٌل الدستور وإدخال جرعة من الدٌممراطٌة على نظام الحكم ،كما تولى حل الدٌوان
السٌاسً وبعث لجنة علٌا إلدارة الحزب والتحضٌر لمإتمره المادم ،مبٌنا ّ
أن الوضعٌة
االلتصادٌة الصعبة للببلد فرضت تنحٌة المرحوم" الباهى األدؼم" وتعوٌضه برجل التصاد
وهو المرحوم "الهادي نوٌرة" ،ولد انعمد مإتمر الحزب سنة  1971وشهد صعود جماعة
أحمد المستٌرى ،ولكن سرعان ما تراجع الحبٌب بورلٌبة فى وعوده ورؼم رفضه آنذان
الرباسة مدى الحٌاة  ،فإن الممربٌن منه كانوا ؼٌر راضٌن على نتابج المإتمر ،وفرضوا
موتمر جدٌد سنة
بعد رفت مجموعة أحمد المستٌرى من الحزب انعمد ً
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1974و أرجع

الوضع لما كان علٌه لبل مإتمر  1971ففشل التمشً الذي أعلن عنه بورلٌبة ،و عاد
النظام لٌنؽلك على نفسه ،ولبل بورلٌبة الرباسة مدى الحٌاة بعد أن رفضها فى ال ّمرة
األولى ،وأشار مصطفى المنٌؾ ّ
أن الجزابر كانت تضؽط من حٌن آلخر على تونس من
أجل إلامة وحده اندماجٌة ،لكن بورلٌبة كان متخوفا من الجزابر لذلن نجده ٌمبل سنة
ودول أخرى هذه الوحدة كما عارضها
 1974إلامة وحدة مع لٌبٌا ولد عارضت الجزابر ّ
بشّدة المرحوم "الهادي نوٌرة" و أشار المتد ّخل ّ
أن هذه المعارضة سببت إزاحة دمحم
المصمودى ولٌام عداوة بٌن الهادي نوٌرة و العمٌد معمر المذافً كما الحظ ّ
أن الوضع
االلتصادي لد تحسن إلى حد كبٌر خبلل هذه الفترة ألسباب متعددة تتعلك بتحسن األحوال
المناخٌة ونزول المطر وارتفاع سعر البترول وسعر الفسفاط ونجاح منوال التنمٌة الجدٌد
و لد بدأ هذا التحسن فى تراجع سنة

 ،1977وهو ما أدى إلى ظهور خبلفات بٌن

الحكومة و اتحاد الشؽل الذي كان ٌطالب بمواصلة الزٌادة فً األجور تحت ضؽط
المجموعات الٌسارٌة التً كانت بالجامعة والتحمت باتحاد الشؽل ،وأدى هذا التصلب إلى
مواجهة عنٌفة تمثلت فً الخمٌس األسود حٌث سمط مبات الضحاٌا ٌوم  26جانفى1978
كما ألٌل الطاهر بلخوجة وزٌر الداخلٌة الذي عارض المواجهة من أساسها و استمالت
مجموعة من الوزراء تعاطفا مع مولفه وتعكر الوضع السٌاسً فحاول"الهادي نوٌرة"
التخفٌؾ من التوتر بإسناد التؤشٌرة المانونٌة ألحداث الرابطة التونسٌة للدفاع عن حموق
اإلنسان ،لكن أحداث لفصة التً اندلعت ٌوم 26جانفى  1980بتحرٌض من العمٌد معمر
المذافً حٌث ثبت تورط لٌبٌا والجزابر فٌها وكانت سببا فى أزمة سٌاسٌة زادت فً
هشاشة الوضع فً تونس و تؤزمت صحة الهادي نوٌرة فإبتعد نهابٌا منذ فٌفرى
1980عن الحٌاة السٌاسٌة.
و وجد الربٌس الحبٌب بورلٌبة نفسه فى تجادبات خانمة فً محٌطة ٌحركها هاجس
خبلفته فً تعٌٌن خلٌفة نوٌرة فً الوزارة األولى و بتؤثٌر من وسٌلة زوجة الربٌس
أوال انطبللا من شهر أفرٌل
الحبٌب بورلٌبة و من و راءها ،عٌن دمحم مزالى وزٌرا ّ
 ، 1980و حاول األخٌر أن ٌوفر مناخا من االنفتاح ولكن انتخابات سنة

 1981شابها

بعض التبلعب بالنتابج بتونس العاصمة إلسماط أحمد المستٌرى لكن تبٌن أنها لم تإثر
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على نتابج اإلنتخابات الجملٌة مإكدا ّ
أن دمحم مزالى لد حرص على توفٌر مناخ دٌممراطً
من خبلل االعتراؾ بثبلث أحزاب سٌاسٌة و اإلفراج عن جماعة االتجاه اإلسبلمً ولكن
الببلد دخلت فً دوامة الصراع على الخبلفة فبدأت العبللة تفسد بٌن بورلٌبة و مزالً
وعاد الصراع مع النمابٌٌن لٌطفو على السطح وهو ما استوجب إٌماؾ الحبٌب عاشور
األمٌن العام لبلتحاد العام التونسً للشؽل من جدٌد ،وانتهى األمر إلى تنحٌة مزالً ٌوم
6جوٌلٌة  1986بتؤثٌر من محٌط الربٌس الحبٌب بورلٌبة.
واعتبر المحاضر أن مزالى كان ضحٌة الوضع االلتصادي الصعب من جهة ونتٌجة ضؽط
للّوبً الذي كان محٌطا بالربٌس بورلٌبة من جهة ثانٌة ،مإكدا ّ
أن مزالى كان رابد
التعرٌب و التونسة وحاول حل الخبلؾ مع اإلسبلمٌٌن بالطرق التفاوضٌة ،ومإكدا أن
أحداث الخبز التً جدت فً جانفً  1984كانت من تخطٌط "إدرٌس لٌمة" الذي كان من
الممرٌٌن لوسٌلة بورلٌبة ولد سعى بكل الوسابل للوصول إلى منصب الوزٌر األول.

البشٌر بن سبلمة البرلمانً و الوزٌر فً حكومة دمحم مزالً
لدم السٌد البشٌر بن سبلمة مداخلةً بٌن خبل لها أن نظام الحكم كان مماما على كاهل ثبلث
أطراؾ وهم اتحاد العام التونسً للشؽل والحزب االشتراكً الدستوري والحكومة
وكانت كل فترة تمرٌبا
موتمر صفالس للحزب الدستوري
تحكمها التوازنات بٌن األطراؾ الثبلثة مبٌنا انه منذ ً
سنة

 1955كان االتحاد العام التونسً للشؽل عنصرا

فاعبل فً الحٌاة السٌاسٌة ،ومنه خرجت تجربة التعاضد ،لكن عبللة المنظمة
الشؽٌلة بالحزب والحكومة كانت عرضة لعدٌد اإلرهاصات ،كما الحظ أن عبللة الحزب
بالحكومة تعرضت لتجاذبات إذ كانت الحكومة فً بعض الحاالت تحت تؤثٌر الحزب،
لٌتحول الحزب فً بعض الحاالتاألخرى لحزب الحكومة مإكدا انه كلما ضعؾ الحزب إال
وانعكس ذلن على لوة الحكومة.
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وبٌن أن مجًء مزالىللوزارةاألولى كان نتٌجة تؤثٌر زوجة الربٌس بورلٌبة التً
اختارته بعد مرض نوٌرة لتمطع الطرٌك أمام السٌد دمحم الصٌاح ،والحظ المتدخل أن
مزالى سعى إلى المصالحة مع اتحاد الشؽل،لكن الحبٌب بن عاشور عاد من جدٌد
للتصلب فً موالفه فساءت العبللة بٌن الحكومة واتحاد الشؽل مبلحظاأنمزالى سعى
إلى تنوٌع عبللات تونس مع الخارج والنع البلدان الخلٌجٌة باالستثمار فً تونس
وٌعود له الفضل فً االتفاق مع الشٌخ صالح الكامل على انجاز مشروع المرن
المتمثل فً بحٌرة تونس،و أوضح أن تعرٌب الفلسفة بالمعاهد الثانوٌة والرٌاضٌات
بالتعلٌم االبتدابى كان نتٌجة مولؾ اتخذه ادرٌس لٌمة بعد استشارة الربٌس بورلٌبة
عندما النع الوزٌر المذكور ربٌس الدولة بان ضعؾ النتابج المدرسٌة ناتج عن تدنً
مستوى إتمان اللؽة الفرنسٌة لدى الناشبة ولد لضى لٌمة حوالً نصؾ شهر بدمشك
للولوؾ على مستوى التعلٌم هنان حٌث تم تعرٌب كامل الشعب واالختصاصات ،وأشار
أن تنوٌع عبللات تونسالخارجٌة والدور الذي لام به كاتب الدولة للخارجٌة محمود
المستٌرى الذي تحول بتعلٌمات من الوزٌر األول إلى كل من الصٌن وموسكو جعلت
الوالٌات المتحدة تؽٌر نظرتها لدمحم مزالى إذ تعتبر سٌاسته معادٌة لها.
و الحظ ان احداث الخبز كان نتٌجة مإامرة حٌكت إلبعاد مزالى،
متهما الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بؤنها كانت الرت العزم على اإلطاحة به
وذلن منذ سنة

 .1985كما أشار إلى أن أحداث الخبز لد تحملها دمحم

مزالى سٌاسٌا ولكن المتسبب األساسً فٌها هو منصور معلى الذي كان ٌلح على
التخفٌؾ من أعباء صندوق التعوٌض ولد إؼتنم إدرٌس لٌمة الوضع لتؤلب الشارع على
المزالً سعٌا للوصول للوزارة األولى.
وأنهى البشٌر بن سبلمة حدٌثه بالمول أن تنحٌة مزالى كانت ألسباب داخلٌة .فهنالن
صراع خفً على الحكم و ألسباب خارجٌة تمثلت فً فمدان مزالى لثمة فرنسا والوالٌات
المتحدة مإكدا أن موضوع األزمة االلتصادٌة لد ولع تضخٌمه واكبر دلٌل على ذلن أن

106

الببلد استعادت توازناتها المالٌة عند مجًء زٌن العابدٌن بن على للحكم ،مإكدا أن
مزالى كان رجبل وطنٌا وانه حاول ترسٌخ الدٌممراطٌة واعترفت الدولة فً عهده
باألحزاب السٌاسٌة ،مضٌفا ان هنالن بعض الوزراء فً عهد مزالى لد أساإوا للدولة
وساهموا فً تؤلٌب الراى العام ضده بالرؼم من أنهم كانوا محل ثمة المزالً فً البداٌة

الطاهر بلخوجة البرلمانً و الوزٌر فً حكومتً نوٌرة و مزالً
موتمر "المنستٌر" األول والذي شهد سٌطرة جناح
تعرض الطاهر بلخوجة إلى ولابع ً
موالً ألحمد المستٌري ،وهو ما فرض إعادة مإتمر المنستٌر سنة

 ،1974وإزاحة

مجموعة أحمد المستٌري ،كما تعرض إلى أن هنالن تجاذبات حول خبلفة الربٌس بورلٌبة
فؤصبح الفصل المتعلك بالشؽور موضوع تنمٌحات متعددة ووصل األمر بالربٌس األسبك
إلى حد سحب تنمٌح دستوري ٌتعلك بنٌابة ربٌس الجمهورٌة ففً حالة الشؽور بعد أن
صوت المجلس النٌابً لفابدة هذا المانون الدستوري تم سحبه فى المراءة الثانٌة  ،وبٌّن
أن اتفالٌة جربة كانت ناتجة باألساس عن الخوؾ الذي انتاب الربٌس بورلٌبة من رؼبة
الجزابر فً إلامة وحدة مع تونس ،ثم تحدث عن أزمة الحكومة مع المٌادة النمابٌة فً
إتحاد الشؽل مإكدا أن الحبٌب عاشور كان شخصٌة وطنٌة بامتٌاز وكان باإلمكان تبلفى
التطرؾ الذي اتصؾ به أداء بعض المٌادات فى الحزب وفى
أحداث الخمٌس األسود لوال
ّ
االتحاد مإكدا أنّه كان ضد المواجهة  ،ولكن هنالن بعض الشخصٌات داخل الحزب وداخل
اإلتّحاد كانوا لد دفعوا نحو المواجهة.
و ركز الطاهر بالخوجة أٌضا على موضوع عبللته بالسٌد دمحم مزالى مبٌنا ان دمحم مزالى ارتكب
عده أخطاء وادخل الببلد فً صعوبات التصادٌة ال مثٌل لها ،وان مزالى جاء
للوزارة األولى على سبٌل الصدفة ولد أعانته على ذلن زوجة الربٌس بورلٌبة وانه
لم ٌنصت لنصابح منصور معلى وزٌر االلتصاد بل لجؤ إلى إلناع الربٌس الحبٌب بورلٌبة
بإلالة منصور معلى وتعرض بلخوجه نفسه لئللالة ألنه كان ٌتحمل دوره كامبل
فى كثٌر من الحاالت على مماربات مزالى
كعضو بالحكومة وٌبدي اعتراضه ً
مبلحظا أن حكومات بورلٌبة كانت حكومات وطنٌة  ،وان هنان اجنحة داخل الحزب
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تعوض التعددٌة السٌاسٌة وان حكومات االستمبلل لد أنجزت الكثٌر،وانه كان ٌخٌر
مواجهة الخصوم السٌاسٌٌن باإللناع وكان ٌرفض استعمال العنؾ مبلحظا أن مماربته
هذه هً التً جعلته ٌؽادر الحكومة لبل إحداث
مإامرة ضد مزالى سنة

26جانفى  ،1978واستبعد ان تكون هنالن

 1984الن االحداث انطلمت تلمابٌا بسوق األحد ثم

انتشرت كالنار فى الهشٌم وآنذان ولع ما سمى بالمإامرة عندما أخلت الداخلٌة بواجبها
فً تطوٌك اإلحداث ،وأكد ان مزالى كان هاجسه خبلفة ربٌس الجمهورٌةً ،وحاول أن ٌكسب
شعبٌة فؤضر بمالٌة الدولة التى انهارت بالكامل مشٌرا أن إسماعٌل خلٌل و
حمادي الصخٌري ورشٌد صفر و منصور الصخٌري كشفوا لبورلٌبة أن الوضع
ً
بورلٌبة تبرٌر هذه اإلزاحة
االلتصادي خطٌر للؽاٌة فاتخذ لرارا بؤبعاد مزالى وحاول
بؤنها كانت من اجل سٌاسة التعرٌب وهو أمر ال صحة له ،وختم مداخلته بالمول أن
أمرٌكا لم تضؽط من اجل إزاحة مزالى مإكدا أن بورلٌبة رجل مسإول و ال ٌتؤثر بموالؾ
أمرٌكا أو فرنسا مستشهدا بمولؾ تونس فً لضٌة حمام الشاطا عندما

هدد بمطع

العبللات الدبلوماسٌة مع أمرٌكا إذا ما استعملت حك الفٌتو فً مجلس األمن ضد
لرار اإلدانة ضد إسرابٌل.

األستاذ البشٌر خنتوش ،عضو الدٌوان السٌاسً للحزب االشتراكً
الدستوري فً عهد مزالً
أكد االستاد بشٌر خنتوش ّ
أن دمحم مزالى لم ٌكن دٌممراطٌا بال ّمرة  ،وأنّه أحاط نفسه
ببعض الشخصٌات التً أساءت للنظام  ،كما أنّه لم ٌكن مإمنا باستمبلل المضاء وضرب
األول لمحكمة التعمٌب الذي رفض الحكم فى
مثاال بتنحٌة "ابراهٌم عبد البالى" الربٌس ّ
لضٌة لصالح لرٌب دمحم مزالى ،كما ح ّمله مسإولٌة تزوٌر االنتخابات سنة  1981بدابرة
تونس ،وأكد فً األخٌر ّ
أن مزالً فكر فعبل فى إزاحة بورلٌبة عن طرٌك تمرٌر طبً
أمضى علٌه ثبلث أطباء بتحرٌض من صهر مزالً وهو رفعت الدالى ،ولكنه تراجع فً
األخٌر  ،واستخلص أن" الزعٌم بورلٌبة كان محما فً تنحٌة مزالى وحتى فً محاكمته.
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و تمحورت مساهمات المشاركٌن فً الحلمة على ّ
أن فترتً" نوٌرة و مزالً" اتصفتا
بتجاذبات خطٌرة كانت نتٌجة الصراع على الخبلفة ّ
وأن الدولة تؤثرت سلبا بهذه التجاذبات
ولد ضعؾ الحزب وتملص دوره وتؤثٌره على الحكومة فكانت األجواء السٌاسٌة ؼاٌة فً
التؤزم  ،بل ّ
إن الدولة شارفت على االنهٌار وأنه لم ٌكن هنالن مناخ دٌممراطً ،بالرؼم
من ّ
أن روح النمد كانت بارزة داخل الحزب  ،لكن الدولة أصبحت ال تعٌر أهمٌة لما ٌدور
داخل الحزب  ،بل هنان نزعة للتخلً عن كل ما عرؾ بروحه النمدٌّة وظهرت الشخصنة
كؤبرز ظاهرة ألمت بالنخبة السٌاسٌة وخاصة الوزراء األ ُ َول  ،واستخلصوا ّ
أن تنحٌة
بورلٌبة كانت لها مبررات إلنماذ الزعٌم من شٌخوخته التً أضرتْ به وإلنماذ الببلد من
الوضع المزري الذي أصبحت علٌه .

منصور معلّ ّى وزٌر االلتصاد فً حكومتً نوٌرة و مزالً
أوضح منصور معلى ّ
أن تجربة التعاضد كانت فاشلة وجعلت الدولة فً حالة إفبلس ولكن
بعد مجًء "الهادي نوٌرة " للحكم تظافرت عدة عوامل الستبناؾ عملٌة النمو ولد
وصلت نسبة النمو سنة  1973بصفة فعلٌة إلى 17فى المابة وهى نسبة استثنابٌة ولكن
لم ٌمع اإلعبلنة عن ذلن  ،وأكد السٌد "منصور معلى" ّ
أن تجربته فً الحكم جعلته ٌتوصل
إلى لناعة مفادها ّ
أن النظام السٌاسً كان ال ٌعطى المجال للنمد البناء وكانت هنالن بعض
الشخصٌات النافذة التً تحاول إسكات أي نفس نمدي وهو ما جعله ٌؽادر أكثر ِمن مرة
الحكومة نتٌجة دسابس كان ٌتؤلّم لحصولها ألنها أضرت بالحزب وبالوطن بؤسره .

عمر الشاذلً الوزٌر فً حكومة مزالً و طبٌب بورلٌبة
أكد عمر الشاذلً ّ
أن بورلٌبة كان مصاب بؤرق شدٌد منذ إٌمافه بحصن "سان نٌكوال" ،
وهذا المرض ٌختلؾ عن االنهٌار العصبً ،وبٌّن ّ
أن بورلٌبة خضع لمعالجات بالمواد
المخدرة كانت ؼٌر صحٌحة ِع ْلمٌّا ألنه كان فً حالة وعً كامل لكن تنتابه فى بعض
الحاالت أعراض مرضٌة تإثر على مزاجه واختٌاراته واستشهد بحادثة االعتداء على
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حمام الشط حٌث أثّر فٌه االعتداء الصهٌونً وجعله ٌستعٌد حٌوٌته وٌهدد بمطع العبللات
مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مبلحظا ّ
أن زوجة الربٌس كانت ترؼب فى تخدٌر بورلٌبة
تحت تؤثٌر أطباء كان ال ٌتفك مع تشخٌصهم ّ
وأن هذا التخدٌر لد أفمد بورلٌبة حٌوٌته
وجعله فى بعض الحاالت ال ٌعً تماما ماذا ٌمول أو كٌؾ ٌتصرؾ ولكنه سعى إلى تبدٌل
هذا الدواء حتى إستعاد الربٌس تدرٌجٌا حٌوٌته الكاملة و تخلص من المواد المخدرة التً
كان ٌتناولها بتشخٌص من أطباء سوٌسرٌٌن حرصت زوجة الربٌس بورلٌبة على أن
ٌتولوا السهر على صحة الربٌس فً فترة معٌنة.

اإلسبلم السٌاسً و الدولة الوطنٌة 1986-1971
كان اإلسبلم السٌاسً و الدولة الوطنٌة محور المراءة النمدٌة لحلمة ٌوم

18

دٌسمبر 2016من خبلل مداخبلت لدمها:
،1الدكتور حمودة بن سبلمة الوزٌر السابك و الذي أمن دور الوساطة بٌن اإلسبلمٌٌن
و النظام فً فترة معٌنة.
انطلك الدكتور بن سبلمة فً الحدٌث عن إنشار ظاهرة اإلسبلم السٌاسً فً تونس
منذ إحداث 26جانفى  1978مبٌنا أن هذه األحداث أدت إلى انفصام العبللة بٌن الدولة
واتحاد الشؽل فاؼتنمت المعارضة المولؾ لتتحرن
بكثافة كما تشجع اإلسبلمٌون لٌتجاوزوا مرحلة الدعوة و إستشهد فً هذا المجال بممولة
حمٌدة النٌفر
الذي صرح أن المسجد هوالذي شكل بداٌه تحرن اإلسبلمٌٌن فً تونس لمحاولة ملًء
الفراغ الروحً لكن مع مرور األٌام بدأت األمور تتؽٌر.
ٌمول الدكتور بن سبلمة إن االتجاه االسبلمى لدم مطلبا للحصول على تؤشٌرة ولكن عمبا
،1981

نتخابات سنة

تم تتبع لٌادات االتجاه االسبلمىو بعد ثورة الخبزحاول دمحم مزالى إلرار االنفتاحوالنع بورلً
بة بالعفو عن اإلسبلمٌٌن ،وان توفك فً ذلن فانه لم ٌتمكن
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منتشرٌكهم فً الحكمولد ابعدمزالى نتٌجة الصراع على الخبلفةوازداد الوضع
سوءا مما أدىإلى إدخال تؽٌٌر على منظومة الحكم.
حاول بن على إلامة عبللة جدٌدة من اإلسبلمٌٌن ولكن انتخابات  1889نسفت العبللة
بٌن النظام واإلسبلمٌٌن فساءت وضعٌة اإلسبلمٌٌن وتمت محاكمتهم صلب مماربة
أمنٌة بعٌدة عن اى منطك سٌاسً .
ولكن بعد الثورة انتمل اإلسبلمٌون إلى الحكم فمروا بمرحلتٌن األولى امتدت إلى لماء
الشٌخٌن وكانت موالؾ النهضة متصلبة وبعد ذلن أصبحت العبللة بٌن الدستورٌٌن
واإلسبلمٌٌن جٌدة وهو ما ٌنبا بوجود تمارب كبٌر بٌن االتجاهٌن وختم مداخلته
بالمول أن النظام السابك أضاع الكثٌر من الولت إلرساء تعاٌش ممبول بٌن اإلسبلمٌٌن
والدستورٌٌن م إكدا أن التارٌخ سٌشهد منعرجا هاما فى هذا االتجاه.

 -2الدكتور عبد السبلم المسدى الوزٌر السابك فً عهد بورلٌبة
و االستاد الجامعً
أوضح من جانبه الدكتور عبد السبلم المسدي أن أكثر الدول العربٌة التً شهدت صراعا
بٌن الدٌن والسٌاسة هً مصر وسورٌا .وبٌن أن مفهوم اإلخوانجً ٌتستمد جدوره
من عبارة اإلخوان المنتشرة بمصر ٌضاؾ لها عبارة *جى* التً هً
عبارة تركٌة ومعناها *الصنعة الوضٌعة* و سرعان ما التصك هذا المصطلح
بالبلوعً الشعبً فً تونس .
و كانت مداخلة الدكتور المسدي مناسبة للودادٌة لتصحٌح مفهوم المراءة النمدٌة حٌث
وهو
ٌمول السٌد عبد السبلم المسدي أن النمد الذاتً هو مصطلح ذو أصول مسٌحٌة
ً
مفهوم ؼٌر موجود فى الثمافة اإلسبلمٌة الذي ٌموم على التوبة
لذلن فان الثمافة السٌاسٌة العربٌة اعتمدت المراجعات و الحركات
التصحٌحٌة واستخلص انه ٌمكن الٌوم لبول مفهوم النمد الذاتً على أساس
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أنها آلٌة تفسٌرٌة ولٌست مطٌة تبرٌرٌةً واعتبر انه بهذا المنظور ٌتحول
الى مولؾ لوة
النمد الذاتً ً
و عن تسمٌة النهضة ،بٌن أنها تسمٌة أجنبٌة تموم على أساس فصل الدٌن على السٌاسة
ثم تحدث عن مفهوم نداء تونس l'appel de Tunisieأنهمصطلح اعتمده شارل
دٌؽول عندما كانت فرنسا فً خطر فً خطابه للفرنسٌٌن سنة

 1940حٌن لال la

 Francel'appel deفالربٌس الباجً لاٌد السبسً لد اعتمده إلنماذ تونس .كما
اعتبر ان مصطلح الشٌخٌن الذي أطلك منذ لماء بارٌس له عبلله بالمدلول الذى تحدث
فى كتاب حدٌث الشٌخٌن .وهو مفهوم ٌذكرنا بؤبى بكر الصدٌك
عنه طه حسٌن ً
و عمر بن الخطاب و سعٌهما نحو ترتٌب شإون الخبلفة فبٌن حسب وجهة نظره ان
لماء بارٌس كان ترتٌبا للخبلفة و محاولة تجاوز أحماد الماضً.
وختم الدكتور المسدى كبلمه بالمول أن هنالن مفاهٌم متعددة لئلسبلم فهنالن اإلسبلم
السٌاسً واإلسبلم الدعوى واإلسبلم الجهادي ونادى بتجاوز هذه المرحلة لتبلفى
انفجار ؼرابز الثار التارٌخً ،مإكدا انه ٌتعٌن علٌنا جمبعا أن نعمل عن فصل الدٌنعن
السٌاسة .

األستاذ حسن الؽضبانً ،من مإسسً الحركة الدعوٌة فً الجامعة
التونسٌة و محامً بعض اإلسبلمٌٌن،
االسبلمى الذي انتمى إلٌه هو إسبلم دعوي وانه انخرط فً هذا االتجاه
الحظ إن التٌار
ً
ولم ٌمبل ٌوما ان ٌمارس السٌاسة بإسم اإلسبلم مإكدا أن هنالن إسبلم واحد ال
ٌمكن أن ٌكون سٌاسٌا و انه
ٌنادى بفصل الدٌن عن السٌاسة مإكدا أن اإلسبلم ٌمتاز بالبساطة ومناجاة العبد
لخالمه .أما أن ٌتحول اإلسبلم إلى مطٌة لممارسة السلطة فان ذلن أمرا مرفوضا
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و تناول الكلمة بعض الحاضرٌن لٌإكدوا أن الحزب الدستوري كان ٌموم على أساس
الهوٌة التونسٌة كما جاءت فً دستور  1959فً تناؼم مع السلطة لتعمٌك المٌم الروحٌة
وكانت المإسسة الدٌنٌة منسجمة فً ذلن مع الدولة بما سمح بالمٌام بسابر الشعابر
الدٌنٌة دون تطرؾ أو مؽاالة  ،لكن عندما إرتبط اإلسبلم بالسٌاسة أصبح هنالن عنؾ تمت
ممارسته فً إطار ماٌسمى باإلعبلم الجهادي وهو تمشً كان مرفوضا فً تونس و
تصدت له الدولة بالوسابل المانونٌة حتى ال ٌإول األمر إلى فوضى عارمة تشكل حركٌة
الشعب بإسم اإلسبلم الذي هو براء من ذلن

رشٌد صفر الوزٌر األول سنة 1987
لدم رشٌد صفر الوزٌر األول سنة  1987بمناسبة أربعٌنٌة البرلمانً السابك المرحوم
عبدهللا العبعاب شهادة عن األجواء التً عاش فٌها محاكمة لٌادات "االتجاه اإلسبلمً"
سنة  1987وسط مناخ مشحون كان البعض ٌدفع فٌه نحو إصدار أحكام باإلعدام لما ال
ٌمل عن  20لٌادٌا من االتجاه اإلسبلمً من بٌنهم راشد الؽنوشً ودمحم شمام وعلً
العرٌضوحمادي الجبالً وصالح كركر و ؼٌرهم.
و كشؾ ألول مرة أن تٌارٌن كانا ٌتماسمان موالؾ المسإولٌن فً الدولة والنخب من هذه
المحاكمة:
التٌاراألولكان ٌدفع نحو اإلعدام وكان ٌبرر مولفه سعٌالجلب بورلٌبة إلى صفه بحجة
إلدام شبان محسوبٌن على التٌار اإلسبلمٌبعملٌة التفجٌرات التً استهدفت مإسسات
سٌاحٌة فٌسوسة و المنستٌرعشٌة احتفال الربٌس بورلٌبة بعٌد مٌبلده فً لصره بصمانس
فً المنستٌر وبؤعمال العنؾ التً تستهدؾ شخصٌات رسمٌة (من بٌنها لضاة وأبمة
جوامع) و بالمرب من المصره.

113

أما التٌار الثانً الذي ٌمول أنه كان أؼلبٌا (وزٌران أو ثبلثة فمط كانا مع اإلعدام)و الذي
كان ٌتفاعل مع االنتمادات التً تصل الحكومة والربٌس بورلٌبة ٌومٌا لبلعتماالت
والمحاكمات وخاصة لمإشرات و عوالبإعدام لٌادات "حركة االتجاه اإلسبلمً" فكان ضد
إصدارأحكاماإلعدامتجنبا للدفع بالببلد نحو المجهول والوصول إلى نمطة الؤلعودة.
وكشؾ رشٌد صفر أنه وثلة من كبار المسإولٌن أطلعوا الزعٌم الحبٌب بورلٌبة على
التمارٌر الصحفٌة والدٌبلوماسٌة والموالؾ الحمولٌة الدولٌة ولشخصٌات حمولٌة
وسٌاسٌة تونسٌة وكثٌرا من السفارات معارضة أحكام اإلعدام .كما لام بتذكٌره بمولفه
أوساط الستٌنات المعارضة إلعدام الكاتب والمفكر المصري المٌادي فً حركة اإلخوان
المسلمٌن سٌد لطب ثم تنظٌمه حملة احتجاج على تنفٌذ حكم اإلعدام فٌه.
و ٌستطرد رشٌد صفر لاببل  ":مشكلتً ومشكلة كثٌر من السٌاسٌٌن فً عهد الربٌس
بورلٌبة أننا كنا نلتمٌه ونتحاور معه لكن ؼٌرنا كان ٌإثر فٌه بعدنا فً جلسات العشاء
وفطور الصباح وفً دردشات "عابلٌة خاصة".
وسجل رشٌد صفر انه اختار مع الربٌس بورلٌبة فً مكتبه إسمً الناببٌن عبد هللا
العبعاب ودمحم كرٌم المستوري لٌكونا فً تركٌبة هٌبة المحكمة .و أوردأن وزٌر الداخلٌة
أندان زٌن العابدٌن بن علً مكنه من تجهٌزات خاصة لمكتبه بالوزارة األولىلٌتابع من
خبللها مباشرة سٌر المحاكمة وتصرٌحات المتهمٌن ومرافعات المحامٌن " .ولد كانت
األجواء والتصرٌحات تدفع نحو سٌنارٌو اإلعدام".
وسجل رشٌد صفر أن الربٌس الحبٌب بورلٌبة إلتمى عدة مرات مع ربٌس محكمة أمن
الدولة وربٌس النٌابة العمومٌة فٌوزارة العدل ولتها المرحوم الهاشمً الزمال .و أوضح
انه ال ٌدري ماذا طلب منه بورلٌبة بالضبط بالنسبة لؤلحكام التً كانت ستصدر محكمة
أمن الدولة فً حك لٌادات حركة االتجاه اإلسبلمً،لكن رشٌد صفر لاببل :الشًء الوحٌد
الذي أإكده هو أن الربٌس بورلٌبة لال أمامً بحضور وزٌرٌن (زٌن العابدٌن بن علً و
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منصور السخٌري) لربٌس محكمة امن الدولة الهاشمً زمال  «:إذاأصدرت المحكمة
حكما باإلعدام فلن البل مطالب العفو فتحملوا مسإولٌتكم كاملة.
وبعد انتهاء الممابلة ـ ٌمول رشٌد صفرـ خرج الجمٌع وكان الهاشمً الزمال ،ربٌس
المحكمةٌ ،سٌر بجانبً فً الممر المإدي إلى مكتب الربٌس حٌث صور باٌات تونس
المدامى فالتفت إلٌه لاببل " :هل فهمت رسالة الربٌس بورلٌبة؟ علٌكم أن تتحملوا
مسإولٌتكم كاملة ألن إصداركم أي حكم باإلعدام سٌإدي إلى تنفٌذه الن بورلٌبة لرر أن
لن ٌلؽٌه مستخدما حمه الدستوري فً العفو".
لكن "المنعرج"حصل أثناء المحاكمة لما تضاعفت الضؽوطات الصحفٌة والدٌبلوماسٌة
الدولٌة وتعالب زٌارات السفراء إلى مكتبً ومكتب مدٌر الحزب الدستوري آنذان ـ
المرحوم الوزٌر عبد العزٌز بن ضٌاء ـ لمحاولة الضؽط فً اتجاه تجنب نمطة البلعودة أي
حكم اإلعدام.
وٌمضً صفر لاببل « :فً احد أٌام المحاكمة جاءنً المرحوم عبد العزٌز بن ضٌاء
الوزٌر المعتمد لدى الوزٌر األول ومدٌر الحزب االشتراكً الدستوري لٌعلمنً بؤمرٌن:
األوألن عدة شخصٌات وطنٌة وسفراء اتصلوا به طالبٌن العمل علىعدم إصدار حكماإلعدام
 والثانً أنه التمى الناببٌن عبد هللا العبعاب ودمحم كرٌم المستوري وفهم منهما أنهماسوؾ ٌصوتان ضد حكم اإلعدامإذا الترحه ربٌس المحكمة الهاشمً الزمال».
و عبر رشٌد صفر عن إرتٌاحه لهذا الخبر الذي علًه بردا وسبلما ألن هٌبة محكمة امن
الدولة تحتاج إلىإجماعاألعضاء إلصدار أحكامها باإلعدام والن عبد العزٌز بن ضٌاء
أعلمنً أن الناببٌن عبد هللا العبعاب و دمحم كرٌم المستوري لررا االتصال كذلن بوزٌر
الداخلٌة آنذان زٌن العابدٌن بن علً إلعبلمه بمولفهما".
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ويإكدرشٌد صفر أن تونس "تجنبت الحكم باإلعدام فً محاكمات أمن الدولة 1987
بفضل الناببٌن العبعاب والمستوري ودعم بعض كبار المسإولٌن فً الحكومة لهذا
التمشً".

فً مسؤلة المجموعة االمنٌة وإعداد انمبلب ٌوم  8نوفمبر1987
عندما كانت السلطة تخرج شٌبا فشٌبا من بٌن أٌدي الربٌس األسبك الحبٌب بورلٌبة فً
نوفمبر  1987كانت هنالن مجموعة أمنٌة تتبع حركة االتجاه اإلسبلمً تحاول االستبثار
بالسلطة
لتسلٌط األضواء على هذه المحاولة ٌتعٌن الرجوع إلى تارٌخ ظهور حركة االتجاه
اإلسبلمً بتونس
بدأت هذه الحركة فً الظهور على الساحة السٌاسٌة فً نهاٌة السبعٌنات .فمد ظهرت فً
البداٌة فً شكل حركة دٌنٌة دعوٌة ولكنها تحولت شٌبا فشٌبا إلى حركة سٌاسٌة ظهرت
خاصة فً الجامعة التونسٌة وكانت فً البداٌة شدٌدة الحساسٌة لكل تهم العنؾ والدعوة
إلٌه ولكن مع مرور األٌام ،تؽٌر الوضع وعرفت الجامعة التونسٌة مشادات عنٌفة بٌن
أنصار هذه الحركة وبمٌة الحركات التً تنشط فً الجامعة ،كما بدأ الحدٌث عن تكوٌن
جهاز خاص لهذه الحركة أطلك علٌه الحما بالجناح العسكري
حركة االتجاه اإلسبلمً التً أصبحت تسمى بحركة النهضة بعد سنة  1989حاولت لطع
كل عبللة بٌنها وبٌن عناصر المجموعة األمنٌة التً كانت تستعد لبلنمضاض على السلطة
ٌوم  1987/11/8ولد كشؾ المرحوم المنصؾ بن سالم المٌادي فً حركة االتجاه
اإلسبلمً ولابد المجموعة المدنٌة التً شجعت على حدوث انمبلب
كشؾ العدٌد من األحداث من خبلل كتاب أصدره فً سنة

 8نوفمبر ، 1987

 2013بالكوٌت جاء تحت

عنوان "سنوات الجمر" وتحدث فٌه بإسهاب عما عرؾ بانمبلب  8نوفمبر  1987الذي
خططت له حركة االتجاه اإلسبلمً الفتان السلطة من بورلٌة  ،وٌمكن اعتبار المرحوم
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المنصؾ بن سالم الرجل الوحٌد فً االتجاه اإلسبلمً الذي اعترؾ بوجود المشروع
وبسط بعض من تفاصٌله إذ جاء فً كتابه المذكور انه كان على راس المجموعة التً
فكرت فً إزاحة بورلٌة وأكد أن هنالن شبه اتفاق فً الداخل والخارج على ضرورة
إزاحة بورلٌبة وكانت حركة االتجاه اإلسبلمً تبحث عن إسماط بورلٌبة دون أن تتورط
بشكل مباشر فً عملٌة اإلبعاد .وتم مفاتحة المرحوم دمحم مزالً بضرورة تنحٌة بورلٌبة
ولكن مزالً كان ٌرفض رفضا شدٌدا الخوض فً هذا الموضوع.
أما الناشط اإلسبلمً صالح كركر ،فمد أفاد الحما أن تحرن المجموعة األمنٌة فً نوفمبر
 87كان مبرمجا ولكنه حسب رأٌه لم ٌكن ذلن من اجل االستٌبلء على السلطة ،ولكن من
اجل استبعاد بورلٌبة ألنه أصبح ؼٌر لادر على االضطبلع بشإون الببلد ،وبالتالً كانت
المجموعة األمنٌة تخطط إلحداث انمبلب على طرٌمة سوار الذهب بالسودان دون أن ٌمع
اإلساءة لبورلٌبة .وكانت الحركة اإلسبلمٌة ترى أن هنالن أشخاص ٌمكنهم تعوٌض
بورلٌبة وعلى رأسهم احمد المستٌري وبدرجة الل المرحومٌن دمحم المصمودي و دمحم
مزالً
كان فً اعتماد المجموعة األمنٌة أن احمد المستٌري هو األلرب لبلضطبلع بشإون الببلد.
ولكن عرض علٌه الموضوع ورفض االنخراط فً مخطط من هذا المبٌل .وٌضٌؾ صالح
كركر فً حدٌث أجراه مع احمد بنور كاتب الدولة لؤلمن فً عهد بورلٌبة انه ولع تمدٌم
التراح ألحمد المستٌري حتى ٌتوجه للجزابر وٌعود لتونس بعد نجاح االنمبلب لتنصٌبه
ربٌسا جدٌدا للجمهورٌة .ولكنه لم ٌوافك على ذلن.
المهم أن الحركة اإلسبلمٌة كانت تعٌش منذ صابفة

1986حالة ترلب بعد إزاحة دمحم

مزالً من الوزارة األولى .وكانت الببلد ؼارلة فً نزاعات متعددة سببها الخبلفة .وفً
هذا الوضع المتبلطم كان بورلٌبة مصمما على مواجهة الحركة اإلسبلمٌة .و ولعت عدٌد
االعتماالت فً األوساط الطبلبٌة .وعمدت حركة االتجاه اإلسبلمً مإتمرا فً دٌسمبر
 1986بضاحٌة المنار وتم االتفاق على الدخول فً مواجهة مع السلطة ،لكن وضعت
حدود لذلن تتمثل فً إسماط بورلٌبة ولو باستعمال السبلح .وكان هنالن خبلؾ بٌن
مجموعة متشددة أطلك علٌها *مجموعة الصمور* ومجموعة ثانٌة اطلك علٌها *مجموعة
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الحمابم* ولد كانت الؽلبة فً ذلن المإتمر لمجموعة الصمور خاصة بعد أن اتضح أن
احمد المستٌري لد رفض بشكل لاطع االنخراط فً هذا التمشً .ونتٌجة لذلن اشتدت
المواجهة وتم إٌماؾ راشد الؽنوشً فً

 9مارس  1987بتهمة تكوٌن جمعٌة ؼٌر

مرخص فٌها ،ولد عوضه صالح كركر الذي أعلن النفٌر العام من خبلل المسٌرات الٌومٌة
للمطالبة بإطبلق سراح المعتملٌن .و وصلت المصادمات بٌن اإلسبلمٌٌن ولوات األمن
ذروتها ٌوم  23افرٌل  1987وتم إٌمافات جدٌدة ولد ازداد الوضع السٌاسً تعكرا عندما
ولعت تفجٌرات ٌوم  2أوت  87هزت فنادق ومبلهً فً مدٌنتً سوسة و المنستٌر.
فلعامل الزمان والمكان رمزٌة خطٌرة ومعمدة لهذه التفجٌرات مما اثؤر ؼضب الزعٌم
الحبٌب بورلٌبة الذي انصب ؼضبه على مدٌر الحزب المرحوم عبد العزٌز بن ضٌاء
والحال انه كان علٌه أن ٌنصب ؼضبه على وزٌر الداخلٌة آنذان زٌن العابدٌن بن علً.
لكن حاشٌة الزعٌم الحبٌب بورلٌبة هً التً تمكنت من تخفٌؾ حدة ؼضب الزعٌم على
وزٌر الداخلٌة ألسباب توضحت فٌما بعد.
تمكنت لوات األمن من المبض على صانع األسلحة المدعو محرز بودلة ولم ٌمع إٌماؾ
المدعو علً معتوق الذي كان الوسٌط بٌن اإلسبلمٌٌن و بودلة .ولد فر علً معتوق
للجزابر وبٌنت األبحاث أن التخطٌط لهذه التفجٌرات حصل بتوجٌه من السٌد حمادي
الجبالً الذي استعان فً ذلن بالصحبً العمري.
رفضت حركة االتجاه اإلسبلمً كل االتهامات التً وجهتها لها السلطة وتمسكت بان هذه
التفجٌرات كانت صنٌعة النظام لتورٌط الحركة فً لضاٌا جنابٌة بهدؾ حلها .ومازالت
الحركة مصرة حتى الٌوم على رفضها المطلك التهامات السلطة وتإكد باستمرار أن وزٌر
الداخلٌة آنذان زٌن العابدٌن بن علً لد فبرن العملٌة إلدانة الحركة والصعود للوزارة
األولى بدال من رشٌد صفر بوصفه الرجل الموي المادر على إٌماؾ استهداؾ الدولة
لكن الماضً الذي انتصب فً لضٌة تفجٌرات المنستٌر وسوسة وهو فرحات الراجحً لد
أكد الحما أن تورط االتجاه اإلسبلمً كان واضحا فً ملؾ المضٌة وال لبس فٌه و أضاؾ
أن جل اإلحكام كانت ؼٌر لاسٌة نسبٌا ممارنة مع خطورة العملٌة .ولم ٌمع الحكم باإلعدام
اال على محرز بودلة الذي لام بتصنٌع المتفجرات وكذلن على المدعو بولبابة دخٌل الذي

118

اتهم برش مواد حارلة على لٌادة الحزب االشتراكً الدستوري بمابس .ولد نفذت أحكام
اإلعدام فً بودلة ودخٌل ٌوم  2أكتوبر1987
أمام خطورة األحداث التً عاشتها الببلد ،اجتمعت لٌادة المجموعة األمنٌة ٌوم
 87/10/15و لررت االنمضاض على السلطة ٌوم  .1987/11/8لكن فً مسار موازي
بدأ زٌن العابدٌن بن علً فً ذلن الولت تمرٌبا فً سلسلة من االجتماعات التً عمدت فً
منزل بضاحٌة سكرة حضرها مع بن علً كل من الحبٌب عمار والهادي البكوش ودمحم
شكري وكمال اللطٌؾ وذلن إلحداث التؽٌٌر و إزاحة بورلٌبة من سدة الحكم
وشاءت األحداث أن ٌمع ٌوم  87/10/27اعتمال المابد الجهاز العسكري و األمنً لبلتجاه
اإلسبلمً المدعو دمحم شمام خبلل دورٌة أمنٌة لرب فندق المشتل .كما ولع ٌوم
 1987/11/5اعتمال البشٌر الفاٌدي وهو عنصر امنً من لوات األمن الداخلً ولع
استمطابه من طرؾ المجموعة األمنٌة ،فؤصبحت أجهزة وزارة الداخلٌة على علم بمحاولة
االنمبلب التً خططتها المجموعة األمنٌة لٌوم .1987/11/8
و أمام هذا الوضع لرر بن علً ومجموعته تمدٌم موعد إزاحة بورلٌبة من طرفهم وتم
اجتماع ٌوم  87/11/6بوزارة الداخلٌة وذلن النجاز عملٌة التؽٌٌر
ٌمول المنصؾ بن سالم أن المجموعة األمنٌة كانت لد برمجت ٌوم

 1987/11/8إلبعاد

الربٌس بورلٌبة عن الحكم باعتبار انه بلػ لعلمها أن المرحوم الحبٌب بورلٌبة كان ٌنوي
تعوٌض بن علً ٌوم  1987/11/9بالمرحوم دمحم الصٌاح وكانت رجال المجموعة األمنٌة
تنتظر ساعة الصفر للشروع فً التحرن لكن بن علً استبك العملٌة وكانت مجموعة
الكموندوس التً التحمت لصر لرطاج صبٌحة ٌوم  1987/11/7بمٌادة الصادق ؼربال
هً المجموعة التً تم االتفاق على تكلٌفها بانجاز االنمبلب كما أن الطابرة الهٌلٌكوبتر
التً نملت الزعٌم الحبٌب بورلٌبة من لرطاج ا لى مرناق هً التً خصصتها المجموعة
األمنٌة للمٌام بنفس العمل وكانت الرابد دمحم المنصوري لابدها تابع للمجموعة األمنٌة.
وٌضٌؾ المرحوم المنصؾ بن سالم أن المجموعة األمنٌة لد ارتكبت أخطاء بعد  7نوفمبر
وسمحت بان ٌمع اكتشافها بالكامل ألنه ذهب فً إعتمادها أن بن علً سٌجازي أفرادها.
ولكن ما حصل هو العكس تماما حٌث تم إٌماؾ كامل أفراد المجموعة ٌوم
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 /16نوفمبر

 1987وشملت اإلٌمافات حوالً  73عنصرا من عناصر المجموعة األمنٌة من بٌنهم
عسكرٌٌن وأمنٌٌن وأعوان لمارق
كما اعتمل ٌوم  17نوفمبر  1987حافظ األمن عبد الرإوؾ الراٌسً الضابط فً إدارة
أمن ربٌس الدولة .وتوالى اعتمال ضابط المخابرات عبد اللله لرٌس والطٌب بوضٌاؾ
والنمٌب فً الجٌش عبد الحمٌد العزابً والدكتور الصحبً العمري والضابط فً إدارة أمن
ربٌس الدولة حسن الحباشً وكلهم أعضاء من المجموعة األمنٌة كما ولع اعتمال
المرحوم المنصؾ بن سالم المابد المدنً للمجموعة األمنٌة ٌوم 1987/11/26
كانت هذه االعتماالت ضرورة بالنسبة لبن علً لكشؾ هذه العناصر األمنٌة والعسكرٌة
التً تم استمطابها من االتجاه اإلسبلمً ،لكن بداٌة من شهر ماي  ، 1988بدأت األوضاع
تنفرج وذلن باإلفراج على راشد الؽنوشً ،و بدأت المفاوضات بٌن رباسة الدولة
وممثلٌن عن المجموعة األمنٌة عن طرٌؾ المرحوم احمد لطاري المدٌر السابك للسجون
وفً  1988/11/7أطلك سراح المجموعة األولى ،وفً مارس

 1989أطلك سراح

المجموعة الثانٌة ،وفً  1989/5/4أطلك سراح المجموعة الثالثة وتمتع أفراد هذه
المجموعات بعفو رباسً خاص أحدث انفراجا كبٌرا بٌن الدولة وبٌن جماعة االتجاه
اإلسبلمً .وهكذا أسدل الستار نهابٌا على المجموعة األمنٌة التً خططت للوصول إلى
السلطة ٌوم 1987/11/8
و خبلصة المول أن المجموعة األمنٌة التابعة لبلتجاه اإلسبلمً كانت تنوي فعبل إدخال
تؽٌٌر على هرم السلطة ٌوم  1987/11/8ولم تكن رواٌة ادعاء فبركتها من بن علً
سوى مجرد مبرر ابتكره االتجاه اإلسبلمً.
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فً العبللة مع اإلتحاد العام لطلبة تونس
مإتمر لربة :حمابك تحفظها الذاكرة
تمدٌم األستاذ عادل كعنٌش ،برلمانً سابك
للحدٌث عن مإتمر االتحاد العام لطلبة تونس الذي انعمد بمربة فً أوت

ٌ 1971تعٌن

الرجوع الى جملة من الحمابك التً برزت على الساحة الطبلبٌة منذ مإتمر المهدٌة لسنة
 1969خاصة وإن البعض منا كانوا شهود عٌان ألنهم أنتخبوا بالهٌبة اإلدارٌة لبلتحاد فً
مإتمري المهدٌة 1969و مإتمر لربة1971
فمد انعمد هذا المإتمر فً ظل تحوالت عمٌمة حدثت على الساحتٌن الطبلبٌة والسٌاسٌة
وٌمكن تلخٌص هذه التحوالت فً خمسة نماط :
أوال  :إن مإتمر المهدٌة الذي انعمد فً سنة  1969لد عرؾ تؽٌٌرا هاما على مستوى
تركٌبة الطبلب فؤلول مرة ٌصبح عددا الطلبة التونسٌٌن المزاولٌن لدراستهم بتونس اكبر
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من عدد الطلبة اللذٌن ٌدرسون بالخارج فبرز من خبلل المإتمر اهتمام متزاٌد بالجامعة
التونسٌة وبرامجها وطرٌمة التدرٌس داخلها ونظام الرسوب فٌها وكل ما ٌتعلك بسٌر
نشاطها وهو معطى هام الن أؼلبٌة الطلبة فً السابك كانوا ٌدرسون بالخارج فلم ٌكن
للمنظمة النمابٌة اي دور فً تمدٌم التراحات حول ما ٌتعلك بنظام الدروس وطرٌمة
الرسوب وبالتالً فمد أصبح للمنظمة الطبلبٌة دور نمابً هام بعد أن كان ثانوٌا فً
الماضً.
ولبلورة هذا الدور برزت من خبلل المإتمر نزعة استمبللٌة حتى ٌتسنى لممثلً االتحاد
االضطبلع بدورهم الجدٌد الذي لد ٌفرض علٌهم االختبلؾ مع اإلدارة
ثانٌا:إن الجامعة التونسٌة عرفت أحداثا لم تؤلفها من لبل خاصة انطبللا من مارس 1968
حٌث حصلت مظاهرات ومشادات كبٌرة بٌن لوات األمن والجموع الطبلبٌة أدت إلى
تعجٌبلإلدارة بؽلك الجامعة فً مارس

 1968لبل موعد عطلة الربٌع بؤٌام كما ان

المحاكمات التً نظمت بتونس فً صابفة  1968شملت العدٌد من األساتذة الجامعٌٌن
والطلبة وهو معطى هام أدى إلى تسٌٌس كبٌر داخل الجامعة لم ٌكن مؤلوفا من لبل
فانضافت محاكمة الٌسارٌٌن والبعثٌٌن سنة  1968إلى محاكمة بن جنات التً حصلت
سنة  1967عمب األحداث التً عرفتها الجامعة بمناسبة حرب جوان

 1967لتزٌد فً

تسٌٌس الجامعة
ثالثا :إن اشتداد الحرب التً كانت تخوضها أمرٌكا بالفٌتنام ومإازرتها المطلمة إلسرابٌل
خلؾ موجة من الؽضب و اإلدانة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فكان الطبلب فً كل أنحاء
العالم معارضٌن لحرب الفٌتنام ومنددٌن بها ولد انعكس هذا المولؾ على الطلبة
التونسٌٌن الذٌن كانوا حالدٌن على السٌاسة األمرٌكٌة وكانوا ٌؽتنمون فرصة زٌارة أي
مسإول أمرٌكً سامً للببلد لتنظٌم مظاهرات صاخبة ولد عرفت الجامعة اضطرابات
كبرى خاصة أثناء زٌارة هامفري وروجرس إلى تونس وهو أمر كانت ال تمبله السلطة
السٌاسٌة وخاصة الربٌس الراحل الحبٌب بورلٌبة الذي كان حرٌصا على إن تكون
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عبللات تونس مع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة متمٌزة السٌما وان هذه األخٌرة كانت تمدم
إلى تونس معونات ؼذابٌة وؼٌرها.
رابعا  :ان الجموع الطبلبٌة وان كانت متحمسة للتوجه االشتراكً الذي ثبت فً الببلد
انطبللا من مإتمر الحزب الذي انعمد ببنزرت سنة

 1964والذي الر استبدال تسمٌة

الحزب بالحزب االشتراكً الدستوري عوضا عن الحزب الحر الدستوري فان هنالن
أخطاء كبٌرة ارتكبت أثناء تعمٌم نظام التعاضد فمد أصبح الوضع االلتصادي اشد تعمٌدا
وظهر تململ كبٌر فً أوساط الفبلحٌن والطبمات الكادحة ومما زاد األمر تفالما أزمة
الجفاؾ التً عرفتها الببلد لبل سنة  1969فكانت هنالن حٌرة لدى الطبلب خاصة وأنهم
ٌشاهدون تنالضا على المستوى السٌاسً فالدولة كانت مندفعة إلى حد كبٌر فً تعمٌم
التعاضد من جهة وكانت ال تخفً امتعاضها من الحركات االشتراكٌة فً العالم فبدا التوجه
السٌاسً مضطربا إلى حد كبٌر ولد اؼتنم بعض األفراد التململ الشعبً الذي بدا ٌبرز فً
أكثر من مكان لتوجٌه نمد جرئ للتجربة االشتراكٌة فً تونس محذرٌن من المخاطر التً
أصبحت تهدد استمرار الببلد وسبلمتها.
خامسا  :إلى جانب هذه المتؽٌرات فان الصراع العربً اإلسرابٌلً وهزٌمة جوان 1967
لد خلمت حالة من اإلحباط لدى العدٌد من الطلبة والمثمفٌن ولكن تطورت األحداث بعد هذه
الهزٌمة وكان لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والجٌش األردنً أداء مشرؾ فً معركة
الكرامة التً دارت ضد إسرابٌل فً األردن سنة

 1968وظهرت فً مصر حرب

االستنزاؾ وهً مواجهة ٌومٌة كانت لابمة بٌن الجٌش المصري والموات العربٌة
الموجودة إلى جانبه من جهة والجٌش الصهٌونً من جهة أخرى فتحسن أداء الجٌوش
العربٌة وبدأت وطؤة اإلحباط تخؾ على المواطن فً العالم العربً وبرزت لناعة لدى
الجمٌع مفادها أن إسرابٌل لم تنجح فً حربها سنة

1967إال نتٌجة تواطإ حصل بٌنها

وبٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بمساعدة أنظمة عربٌة كانت معادٌة لعبد الناصر وبالتالً
فان إمكانٌة النصر تبمى واردة إذا حصل تضامن عربً فعلً وإذا تخلت األنظمة الٌمٌنٌة
العربٌة عن عدابها الكبٌر لؤلنظمة التمدمٌة فً العالم العربً فبدا هذا الوعً ٌدب فً
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الجامعٌة خاصة مع التحاق عدد كبٌر من الطلبة الذٌن كانوا ٌدرسون بشعبة "أ" فكان
تكوٌنهم العروبً أكثر تجذرا فً ؼالب األحٌان واثروا بفضل حركتٌهم على ملء فراغ
كبٌر فً الجامعة حٌث كانت المعارضة لبل وصولهم تمتصر على الحركات الٌسارٌة سواء
من الشٌوعٌٌن أو من ألصى الٌسار فتواجد داخل مدارج الكلٌات عدد كبٌر من الطلبة
ولبن ال ٌصح المول فً حمهم بؤنهم من المومٌٌن العرب لعدم وجود تنظٌم بتونس ٌحمل
هذه التسمٌة إال أنهم طبلب تونسٌون لهم مٌوالت عربٌة وهو عنصر هام سٌكون له
تؤثٌر كبٌر على مجرٌات األحداث داخل االتحاد العام لطلبة تونس.
فً خضم هذه المبلبسات بدأت أشؽال مإتمر المهدٌة فً صابفة  1969وكان من الواضح
أن اؼلب الموتمرٌن ٌرؼبون فً تحرٌر المنظمة من الوصاٌة التً كانت تفرض علٌها من
طرؾ الحزب االشتراكً الدستوري وهو ما جعل المنالشات داخل لجان المإتمر ثرٌة
وساخنة إلى أن تمكن ؼالبٌة الحاضرٌن من تكرٌس هذه االستمبللٌة فً لوابح المإتمر
وهو امر لم تتوصل إلٌه آنذان المنظمة العمالٌة التً كانت على وفاق مع الحزب خاصة
وانه كان ٌرأسها المناضل المرحوم الحبٌب عاشور الذي كان ٌنتمً فً نفس الولت إلى
الدٌوان السٌاسً للحزب.
حاولت السلطة السٌطرة على الوضع إبان المإتمر وتمدمت بمرشح لها وهو رجب
الحاجً ولكن المإتمرٌن صوتوا لفابدة هٌبة إدارٌة تضم عناصر طبلبٌة جدٌدة متشبعة
بالنفس االستمبللً للمنظمة فانتخبت الحما عٌسى البكوش الذي استمطب األنظار وخلك
إجماعا حوله نتٌجة خطابه الوالعً والمتفتح والذي كان ٌهدؾ إلى ترسٌخ استمبللٌة
االتحاد بدون أٌة لطٌعة مع السلطة.
ولكن األحداث التً جدت بعد مإتمر المهدٌة زادت الوضعٌة تؤزما وهذه األحداث هً :
- 1ولفة التؤمل التً دخلت فٌها الببلد بعد أن ابعد احمد بن صالح عن وزارات
التخطٌط وااللتصاد ثم المحاكمة التً استهدؾ إلٌها مع بعض العناصر األخرى
المرٌبة منه فاعتبر انه المسإول الوحٌد عن تجربة التعاضد والحال أن هذه
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الحركة لد حظٌت فً البداٌة بتؤٌٌد واسع سواء على المستوى الرسمً أو
المستوى الشعبً ولد خلمت هذه المحاكمة والظروؾ التً تمت فٌها موجة من
االستٌاء لدى عدٌد الدستورٌٌن وبطبٌعة الحال فإنها أثرت سلبا على المناخ
العام للببلد وظهرت بٌن الحزبٌٌن باتحاد الطلبة كتلة من الدستورٌٌن الؽاضبٌن
وهو ما أدى الى حالة من االحتمان داخل المنظمة الطبلبٌة وداخل الجامعة
- 2ان المرض الذي برر به الربٌس الراحل الحبٌب بورلٌبة مؽادرته للببلد والبماء
فً الخارج مدة طوٌلة للتداوي جعل بعض الوجوه السٌاسٌة التً أصبحت فٌما
بعد تنتمً إلى التوجه اللٌبرالً تطالب المٌام بتمٌٌم شامل حتى ال تنحصر
المسإولٌة فً احمد بن صالح وكانت ترى أن هنالن إنحراؾ حصل فً سٌاسة
الببلد وذلن باإللدام على تجربة التعاضد التً هً تجربة ال تتماشى والوالع
االجتماعً للببلد.
هذا االنحراؾ ناتج باألساس عن ضعؾ الهٌاكل السٌاسٌة فً الببلد وبالتالً أصبح
هإالء الجماعة ٌنادون بإلرار إصبلح سٌاسً والتصادي شامل وإجراء تحوٌر
للدستور حتى ٌتدرج النظام السٌاسً من نظام رباسً بحت إلى نظام برلمانً تكون
فٌه الحكومة مسإولة مسإولٌة مباشرة أمام مجلس النواب الذي كان ٌسمى مجلس
األمة ولد لمٌت التراحات هذه الجماعة صدى كبٌرا بالببلد مما جعل الربٌس الراحل
الحبٌب بورلٌبة ٌبدي فً خطاب ٌوم  8جوان 1970استجابة لهذه المطالب وٌعلن عن
نٌته فً إجراء إصبلحات دستورٌة هامة وتكونت لجان فً كل الجهات لتمدٌم
التراحات عملٌة حول الدستور الجدٌد لكن مع مرور األٌام ولع التراجع فً هذا الخٌار
ولم تتضمن اإلصبلحات الدستورٌة إال أشٌاء بسٌطة للؽاٌة وذلن بإنشاء خطة وزٌر
أول ألنه لم تكون هذه الخطة موجودة من لبل بل كانت هنان خطة كتابة الدولة
للرباسة التً اضطلع بها سنوات عدٌدة المرحوم الباهً االدؼم واستبدلت تسمٌة كتاب
الدولة بالوزراء ألسباب بروتوكولٌة بحتة.
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فشلت إذا كل المحاوالت لتنمٌح الدستور وبمٌت الدراسات المطولة التً أعدتها أكثر
من جهة بما فٌها المنظمة الطبلبٌة حبرا على ورق فخلك ذلن موجة من االستٌاء
لدى بعض الوجوه السٌاسٌة البارزة وفً ممدمتها احمد المستٌري الذي أصبح منذ
ذلن الولت ٌتكلم باسم التٌار اللٌبرالً ولد انعكس هذا االستٌاء على الطلبة
الدستورٌٌن الذٌن اخذ الكثٌر منهم مسافة من إدارة الحزب و اصبحوا مساندٌن للتٌار
اللٌبرالً الجدٌد الذي بات جزءا من المعادلة السٌاسٌة فً الببلد.
فً خضم هذه األحداث كان عٌسى البكوش ٌمود االتحاد العام لطلبة تونس بنوع من
الصعوبة الن االشكال لم ٌعد لابما بٌن المعارضة والدستورٌٌن بل ان الخبلفات لد
تكاثرت وتعددت بٌن الدستورٌٌن أنفسهم الذٌن أصبحوا على فبات ثبلث :
 فبة موالٌة الدارة الحزب
 فبة االشتراكٌٌن الؽاضبٌن
 فبة اللٌبرالٌٌن
ولم ٌكن هنان من حل أمام الكتابة العامة لبلتحاد إال التمٌد بلوابح المإتمر والولوؾ الى
جانب الطلبة فً كل لضاٌاهم فتبنى االتحاد موضوع تعرٌب التعلٌم الذي أصبح من
المطالب الهامة ونظم أسبوع التعرٌب فً بداٌة

 1970وحضرت فعالٌاته خبلل الٌوم

األول جموع ؼفٌرة و ألمى دمحم مزالً مداخلة فً ذلن الٌوم لكن أسبوع التعرٌب أولؾ فً
الٌوم التالً بتعلٌمات من السلط العلٌا.
تبنى االتحاد المضٌة الفلسطٌنٌة وسعى للتعرٌؾ بها داخل األوساط الطبلبٌة التً كانت ال
تعرؾ عنها الكثٌر باعتبار ان الٌسار التونسً الذي وجدت داخله عناصر البكٌة مسلمة
كان ٌحاول فً البداٌة تهمٌش هذه المضٌة ونظمت العدٌد من األسابٌع بدور الثمافة
بالتعاون مع بعض الطبلب الفلسطٌنٌٌن الذٌن توافدوا منذ ذلن التارٌخ على الببلد بناء
على التعاون بٌن المنظمتٌن الطبلبٌتٌن التونسٌة والفلسطٌنٌة.
نظم االتحاد إضرابات عامة بكل الكلٌات والمعاهد فً فٌفري

 1970بمناسبة زٌارة

روجرس وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة إلى تونس ودعا إلى تجمع كبٌر
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ببورصة الشؽل بالعاصمة ولد أولؾ عمب هذه األحداث بعض العناصر من الهٌبة اإلدارٌة
والمكاتب الفٌدرالٌة فكان االتحاد متضامنا معهم التضامن الكامل ولام بدوره فً اإلفراج
عنهم بكل سرعة.
أعطً للصحافة الطبلبٌة والمسرح الجامعً بعدا تمدمٌا وأصبحت جرٌدة الطالب وفرلة
المسرح الجامعً آلٌات تعكس الثراء الفكري الذي كان موجودا داخل الجامعة التونسٌة
وٌمكن المول أن هذه الفترة كانت فترة انتعاشة بالنسبة للمنظمة الطبلبٌة.
لم ٌحصل ذلن من طرؾ السٌد عٌسى البكوش بمفرده بل كان ثمرة مجهود جماعً لامت
به هٌاكل االتحاد التً عرؾ عٌسى البكوش كٌؾ ٌنشطها فً جو دٌممراطً بحت.لكن
عبللة السلطة بالمنظمة لم تكن على أحسن حال فاإلدارة المدٌمة للحزب لم تكن تنظر بعٌن
من الرضا لهذه السٌاسة خاصة وان المنظمة أصبحت تشؽل نفسها ا كثر من اللزوم
بمضاٌا سٌاسٌة داخلٌة وأصبحت الهٌبة اإلدارٌة لبلتحاد مسرحا للصراعات بٌن
الدستورٌٌن أنفسهم ولد تعمك الخبلؾ بعد إزاحة المرحوم الباهً االدؼم من الوزارة
األولى فً فترة اكتسب فٌها هذا األخٌر بعدا دولٌا عندما ترأس اللجنة العلٌا للمصالحة بٌن
الفلسطٌنٌٌن والنظام األردنً إبان أحداث أٌلول األسود (سبتمبر )  1970والتً مات على
إثرها الزعٌم جمال عبد الناصر فباتت هنالن تجاذبات كبٌرة بٌن أعضاء الهٌبة اإلدارٌة
لبلتحاد بمختلؾ انتماءاتهم الفبوٌة والذٌن كانت ؼالبٌتهم تمبل فً النهاٌة تاٌٌد الخٌارات
التً ٌتخذها الربٌس بورلٌبة وترفض أن تنساق أكثر من اللزوم فً الصراعات الداخلٌة
التً كثٌرا ما تؽٌب فٌها المصلحة العلٌا للوطن.
فً خضم هذا الصراع اجتمعت الهٌبة اإلدارٌة لبلتحاد فً افرٌل  1971وكانت نٌة جانب
كبٌر من أعضابها إدخال تؽٌٌر على راس المنظمة ولما تؤكد الكاتب العام للمنظمة من هذا
التوجه لدم استمالته لٌمع انتخاب دمحم الصؽٌر داود الذي تولى اإلشراؾ على تحضٌر
مإتمر لربة كما ؼادر المكتب التنفٌذي تضامنا مع عٌسى البكوش كل من عٌاض النٌفر
واحمد بلطٌؾ.
حصلت االنتخابات لنواب المإتمر وكانت الؽالبٌة من الدستورٌٌن ولكنهم كانوا بطبٌعة
الحال منمسمٌن لثبلث كتل :
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 الموالون إلدارة الحزب االشتراكٌون اللٌبرالٌونوالى جانب الدستورٌٌن كان هنان عدد للٌل من الشٌوعٌٌن ٌمثلون طلبة كلٌة العلوم
والٌسارٌٌن وٌمثلون كلٌة اآلداب وأصحاب المٌوالت المومٌة ولم ٌكن هنالن تواجد ألي
تٌار إسبلمً.
فماذا حصل فً مإتمر لربة وهل صحٌح ان هذا المإتمر لم ٌتمم أشؽاله ؟ وان الهٌبة
اإلدارٌة التً انبثمت عنه كانت ؼٌر شرعٌة ؟
ان المشكل الكبٌر الذي عرفه مإتمر لربة هو مشكل االنمسام العمٌك الذي دب فً صفوؾ
الدستورٌٌن فكان هنالن شك منهم ٌرى أن استمبللٌة المنظمة تفرض ان ٌكون هنالن خط
احمر ال ٌمكن تجاوزه حتى ٌبمى االتحاد على عبللة ممبولة مع ا لسلطة فٌكون مسموعا
لدٌها وبممدوره أن ٌدافع على مصالح الطلبة لكن هنالن من ٌرى ان االتحاد العام لطلبة
تونس ٌعبر عن ضمٌر الطلبة الذٌن هم فً طلٌعة الموى المنادٌة بالدٌممراطٌة.
وبالرؼم من التنافر التملٌدي بٌن االشتراكٌٌن واللٌبرالٌٌن فان مإتمر لربة شهد تماربا
بٌن هذٌن االتجاهٌن وذلن إلعادة ترشٌح عٌسى البكوش فهم ٌرون انه أزٌح عن االتحاد
فً ظروؾ ؼٌر ممبولة وهذا المولؾ لم تكن تمبله إدارة الحزب التً كانت ترؼب فً
تروٌض هذه المنظمة وذلن بتزكٌة مرشح لرٌب منها أال وهواالخالحبٌب الشؽال.
لم تكن المعارضة فً المإتمر مهتمة كثٌرا بموضوع األمانة العامة لبلتحاد لعدة أسباب:
 -1الن الٌسارٌٌن وكعادتهم جاءوا للمإتمر للدفاع عن موالؾ معٌنة وهم ال ٌرؼبون فً
تحمل أٌة مسإولٌة بمركزٌة االتحاد وٌعتبرون أن الخبلفات بٌن الحزبٌٌن هً خبلفات ال
تعنٌهم ألنهم ٌعارضون الحزب بصفة مطلمة بكل تٌاراته وحساسٌاته.
 -2الشٌوعٌون ولد كانوا للة وكانوا ٌرؼبون فً الدخول إلى الهٌبة اإلدارٌة بدون أن
تكون لهم أٌة أفضلٌة بٌن عٌسى البكوش و الحبٌب الشؽال ألنه بالنسبة إلٌهم كبل الطرفٌن
هما من رحم الحزب وهم ؼٌر معنٌون إطبللا بالصراعات الداخلٌة فً الحزب.
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 -3أصحاب المٌوالت المومٌة الذٌن اعتادوا على االختبلفات مع الحزبٌٌن ولكنهم وجدوا
أنفسهم فً حٌرة كبرى نظرا لحدوث انمبلب عسكري فً السودان لبل انطبلق المإتمر
بؤٌام لبلبل ولد دبر هذا االنمبلب أبوبكر عوض هللا الذي ٌعرؾ بانتمابه للشٌوعٌٌن و لما
كان فً طرٌك العودة من لندن إلى السودان اختطفت طابرته من طرؾ الموات الجوٌة
اللٌبٌة إثناء مرورها عبر اإلللٌم الجوي اللٌبً وسلم فٌما بعد لجعفر النمٌري الذي أعٌد
إلى السلطة بعد أن أذن الربٌس أنور السادات بإرجاع الموات السودانٌة التً كانت مرابطة
على الضفة الؽربٌة لمناة السوٌس ولد اعدم المابد االنمبلبً فانطلمت حملة كبرى من
التشوٌه بٌن الشٌوعٌٌن والمومٌٌن فً أكثر من بلد من البلدان العربٌة وكان الشٌوعٌون
التونسٌون ٌحرصون على ان ٌصدر مإتمر الطلبة البحة للتندٌد بالممارسات التً ألدم
علٌها الربٌسان المدافً والسادات إلرجاع جعفر النمٌري للسلطة فوجد المومٌون أو ما
ٌحرص عادل كمون وهو مناضل كبٌر باالتحاد على تسمٌتهم بؤصحاب المٌوالت المومٌة
فً الدستورٌٌن خٌر مناصر للتصدي لمثل هذه البلبحة وإجهاض هذه المحاولة فحصل
تمارب كبٌر وألول مرة بٌن الدستورٌٌن الموالٌن إلدارة الحزب وأصحاب المٌوالت
المومٌة الحاضرٌن فً المإتمر وهذا التمارب أدى إلى ارتفاع عدد المساندٌن لمابمة
الهٌبة اإلدارٌة التً سوؾ ٌمع االتفاق علٌها الحما.
الثابت أن المشكل فً مإتمر لربة لم ٌكن مشكبل ٌهم الدستورٌٌن والمعارضٌن بل هو
مشكل ٌهم الدستورٌٌن ال ؼٌر.
وفً الولت الذي كان الحوار ٌدور ساخنا داخل لجنة السٌاسة العامة بٌن المإتمرٌن حول
استمبللٌة المنظمة والٌات التعاون بٌنها وبٌن بمٌة الموى الحٌة فً الببلد كانت كوالٌس
المإتمر تشهد حركٌة ال مثٌل لها فمد أصبحت بلدة لربة الهادبة مزارا لكل السٌاسٌٌن من
وزراء فً الحكم ولٌادٌٌن بإدارة الحزب ووزراء لدامى ومعارضٌن وصحفٌٌن مما جعل
أشؽال المإتمر تتواصل على مدى تسعة أٌام والحال أن التحضٌرات والمٌزانٌة برمجت
لكً ٌدوم المإتمر أربعة أٌام فمط.
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كانت هنالن رؼبة من الدستورٌٌن الموالٌن إلدارة الحزب أن ٌكون الحبٌب الشؽال أمٌنا
عاما للمنظمة وان تكون هنان هٌبة إدارٌة لرٌبة من هذه اإلدارة بٌنما كانت نٌة
الدستورٌٌن اآلخرٌن إجهاض هذا الخٌار وتمترح بعض األسماء األخرى بما فٌهم عٌسى
البكوشولم تنجح اٌة محاوالت للتوفٌك بٌن االتجاهٌن.
فً الٌوم التاسع من المإتمر نظم اجتماع بممر معتمدٌة لربة وتم الحدٌث عن مساندة
لابمة معٌنة وولع البحث عن األصوات التً بإمكانها أن تساند مثل هذه المابمة وبعد
اتصاالت كبرى أدخلت على هذه المابمة تؽٌٌرات متعددة حتى تكون ممثلة لعدة حساسٌات
بما فٌه اللٌبرالٌٌن ولما ولع التؤكد من أن هذه المابمة بإمكانها أن تحصل على
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صوت أي ما ٌزٌد عن نصؾ المإتمرٌن فمد ولع ضبط التركٌبة النهابٌة للمابمة وتحول
الحاضرون إلى لاعة المإتمر وعرضوا على المإتمرٌن البحة تحتوي على  3نماط :
- 1إلؽاء كل التنمٌحات التً أدخلت على البحة السٌاسة العامة بعدان أصبحت هذه
البلبحة متنالضة فً مضمونها وإلرار مشروع البلبحة الذي عرض على
المإتمر فً البداٌة
- 2وضع حد ألشؽال المإتمر واإلعبلن عن اختتامه
- 3الشروع بصفة فورٌة فً انتخاب أعضاء الهٌبة اإلدارٌة
ولد حظٌت هذه البلبحة بالمصادلة فتم اختتام المإتمر وشرع فً االنتخابات لم ٌمنع أي
احد من الترشح باعتبار أن الترشحات لدمت من لبل ولم ٌمنع أي احد من التصوٌت ولم
ٌمع إٌماؾ أي احد من المإتمرٌن أو تهدٌد سبلمتهم ولكن ما حصر أن بعض العناصر من
الدستورٌٌن الؽاضبٌن كانوا ٌرابطون لرب مكاتب االلتراع فلما تجاوز عدد المصوتٌن
نصؾ النواب أي  105أٌمنوا أن األمر لد تجاوزهم وان النتٌجة لد حسمت لفابدة المابمة
التً ولع إعدادها بممر المعتمدٌة فؤعطٌت األوامر لجماعتهم لعدم المشاركة فً التصوٌت
وساندهم فً ذلن الٌسارٌون الذٌن كانوا ؼٌر راضٌن على البلبحة السٌاسٌة التً صدرت
عن المإتمر باعتبارها أسمطت فً الماء كل التراحاتهم أما الشٌوعٌون فانهم كانوا ٌمنون
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أنفسهم ببعض المماعد وبالرؼم من عدم حصولهم علٌها فان مولفهم من المإتمر كان
مولفا اٌجابٌا وواصلوا التعامل مع الهٌبة المنتخبة.
اجتمعت الهٌبة اإلدارة وانتخب الحبٌب الشؽال كما ولع انتخاب مكتب تنفٌذي ضم عدٌد
الوجوه المرٌبة من التٌار اللٌبرالً ولد حاول األمٌن العام الجدٌد التعامل مع الوضع
الجدٌد بكل تفتح ووطنٌة وسعى إلى التوفٌك بٌن مختلؾ اإلطراؾ وواصل بنوع من
المرونة الخط الذي انتهجته الهٌبة اإلدارٌة السابمة والتً كان ٌراسها عٌسى البكوش
فمضى فً المطالبة بتعرٌب التعلٌم وكان االتحاد وراء عملٌة التعرٌب التً عرفتها كلٌة
الحموق بتونس عندما انشؤ ألول مرة المسم العربً سنة

 1972والذي كان نمطة

االنطبلق لتعرٌب دراسات الحموق بتونس.
لامت الهٌبة اإلدارة بؤكثر مما هو فً وسعها للدفاع عن المصالح النمابٌة للطلبة فً
خصوص المنح والمبٌت واإلسعاؾ بسنة إضافٌة لمن لم ٌنجح فً ظرؾ

 3سنوات فً

المرحلة األولى ولكن هذه الهٌبة بالرؼم من المجهودات الكبرى التً تحملتها اصطدمت
بصعوبات جدٌدة لعل أهمها :
-1أن اإلدارة وعلى عكس ما كان متولعا لم تمد ٌد المساعدة لهذه الهٌبة رؼم لربها منها
فلم ٌمض على انتهاء مإتمر لربة بضعة أٌام حتى ولع التخفٌض فً مبلػ المنحة إلى 25
دٌنار فمط بعدان كانت  35دٌنارا بالنسبة لطلبة دار المعلمٌن العلٌا و  30دٌنارا لؽٌرهم
وعبثا حاولت الهٌبة اإلدارٌة إلناع السلطة بالرجوع عن هذا المرار الذي شكل حصان
طروادة لزٌادة الهجوم على الهٌبة اإلدارٌة ولم ٌتوفك االتحاد الى الوصول الى حل جزبً
وهو إرجاع المنحة إلى  30دٌنارا بالنسبة لكل الطلبة إال بعد مجهودات كبٌرة سخرها
أعضاء االتحاد فً إلناع السلطة والحال أن دورهم كان ٌتمثل فً تلن المرحلة باألساس
فً التصدي لحملة التشكٌن التً روجها الدستورٌون الؽاضبون عن مإتمر لربة.
-2زٌادة االنمسامات داخل الحزب والمواجهة العلنٌة التً اصحبت لابمة بٌن الوزٌر األول
المرحوم الهادي نوٌرة الذي كان نهجه التصادٌا بحتا وبٌن احمد المستٌري والموالٌن له
والذٌن كانوا ٌنادون باإلصبلحات السٌاسٌة وبطبٌعة الحال فان هذه االنمسامات اثرت سلبا
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على الحزب ولم ٌمع حسم هذا الموضوع إال عندما انعمد مإتمر المنستٌر  2والذي سمً
بمإتمر الوضوح.
-3فهذا التململ أدى إلى االنشؽال عن المنظمة الطبلبٌة التً تفجرت خبلفات السلطة
داخلها بشكل لم ٌعهد له مثٌل.
-4كثر خصوم االتحاد من كل حدب وصوب وكان الدستورٌون الؽاضبون هم أول من
أجهض على هذه المنظمة وحرض أؼلبٌة الطبلب الذٌن لم ٌحضروا مإتمر لربة على عدم
االعتراؾ بالهٌبة الجدٌدة ودفع بالمعارضة لعمد مإتمر فوضوي فً فٌفري  1972بساحة
كلٌة الحموق بتونس بالمركب الجامعً مما أدى إلى بروز الهٌاكل المإلتة ودخول الجامعة
فً مرحلة من الفوضى التً كانت ال توصؾ فؤؼلمت الجامعة التونسٌة ألول مرة بكل
كلٌاتها ومدارسها فً فٌفري  1972عمب أحداث مإتمر الفوضوي ولم ٌمع إعادة فتحها
إال فً افرٌل  1972بعد حملة من االعتماالت والتجنٌد التً طالت عدٌد الطلبة مما
استوجب إلؽاء دورة االمتحانات لجوان 1972بالكامل.
 -5ضاع االتحاد العام لطلبة تونس منذ ذلن التارٌخ ولم ٌكتب النجاح لكل المحاوالت التً
ولع بذلها لترمٌم هذا الصرح الكبٌر الذي أسدى خدمات كبٌرة للوطن بفضل ما تخرج منه
من إطارات على درجة كبٌرة من الوعً والكفاءة والوطنٌة.
-6مإتمر لربة لم ٌكن مإتمرا ؼٌر شرعً بل كان اكبر المإتمرات دٌممراطٌة فً حٌاة
المنظمة لكن انمسامات الدستورٌٌن هً التً كانت السبب فً اإلساءة لهذه المنظمة
فحرض شك من الدستورٌٌن الؽاضبٌن على عدم المبول بالنتابج التً توصل إلٌها المإتمر
وذلن بتمدٌم لراءات فٌها الكثٌر من التجنً والمؽالطة.
 -7االختبلؾ هو سمة من سمات الدٌممراطٌة التً تستوجب االلتزام بنتابج االنتخابات
فعندما ٌنتهً التصوٌت ٌمع اإللرار باألمر الوالع وٌبدأ الدخول فً مرحلة جدٌدة استعدادا
لمإتمر الحك أما أن ٌمع التشكٌن فً مجرٌات األحداث وتمدم لراءات خاطبة ألؼلب
الطبلب الذٌن لم ٌحضروا المإتمر فمد ادى ذلن إلى انهٌار هذا الصرح الوطنً ولم تستطع
الجموع الطبلبٌة بعد  36عاما والتً تناهز عددها أالن  360ألؾ طالب أن تجد أي حل
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لهذه المضٌة وذلن بإعادة إحٌاء هذه المنظمة التً تبلشت وٌبدو من الصعب أن تعود فً
هٌكلٌتها األصلٌة من جدٌد.
-8لد ٌتطلب الوضع الٌوم البحث عنتصورات جدٌدة تنبع من الطبلب أنفسهم فبل ٌمكن أن
ٌتم اإلصبلح من ؼٌرهم وتبدو فكرة التجمع فً اتحادات طبلبٌة على مستوى كل جامعة
هو األمر األلرب الٌوم للوالع.

عٌسى البكوش ،األمٌن العام لبلتحاد العام لطلبة تونس
تعرض لتارٌخ اتحاد الطلبة وبٌن بالتفصٌل تدخل الحزب فٌتسٌٌر االتحاد وتعرض لدور
دمحم الصٌاح فً تعٌٌن دمحم بن أحمد على رأس االتحاد ،ثم سلٌم علولو و محجوب المرفالى
موتمر المهدٌة كان متجها نحو انتخاب رجب الحاجً لكن أحمد بن صالح شجع
مإكّدا أن ً
على أن ٌمؾ الحزب مولفا محاٌدا بٌن المرشحٌن الخمسة وهو ما جعل المإتمر ٌنتهً
إلى انتخابه على رأس االتحاد ،وتعرض للصعوبات التً اللاها من إدارة الحزب وإلى
المواجهة مع وزارة التربٌة المومٌة التً كان على رأسها السٌد الشاذلً العٌاري حول
امتحانات منتصؾ السنة وهو ما جعل الدٌوان السٌاسً ٌفمد الثمة فٌه فمدم استمالته من
َاو َد الذي أعد مإتمر لربة.
االتحاد وجًء بالصؽٌر د ُ

عادل كمون من الهٌبة اإلدارٌة لبلتحاد العام لطلبة تونس
أكد ّ
أن الحزب كان ٌهٌمن على المنظمات وال ٌعطٌها فسحة من الحرٌة وهو ما أثّر على
مصدالٌة هذه المنظمات مبٌنا أن الخبلفات بٌن الحزب واتحاد الطلبة كانت فً مجاالت
مختلفة سواء فً خصوص لضٌة فٌتنام أو لضٌة فلسطٌن أو فً عبللة تونس مع
الوالٌات المتحدة أو حتى فً لضاٌا داخلٌة واستعرض األحداث التً عاشتها الجامعة
التونسٌة فً فٌفرى  1970و التً أ ّمن فٌها هو شخصٌا دورا كبٌرا فً تنظٌم اجتماع
بورصة الشؽل و المظاهرات التً خرجت فً كل شوارع تونس ضد زٌارة وزٌر الخارجٌة
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الوالٌات المتّحدة لتونس "وٌلٌام روجرس" والتً أدت إلى إٌماؾ بعض المٌادات الطبلبٌة
ومنها ربٌس الودادٌة الحالً عادل كعنٌش مإكدا ّ
أن الحزب كان ٌهٌمن بشكل مفرط على
اتحاد الطلبة واتحاد الشؽل وٌتدخل بشكل سافر فً لراراتها مما أضعؾ اتحاد الطلبة
الحما.

محمود مفتاح األمٌن العام لبلتحاد العام لطلبة تونس:
أشار إلى أن كان الحزب الدستوري

كان وراء بعث منظمة اتحاد الطلبة ،ولد سعى

موتمر المهدٌة الذي
مناضلوه لفرض استمبللٌة اإلتحاد التً بدأت تطرح بإلحاح منذ ً
شهد تجاذبات حول األمٌن العام  ،ولد ولع استبعاد المرشح رجب الحاجى ،وانتخب
عٌسى البكوش بتشجٌع من بعض النافذٌن فى الحزب آنذان اال وهو السٌد احمد بن
صالح ،والحظ أن فترة عٌسى البكوش عرفت تجاذبات سٌاسٌة كبرى داخل المنظمة
نتٌجة للخبلفات السٌاسٌة فً أعلى هرم السلطة ،واعتبر أن عٌسى البكوش كان لرٌبا
من احمد المستٌرى وهو ما جعله محاصرا من لٌادة الدٌوان السٌاسً ،فخٌر أن
ٌستمٌل ولد خلفه فى هذا المنصب الصؽٌر داود الذي تولى إعداد مإتمر لربة .وأكد
أن هذا المإتمر شهد نجاح لابمة الطلبة المحسوبٌن على التٌار الدستوري بعد
أن تحالفوا مع المومٌٌن عمب األحداث التً عاشها السودان اثر االنمبلب الذي حصل
بهذا البلد ،مبٌنا ان المومٌٌن تحالفوا مع الدستورٌٌن للولوؾ أمام البلبحة التً
أعدها الٌسار ضد العمٌد معمر المذافى و جعفر النمٌري و أنور السادات زعماء االتجاه
المومً فً ذلن الولت .وبٌن ان مماربات عٌسى البكوش كانت مخالفة للوالع وان
انتخاب الحبٌب الشؽال على راس المنظمة كان انتخابا دٌممراطٌا ،وكذلن انتخاب الهٌبة
اإلدارٌة وبٌن أن ما حصل من اضطرابات فٌفرى  1972كان وراءهبعض الدستورٌٌن
الؽاضبٌن وهم من مناصري احمد بن صالح و احمد المستٌرى.

دمحم بن عثمان من الهٌبة اإلدارٌة و برلمانً سابك
134

ضم صوته لصوت عٌسى البكوش الذي كان ٌإمن باستمبللٌة المنظمة ،ولد حصلت له
إشكالٌات عدٌدة جعلته ٌستمٌل من منصب األمٌن العام مإكدا أن الحزب كان ال ٌمبل
بالمرة استمبللٌة المنظمة التً ٌعتبرها جزء من منظومة الحكم وعلٌها االنصٌاع لما
تمرره الدولة

مكً العلوي من الهٌبة اإلدارٌة و برلمانً سابك
أما مكً العلوي فمد أكد ان الحزب كان ٌسعى الحتواء المنظمة ولكن هنالن إستمبللٌة
نسبٌة الن االتحاد هو جزء من منظومة كلٌة الٌمكن لبلتحاد ان ٌبمى بعٌدا عنها
موتمر لربة كان مإتمرا لانونٌا وان ما حصل من بعده
ودلك بالتفصٌل ان ً
كان نتٌجة تحرٌض من بعض العناصر الدستورٌة التى ولعت إحالتها على لجنة النظام
وتم طردها

محمود البعٌوى ،الكاتب العام للمكتب الوطنً للطلبة الدستورٌٌن

1974

 1978بٌن انه حتى تكتسب تونس رهانات المستمبل فً تلن الفترة و تلتخك بركب االمم
المتمدمة ،كان البد ان ٌكون الحزب االشتراكً الدستوري متمدما على الدولة فً اختٌارته
و ملهما لتطلعات الشعب و لادرا على تحمٌك طموحات الجماهٌر .و فً هذا ،كانت منظمة
الطلبة الدستورٌٌن فً طلٌعة الحزب ،و كانت نبراسا حمٌمٌا للحرٌات و الدٌممراطٌة تجلت
بالخصوص فً المنافسة الموٌة بهٌاكلها و فً مإتمراتها و التً كانت محل ٌمظة من
لٌادة الحزب .لذلن كان الطلبة الدستورٌون هم اللذٌن ٌدفعون إلً مزٌد دممرطة الحزب و
لتواجد التٌارات و التعددٌة الحزبٌة.
و ذكر ان منظمة الطلبة الدستورٌٌن شكلت إطارا سلٌما لتعوٌد الطلبة الدستورٌٌن على
ممارسة الحكم وبذلن توفرت للببلد إطارات جمعت بٌن الكفاءة العلمٌة والخبرة
السٌاسٌة ،مبٌنا انه بعد التحول الذي شهدته الببلد سنة

 1987ولع االستؽناء على

العناصر الدستورٌة ،وهو ما اضعؾ شٌبا فشٌىا الحزب وحتى الدولة مإكدا أن
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ؼالبٌة الطلبة الدستورٌٌن كانوامن أحسن ما أنتجته الببلد من حٌث لكفاءة والوطنٌة،
ولو ولعت المحافظة على خٌرة الطلبة الدستورٌٌن فى موالع المرار لما تفشى الفساد
ولما انهار النظام السابك.

فً العبللة مع االتحاد العام التونسً للشؽل
أحداث جانفً  :1978شهادات و موالؾ
النمابً الصادق العلوش
تم توجٌه الدعوة للسٌد الصادق العلوش عضو المكتب التنفٌذي لبلتحاد العام التونسً
للشؽل والنابب السابك بمجلس النواب إلبداء رأٌه بمناسبة المراءة النمدٌة التً ن ظمتها
الودادٌة ،لكن تعذر علٌه الحضور ألسباب صحٌة ولد لام األستاذ عادل كعنٌش باالتصال
بالمعنً باألمر الذي ابدى له المولؾ الذي نتولى نشره الحما
تم تؤسٌس االتحاد العام التونسً للشؽل ٌوم  1946/1/20بالماعة الكبرى للخلدونٌة ولد
ألمى المرحوم فرحات حشاد كلمة االفتتاح ثم أعطى الكلمة للشٌخ دمحم الفاضل بن عاشور
الذي ألمى خطابا شامبل ملٌبا بالحماس تعرض فٌه لتارٌخ العمل النمابً وضرورة ارتباطه
بالكفاح الوطنً ولد كان متمٌزا مما جعل حشاد ٌنادي بإعتماده وثٌمة أساسٌة من وثابك
المإتمر
كانت نمابة الشركة التونسٌة للنمل بالساحل – ستاسس  -هً أول نمابة للنمل تنضوي
تحت لواء االتحاد الذي سرعان ما ذاع صٌتها بالرؼم من التضٌٌمات التً فرضتها علٌها
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الحماٌة فتبنت موضوع الترفٌع فً األجور والمساواة فً المستحمات بٌن العمال
الفرنسٌٌن والتونسٌٌن وضؽطت على ربٌس الحكومة آنذان المرحوم مصطفى الكعان
وعلى الممٌم العام لتحمٌك مطالبها ،و أمام عدم اكتراث الدوابر المسوإلة ،لررت المنظمة
تنظٌم إضراب عام ٌومً  4و  5أوت  1947بكل أنحاء الببلد ولكن كان تفاعل العمال مع
هذا اإلضراب بجهة صفالس كبٌرا حٌث احتشدوا أمام مستودعات شركة صفالس لفصة
بصفالس ٌومً  4و  5أوت  1947إلنجاح اإلضراب تعاملت معه السلط االستعمارٌة
بمسوة مفرطة و ارتكبت مجزرة فضٌعة إذ لتل حوالً

 29شهٌد وجرح ما ال ٌمل عن

 150شخص كان من بٌنهم المناضل الكبٌر الحبٌب عاشور .ولد تعاظم دور المنظمة اثر
هذه األحداث مما جعل الممٌم العام ٌطلب حلها ولكن لؤلمانة التارٌخٌة ،رفض الباي ذلن
بدعوى انه إذا ولع حل االتحاد العام التونسً للشؽل فانه ٌجب حل بمٌة المنظمات النمابٌة
الفرنسٌة
اثر ذلن ،نظمت السلط االستعمارٌة محاكمة للحبٌب عاشور على أساس ضلوعه فً
أحداث  5أوت  1947وتحول بمناسبة هذه المحاكمة إلى صفالس كل من األساتذة صالح
بن ٌوسؾ الكاتب العام للحزب والهادي نوٌرة عضو المكتب النمابً ولضت المحكمة
الفرنسٌة بسجن الحبٌب عاشور مدة  5سنوات وابعاده عن صفالس لمدة  15سنة
عند إٌماؾ الربٌس الحبٌب بورلٌبة فً  18جانفً  1952أصبح المرحوم فرحات حشاد
ٌتزعم حركة التحرٌر الوطنً مستؽبل مولعه كمسإول نمابً ولد جعل حشاد نمابة سٌزل
تتبنى المضٌة التونسٌة وضالت سلطات الحماٌة ذرعا من تحركات حشاد وكانت هنالن
مإشرات على انه سٌمع تصفٌته ألنه لم ٌعد ملتزما بخطه النمابً لذلن ولع اؼتٌاله ٌوم
 1952/12/5عن طرٌك عصابة الٌد الحمراء التً كانت مدعومة من سلطات االحتبلل
اؼتٌال حشاد أثار موجة من السخط على المستوى الداخلً و المؽاربً
البد من اإلشارة إلى أن االتحاد العام التونسً للشؽل لد انسحب من الجامعة الدولٌة
للنمابات التً انخرط فٌها فً جانفً  1949وانخرط بعد ذلن فً السٌزل وذلن لبلمباالة
التً كانت الجامعة الدولٌة للنمابات تبدٌها إزاء موضوع استمبلل تونس ولد اؼتنم
المرحوم نور الدٌن البودالً فرصة انعماد مإتمر السٌزل ببارٌس ٌوم

137

1950/9/28

لتحسٌس هذه المنظمة بالمشاكل التً ٌعٌشها العمال التونسٌٌن  ،فمام اثر ذلن وفد عن
 Irwing Brownوبعد ذلن اعترفت

منظمة السٌزل بزٌارة تونس برباسة

منظمة السٌزل باالتحاد العام التونسً للشؽل كممثل وحٌد للنمابات التونسٌة
هذا االنخراط عزز العمل النمابً من جهة ولكنه كان بمثابة الدعم الدولً الكبٌر للعمل
الوطنً وذلن للتبلزم الذي أرساه زعماء الحزب الدستوري و مناضلً االتحاد التونسً
للشؽل بٌن العمل النمابً والكفاح الوطنً من اجل تحرٌر الببلد .ولد اؼتنم الزعٌم فرحات
حشاد فرصة حضوره مإتمر السٌزل بمٌبلنو فً جوٌلٌة

 1951لٌتحدث بإسهاب عن

تطلعات التونسٌٌن للحصول على استمبلل ببلدهم  ،وفعبل أصدر المإتمر البحة تدعم للكفاح
الوطنً التونسً
تواصل التحام النشاط النمابً بالكفاح الوطنً فنظم االتحاد العدٌد من المظاهرات اثر ورود
مذكرة شومان حول السٌاسة المزدوجة ولد رفض زعماء الحزب الدستوري هذه المذكرة
التً التصرت على فكرة بعث مجلس مشترن ٌضم الفرنسٌٌن والتونسٌٌن دون اي اشارة
لحك الببلد فً االستمبلل فمرر زعماء الحزب الدستوري تنظٌم مظاهرات بسابر المدن
التونسٌة وكان مناضلً االتحاد فً ممدمة هذه المظاهرات التً تجاوزت مطالبها البعد
النمابً لتتحول الى مظاهرات من اجل تحمٌك استمبلل الببلد
اتسعت خرلة االحتجاجات بسابر المدن التونسٌة فً جانفً  1952وردت سلطات الحماٌة
بموة على هذه المظاهرات الشعبٌة التً ضمت الدستورٌٌن والشؽالٌن وعٌنت ممٌما عاما
جدٌدا هو دوهوت كلون الذي وصل تونس على راس بارجة حربٌة وكانت نٌته تصفٌة
الحركة الوطنٌة
فً هذه االثناء استطاع وزٌران من حكومة دمحم شنٌك وهما المرحومان دمحم بدرة وصالح
بن ٌوسؾ من السفر خلسة

إلى بارٌس لتدوٌل المضٌة التونسٌة وتمدٌم شكوى

لؤلمم

المتحدة
زاد ذلن فً ؼضب دوهوت كلون الذي اختار أسلوب العنؾ لمواجهة المظاهرات الشعبٌة
التً انطلمت فً كل المدن التونسٌة بداٌة من

 1952/1/14وكان االتحاد خبلل هذه

المظاهرات ملتحما التحاما كبٌرا مع الحزب الدستوري وسمط عدٌد الشهداء مما جعل
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االتحاد ٌرفع مذكرة للسٌزل للضؽط على فرنسا  .ولكن هذه األخٌرة واصلت أسلوب المتل
والعنؾ بل لامت فً عدٌد المناسبات بالتحام ممر االتحاد الذي كان موجودا بنهج سٌدي
على عزوز بتونس ولد اشتدت حمبلت العنؾ إلىؤن وصلت ذروتها باؼتٌال الزعٌم النمابً
فرحات حشاد ٌوم  5دٌسمبر 1952
كانت الببلد خبلل سنة  1953تؽلً كالمرجل وتواصلت االعتداءات واشتد وطٌس معركة
التحرٌر بصعود الثوار للجبال وتم اؼتٌال المرحوم الهادي شاكر ٌوم

1953/9/13

بمدٌنة نابل ولكن الوضع بدا ٌتؽٌر لصالح المضٌة التونسٌة انطبللا من بداٌة  1954إثر
الهزٌمة التً حصلت لفرنسا بالفٌتنام فً معركة دٌان بٌان فو فتم استبدال الممٌم العام
الفرنسً بممٌم جدٌد دوالتور ووصل االشتراكٌون للحكم بمٌادة مونداس فرانس الذي
شرع فً إجراء مفاوضات مع زعماء الحزب الحر الدستوري وفً هذه األثناء عاد احمد
بن صالح لتونس وزار الحبٌب عاشور الذي كان فً حالة

إبعاد .كما زار احمد التلٌلً

الذي كان مبعدا كذلن وتمرر تنظٌم مإتمر االتحاد الذي التام ٌوم

 1954/7/2و أ صبح

احمد بن صالح ربٌسا لبلتحاد  .ولكن الحبٌب عاشور كان شخصٌة محورٌة فً االتحاد
وفً العمل الوطنً و إستطاع أن ٌتفك مع الزعٌم الحبٌب بورلٌبة على تنظٌم مإتمر
الحزب بمدٌنة صفالس وذلن لحسم الخبلؾ الذي اشتد بٌن شمً الحزب اللذٌن ٌتزعمهما
الحبٌب بورلٌبة من جهة وصالح بن ٌوسؾ من جهة أخرى .وكان لبلتحاد دور كبٌر فً
تنظٌم مإتمر صفالس ٌوم  1955/11/15بالمعهد الذي ٌحمل حالٌا هذه التسمٌة وهو
معهد طرٌك العٌن الذي كان ٌتواجد لرب أحٌاء شعبٌة ٌمطنها العمال اللذٌن أمنوا الحماٌة
البلزمة لمإتمر الحزب  .وعن طرٌك هذه المساهمة الفعالة من االتحاد  ،ولع ترجٌح الكفة
لصالح مماربة بورلٌبة الذي استطاع أن ٌستعمل ورلة صالح بن ٌوسؾ إللناع الفرنسٌٌن
بضرورة تمكٌن الببلد من االستمبلل الكامل وهو ما تحمك ٌوم  20مارس 1956
كانت البلبحة التً تبناها الحزب الدستوري فً مإتمر صفالس المتعلمة بالجوانب
االلتصادٌة واالجتماعٌة من وحً وابتكار المنظمة الشؽٌلة حٌث
الفٌبللً دور كبٌر فً صٌاؼة هذه البلبحة
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كانللسٌد مصطفى

فً سبتمبر  1956أعٌد انتخاب السٌد احمد بن صالح ككاتب عام لبلتحاد وحضر هذا
المإتمرالمرحوم الحبٌب عاشور والمرحوم احمد التلٌلً وتم انتخابهما كؤعضاء بالمكتب
التنفٌذي ولو فً مرتبة متؤخرة وكانا ٌلومان عن الطرٌمة التً اعد بها بن صالح هذا
المإتمر ولكن الربٌس بورلٌبة طلب اثر ذلن من

أعضاء المكتب التنفٌذي المرٌبٌن منه

إبعاد بن صالح عن العمل النمابً وهو ما حصل فً دٌسمبر

 .1956لذلن انعمد مإتمر

جدٌد للمنظمة فً  1957وتم انتخاب احمد التلٌلً على رأس المنظمة ولكن بن صالح ظل
ٌناصب العداء ألحمد التلٌلً فسعى إلى تنحٌته وتسمٌة المرحوم الحبٌب عاشور على
راس المنظمة وهو ما تم فعلٌا فً مارس  .1963ولكن لؤلمانة ،فان احمد بن صالح لد
ٌكون لجأإلى هذا التمشً كمرحلة ضرورٌة ألنه فً الحمٌمة كان ال ٌطمبن ال لعاشور وال
للتلٌلً
انعمد مإتمر المصٌر فً

أسهم احمد بن صالح

أكتوبر  1964فً بنزرت وارتفعت

السٌاسٌة الذي أصبحؤمٌنا عاما مساعدا للحزب وعلى راس خمس وزارات  .ولكن الحبٌب
عاشور كان ؼٌر مرتاح لممارباته بالرؼم من أن الخط الذي التزم به احمد بن صالح لد
ٌكون أعده عندما كان باالتحاد .ولكن نمطة الخبلؾ الكبٌرة بٌن وبٌن بن صالح تتمثل فً
أن هذا األخٌر كان ٌعتبر المنظمات الوطنٌة هً هٌاكل تعمل تحت
الدستوري فضبل على انه كان وراء بعث الشعب المهنٌة التً

إشراؾ الحزب الحر

أصبحت تمارس نوعا من

الضؽط على النمابات .ولدأبدى الحبٌب عاشور عدم رضاه على ذلن ووجه مراسبلت لمدٌر
الحزب فً هذا الصدد احتج فٌها على هٌمنة الحزب على االتحاد  .كما رفض حضور والً
تونس بمناسبة انعماد المإتمر الجهوي للشؽل بتونس  ،فكان هنالن نوع من الجفوة بٌن
الحزب واالتحاد
فً سنة  1964حصل تخفٌض فً لٌمة الدٌنار التونسً  ،فتدهورت الممدرة الشرابٌة
للعامل فطلب الحبٌب عاشور أن ٌمع ترفٌع فً االجور  .ولكن احمد بن صالح كان ال
ٌكترث بموالؾ عاشور الذي ألمى خطابا ٌوم  1965/5/1أعلن خبلله استمبلل المنظمة
الشؽٌلة التً ولدت حرة وأبدى معارضته لتكوٌن للشعب المهنٌة ،فؤصبح عاشور محل
ؼضب من لٌادة الحزب  .لذلن تم استؽبلل حادثة ولعت فً جوان  1965تمثلت فً اندالع
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حرٌك باللود الذي ٌربط بٌن صفالس ولرلنة  .وبما أن هذا اللود هو على ملن تعاضدٌة
تابعة لبلتحاد ونظرا إلىؤن اللود لم ٌكن مإمنا وتسبب الحادث فً وفاة  6سٌاح فمد استؽل
النظام هذه الحادثة لتمع محاكمة عاشور وسجنه وإبعاده عن االتحاد  .ولد صادق مجلس
االمة على رفع الحصانة على عاشور وكان احمد التلٌلً النابب الوحٌد الذي عارض فً
رفع الحصانة ،ثم ؼادر تونس نهابٌا الستفحال خبلفه مع بورلٌبة
أصبحإثر ذلن احمد بن صالح هو الرجل الموي الذي ٌنفذ كل ما بدي له خاصة وان الطٌب
المهٌري لد انتمل للرفٌك األعلى فً جوان 1965
عوض النوري البودالً الحبٌب عاشور على راس المنظمة فً حٌن تحول احمد التلٌلً
لبروكسٌل نتٌجة خبلفاته مع النظام وكان ٌموم بالتحركات البلزمة للوصول

إلىإطبلق

سراح الحبٌب عاشور الذي أودع بسجن صفالس
لم ٌتواصل بماء النوري البودالً مدة طوٌلة على راس المنظمة

إذ عوضه المرحوم

البشٌر ببلؼة
كان لنمابة السٌزل دور كبٌر فً اطبلق سراح الحبٌب عاشور ورجوعه فٌما بعد للمنظمة
الشؽٌلة وتم ذلن خبلل المإتمر  13لئلتحاد
لؤلمانة التار يخٌة،أنجز خبلل الستٌنات عمل كبٌر تعلك بالمطاع االجتماعً .فمد تم إصدار
مجلة الشؽل سنة  1966وتم إلرار التفاوض االجتماعً فً بداٌة الستٌنات كذلن وصوال
إلى صٌاؼة االتفالٌات المشتركة فٌما بعد  .كما ولع إلرار آلٌات وذلن لضبط األجراألدنى
فً المطاعٌن ألفبلحً والصناعً
بداٌة من السبعٌنات ،بدأت الماعدة العمالٌة تشهد تؽٌرا كبٌرا وذلن بالتحاق عدٌد من
اإلطارات التً تكونت فً الجامعة التونسٌة والجامعات

األجنبٌة بمطاع الشؽل وأصبحت

المنظمة تهتم أكثر بالسٌاسات الخارجٌة  .فعملت على تعزٌز عبللاتها مع عدٌد البلدان
العربٌة ووضعت خبراتها فً خدمة ألطار عربٌة مجاورة و أ صبح هنالن اهتمام متزاٌد
بالمضٌة الفلسطٌنٌة التً تحولت إلى لضٌة محورٌة فً االتحاد كانت موضوع نماشات
مطولة فً كل اجتماعات منظمة الشؽل
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فً أكتوبر  ،1973اندلعت معركة العبور التً شهدت أداء مشرفا للجٌوش العربٌة وكان
على االتحاد أن ٌعاضد هذا العمل السٌاسً بؽٌة الوصول إلىإدانةإسرابٌلوإلناعالرأي العام
الدولً بان حظر النفط على الؽرب كان نتٌجة حتمٌة لمساندته إلسرابٌلوأصبحت المنظمة
أكثر اهتماما بالمضاٌا العربٌة ولضٌة فلسطٌن بالخصوص.
كانت العبللات بٌن الحكومة و المنظمة عبللات متمٌزة خبلل بداٌة السبعٌنات خاصة وان
الوضع االلتصادي كان فً تحسن مطرد ولكن هنالن عدة متؽٌرات حصلت اثر ذلن تمثلت
فً اتفالٌة جربة التً

أجهضت والتً كان األمٌن العام السابك الحبٌب عاشور ٌتابع

تداعٌاتها بحذر كبٌر ولكن النمو االلتصادي سرعان ما تراجع بداٌة من

 1977وهو ما

خلك إشكالٌات جدٌدة بٌن المنظمة والحكومة انطبللا من جوان 1977
فً هذا الظرؾ الصعب لام الحبٌب عاشور فً سبتمبر  1977بزٌارة إلى لٌبٌا وتم لبوله
من طرؾ العمٌد المذافً بحضور السٌد دمحم المصمودي وتم التطرق لموضوع اتفالٌة
جربة ولكن هذه الزٌارة لم ترق للسٌد الهادي نوٌرة الذي كان فً ذلن الولت على خبلؾ
حاد مع المذافً نتٌجة تداعٌات اتفالٌة جربة فً جانفً 1974
أكد السٌد براون خبلل اللماء الذي جمعه مع عاشور واوتوكرٌستن فً بروكسٌل فً
نوفمبر  1977الجفوة بٌن عاشور ونوٌرة عندما لال براون مخاطبا عاشور "ٌشاع سً
الحبٌب انن على عبللات مع المذافً" ولكن عاشور رد على ذلن االتهام بموة مصرحا ان
براون ال ٌعرؾ مدى وطنٌة عاشور.
فً  10دٌسمبر  1977لام المدٌر المسإول بمعمل صوجٌتاكس بالساحل بإتبلؾ كمٌة من
األلمشة الفاسدة  ،فاحتج العمال على هذا التصرؾ  ،فمام البولٌس بتعلٌمات من وزٌر
الداخلٌة آنذان الطاهر بلخوجة بالدخول للمعمل ولكن ولع اإلعبلن اثر ذلن عن اضراب
لعمال المإسسة وتم مواجهته من طرؾ لوات االمن بكثٌر من التردد فكان ذلن سببا لنمد
كبٌر تعرض له الطاهر بلخوجة بمجلس األمة عندما ولع اتهامه بؤنه من الجناح الموالً
للسٌد الحبٌب عاشور
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حصلت محاوالت عن طرٌك

المٌادي الفلسطٌنً أبوإٌاد للتمرٌب بٌن عاشور ونوٌرة
إذ رفض

بحضور الحبٌب الشطً والصادق ممدم ولكن نوٌرة كان حاسما فً مولفه
الخوض فً زٌادة األجور بالنسبة للمإسسات العمومٌة

تم ت تنحٌة الطاهر بلخوجة ٌوم  1977/12/23بدعوى انه أعطىؤو أمره لوالً مدنٌن
بالسماح لللٌبًٌ للدخول لتونس بدون

تؤشٌرة والحال أن بلخوجة كان موجودا بنٌس

وجًء بعبد هللا فرحات كوزٌر للداخلٌة .ولد نتج عن ذلن استمالة  6وزراء اللذٌن كانوا
ٌرون أن الببلد تسٌر نحو المواجهة والصدام بٌن الحكومة واالتحاد  .وهإالء الوزراء هم
دمحم الناصر والحبٌب الشطً ومنصؾ بلحاج عمر والمنجً الكعلً وعزوز االصرم واحمد
بنور
فً  8و  9و  10جانفً  ،1978انعمد المجلس الوطنً لبلتحاد بنزألمٌلكار وتناول الكلمة
بعد عاشور عبد الرزاق ؼربال ربٌس االتحاد الجهوي للشؽل بصفالس الذي

ألمى خطابا

شدٌد اللهجة ضد الحكومة وولع نشره فً الٌوم الموالً بالصحافة الوطنٌة لكن

لؤلمانة

التارٌخٌة فان عاشور احتج بشدة على نشر هذا الخطاب الذي كان متطرفا
نتٌجة لعملٌات االستفزاز التً كان النمابٌون عرضة لها من جماعات تابعة إلدارة الحزب ،
واصل عاشور سٌاسة التصعٌد

وأعلن عن استمالته من الدٌوان السٌاسً واللجنة

المركزٌة للحزب معلبل ذلن بأن هنالن إعتداء على العمل النمابً من طرؾ من أسماهم
بمٌلشٌات الحزب  .ولد انتهى المجلس الوطنً لبلتحاد بالتصوٌت على البحة تضمنت
الدعوة إلضرابعام ٌموم المكتب التنفٌذي بتحدٌد موعده  .وتم التصوٌت على هذا المرار
باستثناء التٌجانً عبٌد وخلٌفة عبٌد.
ولد حاولت السٌزل التدخل بالوساطة ووجهت اوتوكرٌستن لتونس ولكنه فشل فً هذه
المساعً .لذلن لرر المكتب التنفٌذي أن ٌكون ٌوم  26جانفً ٌ 1978وم اضراب عام
بكامل الببلد.
كانت لٌادة االتحاد خبلل ذلن الٌوم متواجدة بمنزل المرحوم الحبٌب عاشور ولكن لطعت
علٌه خطوط الهاتؾ  ،فتم االنتمال بعد ذلن إلى نزل امٌلكار خلسة فتعرضت خطوط الهاتؾ
للنزل كذلن للمطع  ،مما ٌإكد انه لم تكن هنالن اتصاالت فً ذلن الٌوم بٌن المٌادة النمابٌة
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واالتحادات الجهوٌة  .ولكن األمر تطور بشكل عنٌؾ ونتج عن ذلن اندالع حرابك وسموط
عدٌد الضحاٌا .وفً المساء أعلن عن وضع لٌادة االتحاد باإللامة الجبرٌة لتمع محاكمتهم
فً سبتمبر  .1978وصدرت أحكام لاسٌة فً شؤنهم وصلت الى  10سنوات سجن ضد
الحبٌب عاشور وضد عبد الرزاق ؼربال ربٌس االتحادالجهوي بصفالس
ولؤلمانة ،فان أسباب هذه األحداثكانت متعددة الجوانب  .فمد تم اتهام الحبٌب عاشور انه
كان ٌنوي اإلنمضاض على السلطة من طرؾ جماعة الحزب وهو أمر ؼٌر موجود بالمرة.
إذ

كما أن عاشور كان ٌتهم النظام بؤنه حاول تصفٌته و كلؾ عبد هللا الوردانً بمتله

صرح جماعة عاشور أن الوردانً رفع مسدسا بإحدى حانات سوسة  ،ولال انه سٌصفً
عاشور وهو أمر كذلن لم ٌكن ٌعبر عن مولؾ حمٌمً للنظام
لذلن فان التصلب الذي حصل بٌن نوٌرة وعاشور كان ناتجا عن أزمة ثمة الن نوٌرة كان
مؽتاضا من تمرب عاشور من المصمودي والمذافً ،باإلضافةإلىؤن نوٌرة كان ؼٌر موافك
على أٌة زٌادة فً األجور وتحامل على عاشور الذي لم ٌتصرؾ من وجهة نظره بمنطك
المسإول الوطنً خاصة وانه عضو بالدٌوان السٌاسً للحزب االشتراكً الدستوري
لم تمتصر المحاكمات على جهة تونس بل نظمت محاكمات أخرى بسوسة وصفالس  .ولد
حضٌت المنظمة بمساندة كل تشكٌبلت الٌسار وأساتذة التعلٌم العالً والمحامٌن  .وكانت
األحكاماألكثر لسوة هً األحكام التً صدرت ضد عاشور وعبد الرزاق ؼربال (

10

سنوات لكل واحد منهما)
إ ستمر الخبلؾ لابما بٌن الحكومة والمٌادة الشرعٌة لبلتحاد وجًء بالتٌجانً عبٌد
رأس المنظمة الذي لم ٌكن ممبوال بالمرة حتى حصلت

على

أحداث لفصة التً إندلعت فً

جانفً  1980والتً تعتبر الحلمة األخٌرة فً الصراع بٌن نوٌرة والمذافً ولد ابتعد
نوٌرة إثرها من الركح السٌاسً لٌاتً مكانه المرحوم دمحم مزالً فانعمد المإتمر  15وتم
تعٌٌن الطٌب البكوش أمٌنا عاما ولكن المإتمر نادى

بإرجاع الحبٌب عاشور وهو ما

استجاب له الربٌس بورلٌبة ٌوم  3اوت  1981عندما رخص لعاشور باالنتمال بٌن لرلنة
ولربص
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وتواصل االنفراج بٌن المنظمة والحزب وهو ما ٌفسر مشاركة نواب عن االتحاد فً
لابمات الحزب بمناسبة انتخابات  1981حٌث انتخب  27نابب بمجلس النواب وكانوا فً
لابمة الحزب االشتراكً الدستوري
كما تم إلناع الربٌس بورلٌبة ٌوم

 1981/11/28بالسماح لعاشور بالرجوع لمنزله

بتونس وهو ما استجاب له بورلٌبة الذي

أصدرأمرا بالعفو علٌه ٌوم 1981/11/30

ولبل أن ٌعود على راس المنظمة بعد حوار ساخن بٌن عاشور وبورلٌبة بمصر لرطاج
مما ٌإكد مدى الروابط التارٌخٌة بٌن الرجلٌن اللذٌن كانت لهما مسإولٌات مختلفة ولكن
كل واحد كان ٌكن تمدٌرا كبٌرا لؤلخر.
كما سبك أنؤشرت ،فان تركٌبة االتحاد كانت لد تؽٌرت وأصبح هنالن بعد لومً كبٌر مما
جعل المنظمة تجمد عبللتها مع السٌزل فً جوٌلة  1983التً كانت تساند إسرابٌل على
حساب حموق الشعب الفلسطٌنً  .ولكن المنظمة إعتراها اإلنمسام اثر ذلن وانمسمت إلى
منظمتٌن :ؾإلى جانب االتحاد العام التونسً للشؽل  ،برزت منظمة االتحاد الوطنً للعمال
التونسٌٌن والتً ضمت شخصٌات كانت لرٌبة من الحبٌب عاشور ومن بٌنهم المرحوم
عبد العزٌز بوراوي والطٌب البكوش والتً كانت أكثرإنصٌاعا للنظام
أما فً خصوص أحداث الخبز التً جدت فً جانفً  ،1984فان االتحاد كان ضد إلؽاء
صندوق التعوٌض وصوت  5أعضاء ضد لانون المالٌة الذي

ألؽى صندوق التعوٌض

ولكن وجبت اإلشارةإلى ان هنالن  27نابب عن العمال بمجلس النواب ،فؤٌن هإالء النواب
الذٌن ٌمثلون الشؽالٌن وأٌن ذهبت أصواتهم ؟
للجواب عن هذا السإال ،فإننٌؤالحظؤن النواب الذٌن صوتوا ضد إلؽاء صندوق التعوٌض
هم  5نواب بٌنما احتفظ نابب آخر بصوته .أما البمٌة ،فإنهم كانوا تابعٌن لبلتحاد الوطنً
للعمال التونسٌٌن وصوتوا لفابدة إلؽاء صندوق التعوٌض وهو ما ٌإكد أسباب االنمسام
لكن بعد أحداث الخبز ،أعاد مجلس النواب النظر فً الموضوع وارجع صندوق التعوٌض
بعد أن كان صوت على إلؽابه
فً سنة  ،1985ولعت من جدٌد اعتداءات خطٌرة من طرؾ النظام على هٌاكل االتحاد .
وكان الخبلؾ منشؤه عدم موافمة النظام على الزٌادة فً
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األجور ،فاندلعت عدٌد

اإلضراباتوأجابت الحكومة بإلؽاء الخصم اآللً لمعالٌم االنخراط فً االتحاد

وإنهاء

اإللتحاق باالتحاد
بدأ التوتر بالهجوم على ممر االتحاد بصفالس ثم ممر االتحاد بنهج دمحم علً بتونس  .كما
ولع طرد عدٌد النمابٌٌن وتنظٌم محاكمات ضد المسإولٌن بشركات تابعة لبلتحاد كشركة
تامٌنات االتحاد ونزل أمٌلكار ومطبعة اتحاد الشؽل
ولعت اثر ذلن إحالة الحبٌب عاشور ٌوم  1985/10/22أمام لاضً التحمٌك بصفالس
من اجل لضٌة كوسوب
ولعت محاوالت إلصبلح ذات البٌن عن طرٌك لجنة تشكلت من الدكتور حمودة بن سبلمة
والشاذلً العٌاري ومصطفى الفٌبللً ولكنها فشلت وتم وضع عاشور تحت

اإللامة

الجبرٌة وأولفؤعضاء مجلس إدارة كوسوب وصدر حكم ٌمضً بسجن عاشور مدة سنة.
تارٌخ المنظمة والحزب كانا ٌسٌران باستمرار فً خطٌن متوازٌٌن وكانت الببلد تعٌش فً
أرٌحٌة كل ما كان هنالن توافك وانسجام بٌن الطرفٌن لكن التارٌخ اثبت انه كلما ولع
تصادم أو اختبلؾ بٌن الحزب والمنظمة إال وكان الوطن هو الخاسر األكبر
لمد استعمل النظام فً عهد الربٌس األوألسلوب الكر و الفر وحصلت أزمات متتالٌة بدأت
من  1965مرورا بسنة  1978وصوال إلى سنة  1985وكانت الخبلفات ناتجة باألساس
عن اختبلؾ فً الرإى ولد أراد النظام احتواء المنظمة وكان رد األخٌرة ردا سرٌعا الن
مناضلً االتحاد كانوا رجاال مخلصٌن وهبوا

أنفسهم لخدمة مصالح العمال وكانوا بعد

االستمبلل ٌولون أهمٌة بالؽة لمصالح الشؽالٌن لبل أي شًء آخر وهو ما جعلهم فً
خبلفات متواصلة مع الحزب والدولة وذلن العتمادهم أنهمؤصحاب حك بٌنما كانت للحزب
والدولة مماربات أخرى وكان باإلمكانؤن ٌمع إرساء تعامل بٌن الطرفٌن بعٌدا عن منطك
المواجهة واإلٌمافات التعسفٌة.
وللحمٌمة ان هنالن بعض االزمات التً كان باالمكان تجاوزها وخاصة ازمة
فالمسإولٌة تلمى فٌها على الطرفٌن
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1978

اما فً عهد الربٌس االسبك زٌن العابدٌن بن علً فمد تم اتباع اسالٌب اخرى جعلت
المنظمة اكثر طوعا وهو ما ٌجعل المماربة فً عهد بن علً مختلفة تمام على مماربة
بورلٌبة ولكن النمابات المحلٌة كان لها مولؾ اخر ورفضت سٌاسة االحتواء اذ تحركت
فً دٌسمبر  2010وذلن لتمارس دورها فً التاطٌر والتعببة وكانت النمابات المحلٌة هً
التً اطرت فً كثٌر من االحٌان المظاهرات التً جدت داخل الببلد وآلت الى سموط النظام
السابك.

مولؾ الحزب اإلشتراكً الدستوري من أحداث 1978
بعد أن تعرضنا لرأي السٌد الصادق العلوش عضو المكتب التنفٌذي لئلتحاد العام التونسً
للشؽل فً جانفً  1978وتحلٌله ألسباب الجفوة التً كانت تحصل من حٌن آلخر بٌن
إدارة الحزب اإلشتراكً الدستوري و المنظمة الشؽلٌة  ،رأٌنا من الضروري فً إطار
المراءة النمدٌة أن تستعرض مولؾ إدارة الحزب اإلشتراكً الدستوري من اإلتحاد عموما
ومن أحداث  26جانفً  1978بالخصوص لنمؾ على مدة التباٌن فً الرإى الذي كان
ٌجد من حٌن آلخر بٌن الطرفٌن ألسباب مختلفة أهمها الخبلؾ حول زٌادة األجور وجملة
من المضاٌا الفرعٌة األخرى
ترى لٌادة الحزب اإلشتراكً الدستوري من خبلل الكتاب الذي أصدرته فً أفرٌل 1978
تحت عنوان

*السٌاسة التعالدٌة و أحداث جانفً  *1978أن بعض محترفً السٌاسة

اللذٌن ٌتحرلون شولا للحكم صوروا االنفجار الذي جد ٌوم  1978/01/26بؤنه النتٌجة
الحتمٌة ألزمة إلتصادٌة و إجتماعٌة إعترت الببلد لكن الوالع حسب إدارة الحزب أن
مخططات التنمٌة التً تم وضعها منذ البداٌة كانت مدعمة بمجهود إستثماري كبٌر ٌهدؾ
إلى تصنٌع الببلد و تعصٌر الفبلحة و تنمٌة اإللتصاد بصفة عامة
ولد حرصت الدولة على عدم اللجوء بإستمرار للتموٌل الخارجً الذي بلػ بٌن

1962

و 1971نسبة  45بالمابة من جملة اإلستثمارات ولكنه إنخفض بفضل نمو اإلدخار
الوطنً إلى  28،8بالمابة ثم وصل إلى  19،5بالمابة فً  1974بفضل إرتفاع سعر
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البترول و الفسفاط و زٌت الزٌتون .وبفضل هذا المجهود تمكنت الدولة من الحد بصورة
محسوسة من اللجوء إلى رإوس األموال األجنبٌة ،األمر الذي سمح لها بالتخفٌؾ لحد
كبٌر من وطؤة الدٌن الخارجً فانخفضت نسبة التداٌن بالنسبة للمنتوج الداخلً الخام من
 44بالمابة سنة  1969إلى  32بالمابة سنة  ، 1976كما سعت إلى إستحداث ألصى ما
ٌمكن من مواطن الشؽل وبؤسرع ما ٌمكن بإعتبار ذلن هو الشرط المسبك الذي لن ٌتؤتى
بدونه لٌام مجتمع أكثر توازنا و ألرب للعدالة  ،لد تم بعث بٌن سنتً
ماٌمارب عن  164ألؾ موظن شؽل فً المطاعات الؽٌر الفبلحٌة ممابل

 1973و 1976
 119ألؾ من

لبل ،بحٌث بلػ التجاوز  37بالمابة .أما فً المطاع الفبلحً فتم إستحداث  30ألؾ موطن
شؽل إعتمادا على المساحات السموٌة الجدٌدة وعلى تربٌة الماشٌة وزراعة األشجار
المثمرة .وأضاؾ التمرٌر أن سٌاسة األجور كانت تبلػ

 314ملٌون دٌنار سنة 1970

فإرتفعت إلى  750ملٌون دٌنار عام  1977ولد بلػ عدد العاملٌن بالمإسسات العمومٌة
 160ألؾ شخص و بذلن بلػ معدل األجر سنة  1976ما ٌساوي  1100دٌنار فً السنة
ممابل  700دٌنار سنة 1973
أما الوظٌفة العمومٌة فإنها تشؽل  150الؾ شخص وتوزع  220ملٌون دٌنار أجور فً
السنة وهكذا ٌكون مجموع العاملٌن فً المطاع العمومً

 310آالؾ شخص أي ثلث

مجموع األجراء فً الببلد و أكد التمرٌر أن األجور فً المطاع العمومً أرفع منها فً
المطاع الخاص وإستخلص التمرٌر أن األجور إرتفعت فً المإسسات العمومٌة بنسبة
 130بالمابة فٌما بٌن  1970و  1976فً حٌن أن المٌمة المضافة تضاعفت فمط
و إستعرض التمرٌر أن الدولة تتحمل  83،5بالمابة من تكالٌؾ المساكن الرٌفٌة فً شكل
إعانات و لروض و أن  52بالمابة من المساكن هً من النمط الرٌفً أو الشعبً ،كما أن
صندولً الضمان اإلجتماعً و التماعد لد أخذا على عاتمهما تموٌل  14500مسكن خبلل
المخطط الخامس مما صٌر  80بالمابة من السكان ٌتمتعون بملكٌة مساكنهم .و إستخلص
أن الصبؽة اإلجتماعٌة لسٌاسة اإلسكان تزداد دعما على توالً السنٌن  ،كما أن الدولة
بذلت جهودا كبٌرة فً مٌدان التربٌة و الصحة و لٌس أدل على ذلن من أن مٌزانٌة
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التصرؾ للوزارٌٌن المعنٌٌن لد تضاعؾ بٌن سنة

 1972و سنة  1977و أن ثبلثة

أرباع الطلبة خبلل السنة الدراسٌة ٌ 77/76تمتعون بمنح جامعٌة و كذلن الشؤن بالنسبة
للتبلمذة المنتفعٌن بمنح مدرسٌة بمعاهد التعلٌم الثانوي و اللذٌن ٌبلػ عددهم

 3/4من

مجموع التبلمذة الممٌمٌن
و إستعرض التمرٌر أن التمسٌم الجهوي لنتابج العشرٌة األولى

 1971/62مكن خبلل

إعداد المخطط الرابع من إبراز ضرورة توجٌه العمل اإلنمابً بطرٌمة تفضً إلى النهوض
بالمناطك الرٌفٌة و تحسٌن ظروؾ العٌش ومن أجل ذلن ولع دعم برنامج التنمٌة الرٌفٌة
و إنتفع بذلن  100ألؾ شخص
وركز التمرٌر على أن مظاهر التجدٌد فً العمل الحكومً ٌتمثل ببل منازع فً إلرار
سٌاسة تعالدٌة فً مجال المداخٌل و بممتضى هذه النظرٌة أصبحت األطراؾ اإلجتماعٌة
أي المنظمات النمابٌة و منظمات األعراؾ تعمل بالتشاور لضبط ما ٌنبؽً إتخاذه من
تدابٌر إلعادة توزٌع ثمار النمو فً إطار السٌاسة اإلنمابٌة التً ٌتفك علٌها مسبما و لكن
الدولة لم تتخلى عن دورها كضامن للمصلحة العامة
و فً هذا اإلطار أصبحت األجور و المنح اإلضافٌة تضبط حسب إتفاق بٌن المإجر و
العامل على أساس األجر المانونً األدنى المضمون الذي حددته الحكومة
و أكد التمرٌر أن المرحلة الثانٌة من تطبٌك السٌاسة التعالدٌة لد أدى إلبرام العمود
المطاعٌة وإصدار النظم األساسٌة لمستخدمً المإسسات العمومٌة مما ترتب عنه إبرام
 30عمدا مشتركا لطاعٌا ٌهم  80ألؾ مإسسة تشؽل حوالً  200ألؾ عامل  ،كما صدر
 70نصا ٌضبط النظام األساسً للمإسسات العمومٌة و عروض العمل و األجور بها.
وعرج التمرٌر أن الحكومة و الدٌوان السٌاسً و المكاتب التنفٌذٌة لئلتحاد العام التونسً
للشؽل و اإلتحاد التونسً للصناعة و التجارٌة و اإلتحاد المومً للفبلحة المجتمعٌن
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بالمصبة ٌوم  1977/01/19إتفموا على صٌاؼة مٌثاق إجتماعً طوال فترة المخطط
الخامس و إلتزموا أثناء هذه المدة بصٌانة السلم اإلجتماعً و بالزٌادة فً اإلنتاج و
تحسٌن الممدرة الشرابٌة و ظروؾ العٌش وحددوا نسبة إرتفاع األجر األدنى المضمون
لانونٌا و الزٌادة فً األجور فً مإسسات المطاع العمومً و الخاص .كما حددوا مماٌٌس
الترفٌع فً مرتبات و أجور الموظفٌن التابعٌن للدولة و المإسسات العمومٌة و ذلن فً
نطاق المبلبمة التدرٌجٌة لمرتبات مختلؾ أصناؾ الموظفٌن مع إلرار إمتٌازات خاصة
بسلن التعلٌم وأعوان الصحة.

و تم الـتؤكٌد على أن ٌعاد النظر فً أجور المطاع الخاص

سنوٌا بداٌة من أفرٌل  1978على ضوء تطور تكلفة العٌش .ولد سبك للحبٌب عاشور
أن نوه بالعمد اإلجتماعً معتبرا أن ما ولع تحمٌمه ستإدي إلى إرضاء العمال و الموظفٌن
و ٌتٌح إلامة السلم و الطمؤنٌنة.
و أضاؾ التمرٌر أن االتحاد العام التونسً للشؽل ٌعتبر منذ بداٌة االستمبلل ركنا من
أركان النظام ،لكن الصحٌفة الصادرة عنه " الشعب " التً كانت تطبع فً دار الحزب
حتى عددها األخٌر الصادر لبل  1978/1/26تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
ولد شعرت الدولة أن األمٌن العام الحبٌب عاشور لد ؼٌر فً لهجته بداٌة من صابفة
 1977وانكشفت نواٌا لم تعد خفٌة وظهرت انحرافات فً التسٌٌر الداخلً للمنظمة
والعبللات بٌنها وبٌن بمٌة األطراؾ االجتماعٌة
وأشار التمرٌر لمسٌرة المناضل الحبٌب عاشور وأشار إلى أن احمد بن صالح رفت من
االتحاد فً دٌسمبر  1956وتم تجمٌع المنظمتان المتواجدتان آنذان وهما االتحاد العام
التونسً للشؽل واالتحاد التونسً للشؽل وانتخبت احمد التلٌلً أمٌنا عاما للمنظمة بعد
إعادة توجٌهها و لكن الحبٌب عاشور انملب على احمد التلٌلً ،فتواطإ مع احمد بن صالح
ضد التلٌلً كما استعرض التمرٌر األزمة التً عاشها االتحاد سنة  1965و لكن سرعان
ما عاد لٌترأس المنظمة سنة  1970وعٌن عضوا باللجنة العلٌا للحزب التً كلفت اثر
حل الدٌوان السٌاسً بإعداد مإتمر 1971
وواصل التمرٌر استعراض نسك اإلضرابات التً ارتفعت وتٌرتها بداٌة من 1973
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و استخلص التمرٌر أن الحبٌب عاشور نكث العهد بداٌة من أوت

 1977وظهرت

عصابات تضم أناس مسلحٌن بالعصً والهراوات تجوب المماهً والمطاعم بمدٌنة
صفالس وكانت تعلمهم أن تونس بلد إسبلمً وال ٌجوز اإلفطار فً رمضان ولد تحول
عاشور إلى لٌبٌا فً صابفة  1977و أدلى عمب الزٌارة بتصرٌحات بتارٌخ 1977/9/3
جاء فٌها " ان العبللات بٌن البلدٌن ستستؤنؾ بؤلوى مما كانت علٌه وهنالن من ال
ٌرضٌهم هذا التمارب ولد حاولوا بدون جدوى عرللته وان الرأي العام لد تفطن لنواٌاهم"
وفً  1977/9/15انعمدت الهٌبة اإلدارٌة لبلتحاد ونشرت جرٌدة الشعب عرضا مفصبل
للمنالشات التً دارت صلبها ولد اتسمت التصرٌحات بالحدّة والعنؾ مما جعل ربٌس
الدولة ٌموم بمحاولة صلحٌة أولى بتارٌخ

 1977/9/17ثم محاولة صلحٌة ثانٌة فً

 1977/10/10ولم تعمر هذه المصالحة خاصة ولد اندلعت أحداث بمعمل سوجٌتاكس
بمصر هبلل ولد تسربت عدوى اإلضراب لمدٌنة لصر هبلل مما دعى الجٌش للتدخل
وفً هذه األجواء المتوترة سعى األمٌن العام لبلتحاد الجهوي للشؽل بصفالس ٌوم
 1977/11/5إلى نشر ببلغ جاء فٌه أن هنالن محاولة الؼتٌال األمٌن العام لبلتحاد العام
التونسً للشؽل
ولد كانت هذه التصرٌحات إشارة انطبلق لموجة من اإلضرابات لم ٌكن للببلد عهد بمثلها
لط
كانت هذه البلبلة ناتجة عن تصرٌح لشخص ؼٌر مسإول ولكن أرٌد تضخٌم هذه الحادثة،
وعوض أن تعمد الهٌبة اإلدارٌة التً اجتمعت ٌومً  15و  16نوفمبر  1977إلى تهدبة
الخواطر فان الحبٌب عاشور صرح أن التخوفات المنجرة عن التهدٌد باالؼتٌال لها ما
ٌبررها وان المتهم لام بمرالبة تنمبلت األمٌن العام واتى عدٌد المرات إلى نزل امٌلكار ثم
أضاؾ أن هنالن  200نمابً مهددون هم أٌضا باالؼتٌال
وواصلت جرٌدة الشعب هجوماتها على الدولة واعتبرت أن تدخل الجٌش فً لصر هبلل
ٌمثل سابمة خطٌرة لمنع النضال الشرعً للجماهٌر الشعبٌة
حاول الدٌوان السٌاسً تهدبة الموضوع إال أن المنظمة الشؽلٌة واصلت التصعٌد و انعمد
مجلسها المومً أٌام  8و  9و  10جانفً  1978وكانت كلمة عبد الرزاق ؼربال األمٌن
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العام لبلتحاد الجهوي بصفالس استفزازٌة فؤتهم النظام بؤنه صنٌعة لبلستعمار وان
فرنسا مازالت تحكم تونس وذلن عن طرٌك أللٌة تمسن بزمام الحكم وتحافظ على مصالح
الؽرب.
وجاءت لوابح المجلس متضمنة جملة من االتهامات الخطٌرة وتتبنى فكرة عدم جواز
الجمع بٌن المسإولٌة النمابٌة والمسإولٌة الحزبٌة مما جعل الحبٌب عاشور ٌنسحب من
اللجنة المركزٌة للحزب والدٌوان السٌاسً وكذلن بعض لٌادي اإلتحاد اللذٌن إستمالوا من
اللجنة المركزٌة للحزب.
ظهر بالكاشؾ انه لم ٌعد هنالن مجال للتوفٌك بٌن الحكومة و االتحاد وانعمدت اللجنة
المركزٌة للحزب ٌومً  20و  21جانفً  1978ولم تتخذ أي لرار فً خصوص الحبٌب
عاشور كرد على النمابٌٌن المستملٌن من الحزب واكتفت اللجنة المركزٌة بتسلٌط األضواء
على األزمة المابمة بٌن الحزب والمنظمة النمابٌة.
و اثر ذلن اجتمعت الهٌبة االدارٌة لبلتحاد ٌوم  1978/1/22ولررت اإلضراب العام
اصدر الدٌوان السٌاسً ٌوم  1978/1/25ببلؼا ٌدعو للتعمل واالعتدال إال أن حركة
الشؽب استؤنفت على نطاق واسع وكانت نمطة االنطبلق ممر االتحاد ولم ٌجد األمن من
حل سواء منع كل تجمع بساحة دمحم علً وانتصب أعوان األمن هنان لتطبٌك المرار
إنتشر أعضاء المكتب التنفٌذي فً الوالٌات لصد تعببة األنصار وتحرٌض العملة على
االمتثال لدعوة اإلضراب وبالتالً ظهرت بوادر التمرد
لم ٌمع االستجابة باإلدارات لئلضراب ونشطت حركة النمل العمومً فً الصباح و اشتعلت
 5لطارات تربط بٌن تونس وضواحٌها لكن بداٌة من العاشرة تعرضت

 116حافلة

للتخرٌب والحرق وظهرت تحركات فً أماكن مختلفة لمجموعات من األشخاص مسلحٌن
بالعصً والمضبان وذلن لمهاجمة المحبلت المفتوحة والحافبلت و أطلمت عٌارات نارٌة
فً شارع الحبٌب ثامر و أصٌب مفتش شرطة بثبلث رصاصات واحتل األمن العام
فً ذلن الٌوم كانت الحكومة ملتبمة فً إطار مجلس الوزراء وبعد أخذ و رد تمرر أن تتخذ
الدولة اإلجراءات الكفٌلة بالحفاظ على النظام و أعطت التعلٌمات لموات األمن بالتصدي
للمتظاهرٌن والمشاؼبٌن .وفً المساء ،أعلنت حالة الطوارئ وتمرر حظر الجوالن وتم
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وضع األمٌن العام و أعضاء المكتب التنفٌذي لئلتحاد العام التونسً للشؽل فً اإللامة
الجبرٌة
التنع عامة التونسٌٌن أن سلون لٌادة االتحاد العام التونسً للشؽل وسلون أمٌنه العام ال
ٌمكن تعلٌله بؤسباب نمابٌة فمد حاول لٌادوا اإلتحاد تعاطً السٌاسة ذلن ما ال ٌمكن ألحد
أن ٌإاخذهم علٌه ،إال أن العمل السٌاسً ال ٌتمثل فً تجٌٌش الشارع والدعوة للعنؾ .فمد
كان ٌمترح تمردا شامبل ال ٌرجع إلى سبب وال ٌهدؾ لؽاٌة فهو تمرد جنونً ٌرمً إلى
إشاعة الفوضى وكان على الدولة أن تحمً النظام وان ٌكون المضاء هو الملجؤ األخٌر
للحسم فً هذا الموضوع
الخبلصة :
 أبرزت المساهمة التً لدمها الصادق العلوش عضو المكتب التنفٌذي لبلتحاد العامالتونسً للشؽل و محتوى الكتاب الذي أصدره الحزب االشتراكً الدستوري عمب اإلحداث
التً جدت ٌوم  26جانفً  1978أن الحزب واالتحاد هما شرٌكان فً الكفاح الوطنً
الذي توج باالستمبلل
 كما أكدت اإلحداث انه كلما كانت العبللة بٌن الحزب واالتحاد مستمرة إال وكان الوطنهو المستفٌد األول
 كما تبٌن بكل وضوح أن االختبلفات التً حصلت بٌن الحزب والمنظمة الشؽٌلة كانتخبلفات دورٌة .فمد بدأت منذ سنة  1965نتٌجة تباٌن فً الرإى .فمناضلً االتحاد اللذٌن
نشإوا وترعرعوا فً نظام لٌبرالً لبل االستمبلل ٌموم على أساس التعددٌة النمابٌة لبل
 1946وجدوا أنفسهم فً دولة االستمبلل فً إطار دولة ٌحكمها حزب واحد على ؼرار
اؼلب بلدان العالم الثالث .فسعى هذا الحزب لبلستمراء بالدولة لفرض هٌمنته على كل
المنظمات الوطنٌة وهو أمر كان مطبما فً سابر البلدان العربٌة
 وما أن ولع طً صفحة أزمة  1965حتى ظهرت متؽٌرات جدٌدة باالتحاد ناشبة عنالتحاق طلبة الجامعات بالمصانع و اإلدارات وكان ؼالبٌتهم ٌكنون حنٌنا لؤلنظمة
االشتراكٌة والٌسارٌة .فتصلبت الماعدة و أصبحت تضؽط على لٌادة االتحاد لٌتبنى
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موالؾ مؽاٌرة لموافك السلطةٌ ،ضاؾ لذلن تداخل بعض األطراؾ األجنبٌة فً سنة
 1977فؤصبح الصراع بٌن الدولة والمنظمة الشؽٌلة ٌكتسً بعدا سٌاسٌا تجاوز إطاره
النمابً وما أن ولع طً هذه الصفحة ورجع الحبٌب عاشور على راس المنظمة حتى
انمسم االتحاد من جدٌد وبرز بالكاشؾ أن تداعٌات أزمة  1978لم ٌمع معالجتها بصفة
جذرٌة مما جعل األحماد تتجدد لٌمع إتباع أسلوب المواجهة من جدٌد وذلن بعد أن ولع
تورٌط النمابٌٌن فً جملة من لضاٌا الحك العام
 اتسمت حٌنبذ فترة الربٌس بورلٌبة بالمد والجزر مع االتحاد فكان الوفاق ٌحصل كلمرة لتؤتً بعده الجفوة واالعتماالت ،وبالتالً لم ٌتوفك الطرفان إلى إلرار عبللة متٌنة بل
كانت عبللة السلطة باالتحاد عبللة تحكمها الرٌبة والشن فً الطرؾ الممابل وهو ما
أرهك الببلد إلى حد كبٌر
 أما فً عهد الربٌس بن علً ،فمد استعمل مماربة أخرى تموم على أساس االحتواء.وان نجح فٌها مع إسماعٌل السحبانً ثم مع عبد السبلم جراد ،فان هذا االحتواء ظل حكرا
على المٌادات المركزٌة .أما على المستوى النمابات الماعدٌة فكانت الوضعٌة مختلفة تماما
وهو ما ٌفسر ضلوع هذه النمابات فً األحداث التً أدت إلى انهٌار النظام ٌوم  14جانفً
.2011

دمحم السحٌمً و عبد المجٌد الصحرواي دمحم الدامى أعضاء المكتب التنفٌدي
لبلتحاد العام التونسً للشؽل :
الحظوا ان هنالن التحام تارٌخً بٌن الحزب والمنظمة الشؽٌلة وبٌنواان هذا االلتحام
كلما كان موجودا اال وكانت وضعٌة الببلد فى أحسن وضع ،وأشاروا ان أسباب الخبلفات
موتمر بنزرت ،ولٌام احمد بن صالح
بٌن الحزب واتحاد الشؽل بدأت تظهر عمب ً
ببعث الشعب المهنٌة ،كما بٌنواان جل النمابٌٌن وان اضطهدوا فً أكثر من مرة فإنهم
ٌعتبرون مسٌرة الحكم طٌلة خمسة وخمسون سنة إٌجابٌة للؽاٌة و نادوا بضرورة
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االلتحام بٌن النمابٌٌن والدستورٌٌن والوطنٌٌن الوسطٌٌن من اجل إلامة تٌار وطنً جدٌد
ٌعٌد التوازن للمشهد السٌاسً.

مرحلة 2010 - 1987

الحبٌب عمار من الفاعلٌن األساسٌٌن فً تحول السابع من نوفمبر
و الوزٌر السابك للداخلٌة نوفمبر  - 1987نوفمبر ٌ 1988تحدث عن
لمادا و كٌؾ حدث  7نوفمبر
خصصت ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن حلمة للمراءة النمدٌة ٌوم

 23دٌسمبر

 2016للكشؾ عن لماذا و كٌؾ حدث التؽٌٌر فً رباسة الدولة ٌوم  7نوفمبر  1987و
استضافت الحبٌب عمار ،أول وزٌر داخلٌة خبلل فترة رباسة زٌن العابدٌن بن علً
لتونس فتعرض بإسهاب الى سٌرته الذاتٌة مإكدا انه كان شدٌد
التعلك بالربٌس بورلٌبة ولد تربى على خطبه و توجٌهاته ولما أنهى دراسته
الثانوٌة أحس بجاذبٌة كبٌرة للعمل فى الجٌش الوطنى .فتم اختٌاره صحبة حوالً
مابة شاب للدراسة بسانسٌر  SaintCyrبفرنسا،مإكدا أن بورلٌبة حرص أن ٌمع
تكوٌن الضباط بفرنسارؼم ان جراح الحربالتحرٌرٌة لم
تندمل بعد .وهنالن تعرؾ عن لرب على زٌن العابدٌن بن على الذى كان التمى
به سابما بمعهد سوسة
ولكن انمطعت عبللتهما فٌما بعد الن بن على واصل دراسته بالمهدٌة.وخبلل ألامتهما بفرن
سا كانا صدٌمٌن ال ٌفترلان وبعرجوعهما لتونسعمل الحبٌب عمار فى سبلح المدرعات
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و اشتؽل بن على فى االستخبارات العسكرٌة إلى
أن جمعتهم الوظٌفة العسكرٌة حٌث أصبح دمحم مزالى وزٌرا للداخلٌة وعٌن بن على مدٌرا
لؤلمن الوطنً،و ولع تعٌٌن الحبٌب عمار أمرا للحرس الوطنً فاستؤنفت بٌنهما العبللة
من جدٌد وأصبحت لوٌة على المستوى العابلً والشخصً.
وبٌن ان ممارسته لمهامه بالداخلٌة جعلته ٌمؾ مع بن على على حمٌمة صادمة إذ أن
بورلٌبة أصبح شبحا لذلن الزعٌم الكبٌر .وأصبحت الحاشٌة تتصرؾ بمنطك خطٌر وكان
اإلسبلمٌون هم اللذٌن ٌتربصون ببورلٌبة لبلنمضاض على النظام لذلن تحمل مسإولٌته
وتشاور مع بن على إلنماذ الببلد وتم االتفاق على إحداث التؽٌٌر ثم تولً تمدٌم موعد
التؽٌٌر إلى السابع من نوفمبر الن بورلٌبة كان ٌستعد لتنحٌة بن على من الوزارة
األولى ٌوم التاسع من نوفمبر و الن اإلستعبلمات بلػ لعلمها أناإلسبلمٌٌن سٌحدثون
انمبلبا عسكرٌا ٌوم الثامن من نوفمبر  .1987لذلن تم االتفاق على أحداث التؽٌٌر مع
اإلشارة أن بن على كان متخوفا للؽاٌة ولكن الحبٌب عمار أخذ على عاتمه التحضٌر
اللوجستٌكى ومحاصرة المصر ولكن لم ٌمع الدخول ألٌه ولد النع رفٌك الشلى
المسإول على أمن الربٌس الحبٌب بورلٌبة بتجنب المماومة لتبلفً اى حمام دم .
لذلن تمت محاصرة المصر دون الدخول آلٌة من طرؾ اى كان موكداأن
ما فعله كان من اجل إنماذ بورلٌبة من شٌخوخته ومن الحاشٌة الفاسدة التً
استبدت به
وبٌن الحبٌب عمار ان بن على اهتم بالجانب السٌاسً فمام بدعوة الهادى البكوش إلعداد
بٌان التؽٌٌر الذى ولع تسجٌله وإذاعته فى الصباح من طرؾ دمحم الهادى الترٌكى.
كما الحظ ان التؽٌٌر وجد تجاوبا كبٌرا من طرؾ الشعب الن الببلد كانت على شفى حفرة
من االنهٌار .ولد تحمل مسإولٌة وزارة الداخلٌة وتم االنفتاح على كل التٌارات السٌاسٌة
وإطبلق سراح اإلسبلمٌٌن.
ولكن حاشٌة بن على اثارت االحماد بٌنه وبٌن بن على الذي أصبح متخوفا منه
خاصة لما تبلؽه إخبار عن ما كان ٌموله الحبٌب عمار
عن دوره العام فً أحداث التؽٌٌر .فؤصبح بن على هو الذي ٌدٌر وزارة
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الداخلٌة وٌعٌن كبار المسإولٌن فٌها إلى أن ولعت إلالته و وضعه تحت اإللامة
الجبرٌة ولم ٌكن ٌسمح ألي احد بزٌارته اال كمال ساسً الذي شؽل خطة مدٌر دٌوانه
بوزارة الداخلٌة

و كشؾ انه عاش ظروفا

صعبة للؽاٌة وكان المسإول الوحٌد الذي دافع عنه هو المرحوم عبدالحمٌد
بالشٌخ .وبعد محاوالت.عدٌدة تمت تسمٌته سفٌرا بفٌانا بإلحاح من الهادى البكوش،
فمبل هذه المهمة عن مضض و نجح فٌها مإكدا
انه ولعت محاوال لتصفٌته بالنمسا لكن العناٌة اإللهٌة حفت به .ثم انتمل للحدٌث عن
تجربته الثانٌة فً الحكومة عندما عٌن وزٌرا لبلتصاالت ،مإكدا انه سعى بكل ما أوتى
من لوة للنهوض بهذا المطاع .ولكن كان عرضة للمضاٌمات حول إسناد صفمات
االتصال ،فؤبدى مماومة كبرى لكل أعمال التدخل
التً كانت تحصل لفابدة حاشٌة بن على وأصهاره عجلت
بإلالته وأحٌل على التماعد مشٌرا انه ولعت
دعوته فً األلعاب المتوسطٌة لئلشراؾ على لجنة التنظٌم فنجح فً هذه
المهمة كما نجح فً تنظٌم المإتمر الدولً لبلتصاالت.
وبٌن الحبٌب عمار انه رجل وطنى كان هو المهندس الحمٌمى للسابع من نوفمبر
 1987وان بن على ال ٌشن فى وطنٌته ولكنه ضعٌؾ الشخصٌة وٌتؤثر كثٌرا بحاشٌته.
وأضافان بنعلى له موالؾ رابدة ،فهو شدٌد الحرص على السٌادة التونسٌة ورفض تسلً
م الراحل بتٌنو كرا كسً ربٌس الحكومة االٌطالٌة المستمٌل البلجا إلى تونس.
وأوضح ان بن على لد استؽرب عندما أتى الربٌس الجزابري الشاذلً
بن جدٌد لزٌارة بورلٌبة لما كان مرٌضا و لال له بورلٌبة
أإصٌن سً الشاذلى بتونس خٌرا -فثارت ثابرة بن من هذه الوصٌةلبن جدٌد
وأبناإها أمامه .فاخذ المرار منذ ذلن التارٌخ بعد التشاور معه على إنماذ الببلد وإعفاء
بورلٌبة من مهامه.
و أكدا أن بورلٌبة لم ٌعامل بؤي ازدراء وكانت مبلبسه المطنٌة
تورد من سوٌسرا بٌنما ٌجلب له الٌاؼورت كل أسبوع من نٌس ،مكذبا كل االفتراءات
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–

من أن ٌكون بورلٌبة لد أسٌبت معاملته ،بل كانت المجبلت األجنبٌة
والصحؾ تدخل له كل ٌوم و أن الخطؤ الكبٌر الذي إرتكبه النظام مع بورلٌبة هو عدم بث
جنازته على المباشر.
وختم مداخلته بالمول ان بن على كان ضحٌة أصهاره وزوجته وأشماإه اللذٌن تدخلوا فً
مفاصل االلتصاد وحتى فً مفاصل السٌاسة .فؤصبحت التسمٌات ال تتم بموضوعٌة
بل على أساس الوالءات.
وفً تعمٌب علٌه ،الحظ عبد الرحٌم الزوارى الوزٌر و األمٌن العام السابك للتجمع
الدستوري الدٌممراطً الذي اعتبر أن مداخلة الحبٌب عمار كانت فً اؼلبها عبارة عن
لراءة فً سٌرته الذاتٌة وانه كان ٌنتظر أن تكون هذه المراءة سٌاسٌة لمعرفة
المتؽٌرات التى اعترت بن على ومن هو الذي اثر علٌه للرجوع فً
الخٌارات الدٌممراطٌة التً ألدم علٌها بن علً فى البداٌة ثم تم التخلً عنها.
ولد اجاب السٌد الحبٌب عمار انه لٌس برجل سٌاسً فهو عسكرى خدم الببلد باخبلص
ولم ٌجنى من ذلن ماال أو مكاسب بل أن أبناإه اضطهدوا
وادخلوا السجون لؽٌر سبب وانه ٌحس الٌوم براحة الضمٌر وهو ما شجعه
للمجىء الى الودادٌة منوها بالعمل التارٌخً الكبٌر الذي ألدمت علٌه و الذي لم
ٌتجراعلٌه من تحملوا المسإولٌات المٌادٌة مشٌدا بمكتب الودادٌة وربٌسها عن حسهم
الوطنً وإلدامهم على فتح هذه الملفات بشجاعة ومسإولٌة.

الهادى البكوش أول وزٌر أول فً فترة  7نوفمبر و محرر بٌان التؽٌٌر
و تناول الهادى البكوش أول وزٌر أول فً فترة 7نوفمبر حركة التؽٌٌر التً جدت ٌوم
السابع مننوفمبر مبٌنا أن النظام السٌاسً الذي أرساه بورلٌبة كان ٌعٌش مراحله األخٌرة
منانتفاضة الخبزسنة 1984إذ تداعت صحة بورلٌبة الذي فمد شٌبا فشٌباحنكته فً إدار
ة شإون الببلد موضحا أن إلالة الوزٌر األول دمحم مزالى كانت تصرفا ؼٌر ممبول و
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جًء ،بعد رشٌد صفر بزٌن العادٌن بن وزٌرا أوال ،لكن سرعان ما
كان من المتولع تنحٌته لوال إلدام األخٌر على إحداث التؽٌٌر للمحافظة على مولعه نظرا
للبطانة التً كانت محٌطة ببورلٌبة و تداعى صحته جعلت وضعٌة محرجة للؽاٌة حٌث
تولت سعٌدة ساسً (الممربة جدا من الزعٌم الحبٌب بورلٌبة و راعٌة شانه بعد طبلله
من زوجته وسٌلة بن عمار) إعبلم بن علً بان بورلٌبة ٌنوى تنحٌته واإلتٌانب المرحوم
دمحم الصٌاح ( مدٌر الحزب االشتراكً الدستوري ألكثر من عمد و وزٌر فً حكومة زٌن
العابدٌن بن علً) أو الهادى مبرون (وزٌر الشإون الخارجٌة و السفٌر السابك لتونس
ببارٌس ألكثر من عمد).
و استعرض الهادي البكوش كٌؾ اعلمه بن على باعتزامه األلدام على هذه العملٌة.
وكلفه بإعداد بٌان تؽٌٌر السابع من نوفمبر الذي حرره باالشتران مع كمال لعرٌؾ
والعربى عزوز وفرج الشاٌب (رجال إعبلم) و ولع تسجٌله و بثه فً اإلذاعة الوطنٌة
بواسطة دمحم الهادى الترٌكى (صحفٌباإلذاعة) مإكدا أن الحبٌب عمارآمرالحرس
الوطنً هو الذي تولى تطوٌك المصر الرباسً حٌث انطلمت المدرعات من ثكنة العوٌنة
بعد منتصؾ اللٌل ،و هو الذي ضمن استسبلم الحرس الرباسً منذ الثالثة صباحا ،ولد
اعلم بذلن بن على وكان أول من هنؤه وناداه *سٌدي الربٌس* ،وأضاؾ انه ولع دراسة
بعضالسٌنارٌوهات لتنحٌة بورلٌبة ،مستبعدا استبعاد كل ما من شؤنه أن ٌإذٌه
و سرعان ما استمر الراى على اعتماد حالة العجز التً نص علٌها الدستور،
مبٌنا أن بعضاألطباء رفضوا اإلمضاء على التمرٌر الطبً طالما لم ٌمع استصدار أذن
من الوكالةالعامة للجمهورٌة،فولع اللجوء إلى المرحوم الهاشمى الزمال (الوكٌل العام
للدولة) الذى أصدر إذنا فً ذلن وهكذا توفر التمرٌر
الطبً الذي اعتمد إلثبات العجز الذي اعتمد علٌه لعزل بورلٌبة.
ولال الهادى البكوش انه تشاور مع بن على فى تشكٌل الحكومة وكان لكمال لطٌؾ،
(الشخص الممرب جدا من الربٌس الجدٌد) دور فً ذلن موكدا أن اللذٌن كانوا
على علم بمرار التؽٌٌر هم الحبٌب عمار وكمال الطٌؾ و دمحم شكرى (أحد أصدلابه
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السٌاسٌٌن أصٌل لفصة) وان صبلح الدٌن بالى (وزٌر الدفاع) اعلم فً أخر ولت
واتخذت االحتٌاطات بإٌمافه فً صورة الممانعة.
وانتمل بعد ذلن الى الحدٌث على االتصاالت التً لام بها فً صباح  7نوفمبر مع سفراء
الدول الكبرى المعتمدٌن بتونس  ،وكٌؾ تفاعلت الدول االجنبٌة إٌجابا مع هذا الحدث.
وأكد الهادى البكوش انه بعد إنماذ الدولة كان البد من إنماذ الحزب ،ولد حاول البعض
دفع بن على لتكوٌن حزب آخر ،وبعد تردد التنع بن على بالمحافظ على الحزب
االشتراكً الدستوري وتطوٌره ،فاستبدلت لجنته المركزٌة المنعمدة فً  27فٌفري 1988
الموتمر األول بعد
أي بعد حوالً  4اشهر من تؽٌٌر السابع من نوفمبر اسمه وصادق ً
 7نوفمبر على ممررات اللجنة المركزٌة و على تؽٌٌر أسم الحزب االشتراكً الدستوري
بالتجمع الدستوري الدٌممراطً بعد تحوٌرات طفٌفة فً المٌثاق وفً النظام الداخلً الذي
ألحمت فٌه بعض عناصر بٌان السابع من نوفمبر و خاصة دممرطة الحٌاة السٌاسٌة و
الحزب وعاشت الببلد فترة من اهم فترات تارٌخها المعاصر وعاد األمل
لكل المواطنٌن،ولد ولع إطبلق كل المساجٌن السٌاسٌٌن وتم التولٌع على
المٌثاق الوطنً ،وكان هنالن من فكر فً التمدم فً انتخابات 1989فى لابمات وحدة
وطنٌة  ،لكن احمد المستٌرى (زعٌم حركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن) عارض فً ذلن
مطالبا مسبما باالتفاق على التشكٌلة الحكومٌة  ،فؤجهض هذا الخٌار ،كما بٌن الهادى
البكوش أن تنحٌة الحبٌب عمار من وزارة الداخلٌة فً أول حكومة

 7نوفمبر

كانت ألسباب واهٌة ،كما أن تنحٌته ( الهادي البكوش) من الوزارة األولى فى سبتمبر
 1990كانت بتحرٌض البطانة اثر نشر مجلة جون افرٌن الستجواب أجراه ممثلها
بتونس معه ،كما اتهم من خبلل تصرٌحاته بمناسبة تدشٌن معرض صفالس بؤنه
مازال ٌحن للنظام التعاضدى ،منتهٌا انه بمؽادرته لمنصب الوزٌر األول بدا النظام ٌدخل
فً منعرج جدٌد وٌفمد الحماسة التً برزت فً البداٌة.
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عبد الرحٌم الزوارى أول أمٌن عام للتجمع الدستوري الدٌممراطً فً
فترة حكم بن علً
أما عبد الرحٌم الزواري (أول أمٌن عام للتجمع الدستوري الدٌممراطً) فمد الحظ
أن الهادي البكوش لد احتكر بعض األحداث الهامة لنفسه والحال إنها ثمرة مولؾ
مشترن ساهم فٌه مع كثٌر من المناضلٌن مستعرضا ما ولع المٌام به لتجدٌد هٌاكل
الحزب وتجدٌد الطبمة السٌاسٌة مبلحظا انه ولع تعٌٌن الجامعات الدستورٌة حتى
تشرؾ على مإتمرات الشعب الدستورٌة وانتخاب نواب المإتمر ،كما ان لرار
تعٌٌن ثلث أعضاء اللجنة المركزٌة كان الهدؾ منه ضمان التحاق الشباب
والمرأة والجامعٌٌن بالتجمع .فؤصبح حزبا جماهٌرٌا ونخبوٌا فى نفس الولت،
وتحدث عن ما ولع المٌام به لتجدٌد هٌاكل المنظمات الوطنٌة.
ثم انتمل للحدٌث عن المٌثاق الوطنى ،وعن المحاوالت التى بذلت لتكوٌن لابمات
وحدة وطنٌة فً انتخابات 1989موكدا أنها وجدت معارضة من احمد المستٌرى
واحتراز من الهادى البكوش .وتحدث بإسهاب عن االتصاالت الؽٌر معلن عنها مع
اإلسبلمٌٌن التً كانت تتم بمنزل الدكتور حمودة بن سبلمة بمرناق ،و أوضح أن
التمارب الذي حصل مع اإلسبلمٌٌن سرعان ما انتهى بعد نتابج انتخابات
 1989وتؤثر بما حصل فً الجزابر مإكدا أن حركة االتجاه اإلسبلمً كانت تنتظر
االعتراؾ بها كما ولع وعدها بذلن ولكن العملٌة كانت تإجل فى كل مرة ،وهو ما جعل
حبل الود ٌنمطع نهابٌا معها فؽادرت لٌادة الحركة تونس ،وحصلت حادثة باب سوٌمة
على ممر لجنة التنسٌك للتجمع الدستوري الدٌممراطً .و تم تعٌٌنه بعدها وزٌرا للعدل
و بعد فترة لصٌرة ولع إعفاإه.
و لال انه لم ٌصدر على المعتدٌن على ممر التجمع بباب سوٌمة حكما باإلعدام فً الطور
األول ،مما أثار ؼضب البعض من الممربٌن للربٌس و نظمت مسٌرة أمام وزارة العدل،
إنطلمت من باب سوٌمة .و تؽلب الشك المحافظ فً الحكم و حصل إنؽبلق أثر على المناخ
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العام و على ما كانت تتطلبه الببلد من تؽٌٌر ملح و جوهري ،فكانت النتابج سلبٌة على
الجمٌع بما فً دلن التجمع الدستوري الدٌممراطٌوأكد عٌد الرحٌم الزواري
أن النظام تخلى منذ ذلن الولت على سٌاسة االنفتاح واختار الحل األمنى الذي أدى إلى
تولفالنهج الدٌممراطً وحصلت تجاوزات كبرى لم ٌكن من الممكن التصدى لها.
أما الحزب فمد ضعؾ دوره وأصبح مهمشا ولد شعر بن علىبذلن فطلب منه الرجوع
لؤلمانة العامة التجمع سنة  2000فوجد الحزب خاوٌا وحاول اعادة الحٌاة الٌه لكن
الممربٌن من بن على سرعان ما ألنعوه من جدٌد بإبعاد الزوارى وتعٌٌنه بوزارة
الشبابو الرٌاضة.
وبٌن عبد الرحٌم الزوارى أن الفساد المالً لد تفشى اثر تلن الفترة وانعدمت الخٌارات
الدٌممراطٌة ،و ضعؾ الحزب لكن النظام لم ٌسعى إلى إصبلح أمره وٌمكن اعتبار أحداث
الحوض المنجمى سنة  2008كانت آخر فرصة للنظام لٌصلح نفسه ،وهو ما لم ٌتم
رؼم إلحاح أكثر من طرؾ على ضرورة معاجة الوضع ،فإستمرت الحالة على ما هً
علٌه حتى حصل ما حصل.

أحمد نجٌب الشابً امٌن عام سابك للحزب الجمهوري
أما األستاذ احمد نجٌب الشابى الذي أكد انه كان من األولٌن اللذٌن هنإوا بن على اثر
التؽٌٌر مضٌفا أن السنوات االولى كانت ملٌبة بالحٌوٌة لكن النظام تصلب بعد انتخابات
 1989مإكدا ان ؼالبٌة المسإولٌن السابمٌن خدموا الوطن بإخبلص كبٌر ولكن
المنظومة فسدت بالكامل منذ سنة

 1990و الحظ أن الدٌممراطٌة انعدمت تماما

وهو ما شجع على الفساد المالً مإكدا أن حل التجمع كان خطىا ال ٌؽتفر ونادى
نجٌب ألشابً بتجاوزهذه المرحلة والتفكٌر فً المستمبل الن الببلد فً حاجة كبٌرة
لهذه

الكفاءات التً التمى معها فً الودادٌة مضٌفا أن تجمٌع هذه الكفاءات
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حول مشروع وطنً سٌعود بالخٌر على الوطن ،متمنٌا أن ٌعً الجمٌع بؤهمٌة الظرؾ و
ذلن إللامة وتنفٌذ هذا المشروع.

الشاذلً النفاتى ثانً أمٌن العام للتجمع الدستوري الدٌممراطً و ثالث
وزٌر للداخلٌة فً العشرٌة األولً لحكم بن علً
بدأ الشاذلً النفاتً مداخلته حول هذه الحمبة السٌاسٌة بالمول انه كان ٌشؽل فً بداٌة
تحول السابع من نوفمبر  1987خطة الوالً المدٌر العام للشإون الجهوٌة بوزارة
الداخلٌة ثم عٌن كاتب دولة لدى الوزٌر و فً 2نوفمبر 1988سمً وزٌرا للداخلٌة مإكدا
أن تؽٌٌر السابع من توفٌر كان محل ارتٌاح كل الموى السٌاسٌة و المنظمات الوطنٌة و
مختلؾ شرابح المجتمع التً رأت فٌه إنماذا للوطن بطرٌمة دستورٌة سلمٌة و سلٌمة.
و ذكر الشاذلً النفاتً ببعض المرارات الرباسٌة الهامة التً اتخذت فً بداٌة هذا العهد
كإطبلق سراح المساجٌن السٌاسٌٌن و العفو التشرٌعً العام و إمضاء مٌثاق وطنً جمع
األحزاب السٌاسٌة و المنظمات الوطنٌة و الترخٌص لحزبٌن سٌاسٌٌن ( االتحاد
الدٌممراطً الوحدوي و الحزب االجتماعً التحرري) و مد الجسور مع كل األحزاب
السٌاسٌة و تحاور ربٌس الدولة معها فً أمهات المضاٌا الوطنٌة .و تم  ،على سبٌل الذكر
ال الحصر ،فً الفترة التً كان فٌها وزٌرا للداخلٌة و التً لم تتجاوز السنة و أربعة
أشهر ،االعتراؾ بالجمعٌة التونسٌة للنساء الدٌممراطٌات و الترخٌص فً إصدار
جرٌدتً " الفجر" لحمادي الجبالً الممثل للتٌار اإلسبلمً و "البدٌل" لحمة الهمامً
المثل لحزب العمال و كذلن االعتراؾ باالتحاد العام التونسً للطلبة وهو التنظٌم الطبلبً
لحركة النهضة.
و تحدث الشاذلً النفاتً عن المجهودات الكبٌرة التً بذلت و اإلجراءات العدٌدة التً
اتخذت لؽاٌة تحسٌن العبللات بٌن األمن و المواطن من خبلل نشر ثمافة حموق اإلنسان
فً األوساط األمنٌة التً أصبحت من الخٌارات السٌاسٌة للنظام الجدٌد.
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كما ذكر بتنظٌم االنتخابات الرباسٌة و التشرٌعٌة السابمة ألوانها التً جرت فً

2افرٌل

 1989تحت إشرافه كوزٌر للداخلٌة التً شهدت إجماعا كبٌرا حول الربٌس زٌن العابدٌن
بن علً الذي كان المرشح الوحٌد لكل األحزاب و المنظمات بمن فٌها حركة النهضة التً
لامت بحملة انتخابٌة لصالحه حٌث كانت العبللة بٌن الطرفٌن فً تلن الفترة طٌبة و
سابرة فً اتجاه مزٌد التحسن.
و لد مكن نظام الموابم المعتمد فً تلن االنتخابات التشرٌعٌة من فوز التجمع الدستوري
الدٌممراطً بكل المماعد رؼم انه كان بإمكان بعض األحزاب الحصول على عدد منها لو
اعتمد نظام التمثٌل النسبً آندان .و لد تحصلت حركة النهضة مثبل على حوالً

15

بالمابة رؼم انها لم تتمدم بموابمها فً أربع دوابر انتخابٌةٓ
هذه النتٌجة و إن سعد بها أؼلبٌة التجمعٌٌن ،فإنها تركت خٌبة أمل لدى الكثٌر من بٌنهم
طٌؾ من التجمعٌٌن الذي تحمسوا لخوض تجربة دٌممراطٌة حمٌمة تنطلك من برلمان
تعددي خاصة و أنه ولع السعً الى تمدٌم لابمات ابتبلؾ حزبً للمترشحٌن بما فٌها
حركة النهضة ،تحمس لها أعضاء الدٌوان السٌاسً للتجمع الدستوري الدٌممراطً حٌث
أن الجلسات العدٌدة لممثلً األحزاب التً ترأسها الوزٌر األول آنذان الهادي البكوش
بتكلٌؾ من ربٌس الدولة كادت أن تفضً إلى وفاق حول لابمة وطنٌة لكن أجهضت
بسبب عدم وضوح النواٌا الشخصٌة و الحساسٌات الذاتٌة لدى البعض التً ؼلبت على
المصلحة الوطنٌةٓ
و ٌمول الشاذلً النفاتً أنه لو تمت العملٌة االبتبلفٌة فً االنتخابات التشرٌعٌة لسمحت
بانتخاب برلمان تعددي و ربما لكانت بداٌة تجربة دٌممراطٌة رابدة فً ببلدنا و لجنبتنا ما
عشناه من خٌبات و من نهاٌة مإلمةٓ
أما فً ما ٌتعلك باالتهامات بتزوٌر هذه االنتخابات  ،فمد أكد الشاذلً النفاتً ان ذلن ؼٌر
صحٌح و لد الزمت اإلدارة الحٌاد التام أثناء الحملة االنتخابٌة و التصرٌح بالنتابج
الحمٌمة التٌؤفرزتها الصنادٌك و التً ولع اإلعبلن عنها كما هًٓ و ٌعطً الدلٌل على ذلن
أنه كوزٌر للداخلٌة فمد أعلن فً الندوة الصحفٌة و أثناءإعبلن النتابج عن فوز حركة
النهضة فً ثمانٌةً معتمدٌات أمام التجمع الدستوري الدستوري الدٌممراطً لكنها لم تكن
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كافٌة بالفوز بمماعد ألنها كانت فً والٌات متفرلة ،و من ضمن هذه المعتمدٌات ،ذكر
معتمدٌة لابس الؽربٌة التً هً مسمط رأسه و معمل عابلته العرٌمة بها

ٓ و لد المه

البعض على إثارة هذا الموضوعؤلنه لد ٌساعمل ضده على أساس ان منطمته لٌست مع
النظامٓ
و ذكر المتحدث أن المساعً تواصلت بعد االنتخابات لتدعٌم المناخ الدٌممراطً و
المحافظة على عبللات الحوار و التعاون مع أحزاب المعارضة عكس ما ٌدعٌه البعض من
حصول المطٌعة بٌن المعارضة و النظام بسبب نتابج االنتخابات التشرٌعٌة ،بل دخلت
بعدها وجوه بارزة من المعارضة للحكومةٓ كما ذكر باللماء الهام الذي حضرته لٌادات كل
األحزاب المعارضة ما عدى حركةً النهضة فً دار التجمع الدستوري الدٌممراطً بمناسبة
الذكرى الخامسة لتحول السابع من نوفمبر سنة 1992
و فً ما ٌتعلك باضطبلعه بمسإولٌة األمانة العامة للتجمع الدستوري الدٌممراطً ،ذكر
الشاذلً النفاتً انه عٌن أمٌنا عاما ثبلثة أٌام بعد أحداث باب سوٌمة (  20فٌفري )1991
المتمثّلة فً حرق ممر لجنة التنسٌك للتجمع بباب سوٌمة (فً لٌلة  17فٌفري  )1991و
التً كان لها أثر و استٌاء عمٌك ال فً نفوس مناضلً التجمع فمط بل لدى معظم شرابح
المجتمع التونسً نظرا لفظاعة الطرٌمة التً احرق بها ممر لجنة التنسٌك بسكب مادة
البنزٌن داخل الممر بطابمٌه بعد " تكتٌؾ" الحارسٌن الذٌن التهمتهم النٌران و هما أحٌاء
و لد نتج عنها وفاة الشهٌد عمارة السلطانً و بمً الشهٌد دمحم االزهر بن رجب ٌعانً
إلى حٌن وفاته من تشوه جسدي كامل و إعالات عمٌمة فً ٌدٌه و رجلٌه ،و سجل
الشاذلً النفاتً وهو األمٌن العام أن المماومٌن و المناضلٌن المدامى كانوا أشد حزنا و
حٌرة و لد وصل بهم الؽضب إلى حد التهدٌد برد الفعل بؤٌدٌهم و بما هو ألوى و اعنؾ .
لادرا على مسنً
و كثر الحدٌث و التفسٌر و التلمٌحات بؤن الفرٌك المكلؾ بالحكم لٌس ً
الببلد حتى ٌمع التطاول على ممر الحزب فً هذه المنطمة بالذات التً احتضنت ممر
مكتب الزعٌم الحبٌب بورلٌبة و نمطة التماء المناضلٌن و زعماء الحركة الوطنٌة
الممٌمٌن بالعاصمة و الوافدٌن علٌها أٌام الكفاح لتحرٌر الببلد ،وهو ما جعل من باب
سوٌمة الذي ٌبمى فً الذاكرة الدستورٌة من أهم معالل الحزب ،و لهذا ولع اختٌار حرق
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ممر الحزب المتمولع فٌه تحدٌا و استخفافا بالسلطة المابمة و بتارٌخ الحزب الذي هو من
تارٌخ الوطنٓ
و الحظ الشاذلً النفاتً ان مهمته األولً فً خطة أمٌن عام للتجمع كانت على ؼاٌة من
الدلة منذ الساعات األولى باعتبار أن الظرؾ الناتج عن إحداث باب سوٌمة ٌمضً العمل
بالسرعة المطلوبة بتحسٌس كل المناضلٌن على جمٌع األصعدة و فً كل الجهات للٌمظة
الكاملة لٌبل نهارا حتى ال تتكرر العملٌة ثانٌة و فً نفس الولت طمؤنة الدستورٌٌن و
التخفٌؾ من ؼضبهم تجنبا ألي ردة فعل تزٌد فً تعمٌد الوضع مع وجوب ترن المضاء
ٌموم بواجبه فً كنؾ دولة المانون و المإسسات و التحكم فً الوضع رؼم صعوبة
الفترة بفضل تلن الٌمظة التامة و تحلً الدستورٌٌن بالروح النضالٌة لتجاوز اخطار هذه
االزمةٓ
و ٌإكد الشاذلً النفاتً ان هذه اإلحداث خلفت آثارا سٌبة على مسار التجربة الدٌممراطٌة
الحدٌثة فً ببلدنا و أضعفت صوت المنادٌن بها و الساعٌن بصدق فً سبٌلها و ٌعتمد
شخصٌا أنها كانت منعرجا حاسما فً تعطل هذه التجربةٓ
و تعرض األمٌن العام السابك للتجمع فً تلن الفترة الى الدور الهام الذي كان ٌموم به
التجمع فً مختلؾ مجاالت المسٌرة الوطنٌة خاصة بعد اكتمال بنابه الداخلً مع فسح
مجال المشاركة للشباب و المرأة و الكفاءات العلٌا بجمٌع أصنافها التً انخرطت فً تحمل
مسإولٌات هامة فً الدولة و فً الحزب ،حٌث كانت عملٌة تجدٌد و تحدٌث سٌاسً
بامتٌاز دون ابعاد المدامى او التحمٌر من دورهم وهم الذٌن أعطوا الكثٌر للببلدٓ
و لال األمٌن العام السابك للتجمع كان ربٌس الدولة ٌعطً أهمٌة كبٌرة لدور التجمع
الدستوري الدٌممراطً فً تنشٌط الحٌاة السٌاسٌة فً كنؾ التفتح على كل مكونات
المجتمع السٌاسً و المدنً و ٌستؤنس برأي لٌاداته وهٌاكله ومناضلٌه فً كل
اإلصبلحات الكبرى التً عاشتها الببلد وهو ما خلك نخوة و اعتزازا لدى المناضلٌن و
حماس لدى الكفاءات العلٌا للعمل و المشاركة الفاعلة فً مناخ تمٌز بإضفاء الخٌار
الدٌممراطً داخل هٌاكل الحزب للدفع به كخٌار وطنً بالببلدٓ
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و ذكر الشاذلً النفاتً بالدور الذي لام به التجمع فً إنجاح االنتخابات التشرٌعٌة لسنة
 1994و التً سجلت دخول المعارضة و ألول مرة فً مجلس النواب ٓ لكن هذه المكانة
التً أصبحت للتجمع و لمناضلٌه فً المسار السٌاسً و فً توفٌر حزام ذي جدوى و
فاعلٌة لتسٌٌر الشؤن العام لم ترق للبعض من داخل النظام ألسباب عدٌدة منها و بدون
شن أسباب شخصٌة بادعاء علل و فرضٌات مفتعلة بدعوى الحرص على مصلحةً النظام
ٌروجون لضرورة
و تجنٌبه المؽامرة و أصبح البعض من الممربٌن لمإسسة الرباسة ّ
االحتٌاط من إعطاء التجمع مكانة أكثر من اللزوم ،من ذلن انه عند الحاجة و فً الشدابد
الشًء ٌضمن مإازرة التجمعٌٌن بكل انضباط ،لذا البد من تموٌة أجهزة الدولة بجمٌع
أصنافها ؾذلن أفضل ألنها الوحٌدة المضمومة فً تطبٌك األوامر و التعلٌمات بدون تردد،
عكس المناضلٌن الذٌن أصبحوا ٌتعاطون بمنطك الدٌممراطٌة فً الرأي و فً االختٌارات
و أصبحت لهم موالؾ إزاء كل المضاٌآ
و ٌشٌر الشاذلً النفاتً أن هذا الطرح بدأ ٌجد آذانا صاؼٌة لدى الممربٌن من هرم
السلطة الذٌن لهم اهتمامات و أهداؾ أخرى و ال هم لهم سوى إطالة عمر النظام بكل
الوسابل ال عبللة لها باألبعاد السٌاسٌة و التارٌخٌة و المسإولٌة العظمى التً ٌتحملها كل
نظام سٌاسً فً اي بلد ٓ فً فترة ما من التارٌخ .و فعبل انتصر أصحاب هذا الطرح و
دخل الحزب فً خطة متدرجة إلخماده و التملٌل من دوره و تعاطٌه مع المضاٌا الوطنٌة
و السٌاسٌة رؼم العمل على توسٌع لاعدته إلً أن أصبح شبحا منتشرا فً الببلد ال حول
و ال لوة له و أحسن دلٌل على ذلن ؼٌابه أثناء انتفاضة نهاٌة سنة

 ،2010فكانت تلن

النهاٌة المؤساوٌة له و للنظام ككلٓ
و فً نهاٌة تدخله ،تحدث الشاذلً النفاتً عن تجربته على رأس وزارة الشإون
االجتماعٌة طٌلة سبع سنوات على فترتٌن و التً شهدت أهم إنجاز فً تلن الحمبة وهو
بعث الصندوق الوطنً للتؤمٌن على المرض الذي ٌعتبر أهم و أصعب و أدق اإلصبلحات
التً تمت فً تلن الفترة اذ دام الحوار و النماش و الدراسات و عمل اللجان المتعددة
التً بعثت للؽرض و التً ضمت ممثلٌن عن كل المطاعات ذات العبللة أكثر من  8سنوات،
من فٌفري 1996إلى جوٌلٌة ،2004تارٌخ إصدار المانونٓ كما ذكر بؤنه حصل له شرؾ
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اإلشراؾ على المفاوضات االجتماعٌة الثبلثٌة ( أي كل ثبلث سنوات) فً المطاعٌن العام
و الخاص فً مواعٌد  1996و سنة  1999و سنة  2002و كانت مواعٌدا هامة تلتمً
فٌها األطراؾ االجتماعٌة للتحاور فً تحسٌن ظروؾ العمل و إلرار الزٌادات فً األجور
لفترة ثبلث سنوات لادمة و هً تجربة رابدة ألرت سنة  1993و إهتدت إلٌها ببلدنا و لد
خلمت مناخا إجتماعٌا سلٌما مبلبما للتنمٌة و االستثمار الوطنً و الخارجً ،أمنت السلم
االجتماعٌة و تحسٌن اإلنتاجٌة و المدرة الشرابٌة و التً بممتضاها حممت ببلدنا نسب
تنمٌة محترمة لسنوات عدٌدةٓ
و ختم الشاذلً النفاتً مداخلته بالحدٌث عن اإلنجازات الكبٌرة فً لطاع السكن
االجتماعً و فً مٌدان رعاٌة األشخاص ذوي االحتٌاجات الخصوصٌة و المسنٌن و
األسر ذات الدخل المحدود ،إذ إزدهرت مإسسة التضامن االجتماعً بشكل لم تعرفه من
لبل و شملت برعاٌتها اآلالؾ من العاببلت التونسٌة فً كل أرجاء الوطن  ،و انتهى
بالمول أن ربٌس الدولة ظل لرٌبا من الفمراء و المحتاجٌن و حرٌصا ٌومٌا على " لفة
المواطن"  ،آسفا على إضعاؾ النظام نفسه بنفسه بعملٌة األبعاد المستمر للمسإولٌن
ذوي الخبرة و المشهود لهم بالنظافة ،و التملٌص الفعلً لصبلحٌات الوزراء و مهامهم
التً ٌجٌزها لهم المانون و تحول الدٌوان الرباسً إلى المسٌر الحمٌمً للببلد دون إدران
خطورة تهمٌش الحزب مع ترن الحبل على الؽارب للنهب و اإلثراء الفاحش ألشخاص ال
هم لهم سوى مصالحهم الذاتٌة و إشباع نهمهم المتزاٌد ٓ و كانت تلن النهاٌة المؤساوٌة
لنظام أعطى الكثٌر لكنه فً األخٌر وضع نفسه فً عملٌة انتحار بطًء أجهزت علٌه و
أنهته خاصة و انه لم ٌبادر بتطوٌر الحٌاة السٌاسٌة فً الولت المناسب و كان بإمكانه
المٌام بها دون خشٌة فً ظل وضع التصادي و اجتماعً طٌب ٌسمح بذلن و توفر كفاءات
و نخب فً مختلؾ المٌادٌن لادرة على رفع تحدي اإلصبلحٓ

على الشاوش وزٌر الداخلٌة السابك و األمٌن العام للتجمع الدستوري
الدٌممراطً فً العشرٌة الثانٌة لحكم بن على
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فً المداخلة التً لدمها علي الشاوش األمٌن العام السابك للتجمع الدستوري الدٌممراطً،
أفاد أنه إنتمى للحزب االشتراكٌالدستوري سنة 1972و كان فً ذلن الولت ٌنشط فً الح
لل الرٌاضً كمسٌر و فً نوادي السٌنماو لم ٌتحمل مسإولٌاتحزبٌة ،لكنه ساهم فً األنش
طة الحزبٌة السٌاسٌة و االجتماعٌة على ؼرار متابعة االنتخابات التشرٌعٌة سنة 1981كإ
طارمصاحب لمابمة الحزب فٌتونس العاصمة .كمابٌنؤن تجربتهالمهنٌة صلب الشركة الوط
نٌة العمارٌة التً تعدأولشركةوطنٌةأذنببعثها الربٌسالحبٌب بورلٌبة سنة 1957مكنته من
اكتساب خبرة هامة فً مجال اجتماعً حساس و مرتبط بالخٌاراتالسٌاسٌة التمدمٌة للحز
ب الذي ٌعتبره حزبا وطنٌا وسطٌا و حداثًٌّا أعطىإهتماما كبٌرا للتعلٌم و الصحة و السكن.
و فً نهاٌة سنة ، 1981تم تعٌٌنه على رأس وكالة التهذٌب و التجدٌد العمرانً فً إطار
تطور سٌاسً نوعً ٌهدؾ إلىإدماج األحٌاء الفوضوٌة التً أصبحت تشكل مشؽبل سٌاسٌا
و إجتماعٌا كبٌرا و كانت تونس بلدا رابدا فً هذا المجال.
و الحظ علً الشاوش تشرؾ ان بؤن ٌكون سنة 1985أول ربٌس لبلدٌة حً التضامن،و
هً تجربة
هامة فٌحٌاتهعلى أكثرمن صعٌد .و بعد أن كلّؾ بخطة وال إثر تؽٌٌر السابع مننوفمبر ،تح
مل مسإولٌاتؤخرى فً اإلدارة و الحزب و الحكومة و المجلس
االلتصادي و االجتماعً إلى ان لرر ربٌس التجمع الدستوري الدٌممراطً تعٌٌنه على رأ
س األمانة العامة للتجمع فً

 5دٌسمبر 2000الذي أكد له عند تكلٌفهعلى ضرورة

لادرا على التفكٌر و االلتراح .وتم تعٌٌنثلة منخٌرةاإلطارات
أنٌكون عصرٌا فً أسالٌبه و ً
التجمعٌة فً الفرٌك العامل مع األمٌن العام من أمناء مساعدٌن
و رإساء دوابر و مكلفٌنبمهمة .
وعمل الفرٌك على مزٌد تنشٌط العمل الحزبً المٌدانً و كذلن فً مجال التفكٌر و التحلٌل
ع رفع

التً ؼطت كل المجاالت ،فٌك

تمرٌر للمٌادة تتضمن تمٌٌمات و التراحات متنوعةلتساهم فً رسم االختٌارات و السٌاسا

169

ت .ؼٌر انه لم ٌتم اعتمادهااال جزبٌا اذ كان عمل الحكومة و االدارة هو أساسالخٌارات
الكبرى.
و ٌرى على الشاوش ،األمٌن العام للتجمع الدستوري فً تلن الفترة ان الربٌس زٌن العاب
دٌن بنعلً كان وطنٌا ٌ ،حترمالحزب و تارٌخه و مماومٌه،لكن ٌعتبره جهاز تؤطٌر جماهً
رٌٌساند العمل الحكومً ،وان للحزب ،و إن كان دوره هامافً التراح المرشحٌن لمختلؾ
االنتخابات مثبل ،لكن ٌبمى دوره فً المرارات السٌاسٌة و االلتصادٌة الكبرى محدودا وعلى
سبٌل المثال عدم مساهمته فً مشروع تنمٌح الدستور سنة 2002رؼم أهمٌة المسؤلة.
و الحظ علً الشاوش أنه عاٌن
وجودتراجع و تفاوت و فً بعض األحٌان ضعؾ الحماس للنشاط الحزبً و اإللبالعلى اال
جتماعات فً صفوؾ المناضلٌن.
و أشار األمٌن العام السابك للتجمع على محافظة الحزب على تمٌز عبللاته مع االحزاب ال
عربٌة و األفرٌمٌة و االحزابالمنخرطة فً االشتراكٌة الدولٌة باستثناء العبللات مع الحزب
االشتراكً الفرنسً الذي حاول بدون جدوى تعلٌك عضوٌةالتجمع الدستوري الدٌممراط
ي فً االشتراكٌة الدولٌة.
و تعرض علً الشاوش الً االسباب التً أدت إلى أحداث

 14جانفً  2011و إنهٌار

النظام و لخصها فً ما ٌلً :
رؼم ان الوضع االلتصادي كان مرضٌا فً مستوى النمو  ،كانت و مازالت تواجه تونس
خمس إشكالٌات:
 بطالة حاملً الشهادات العلٌا المتفالمة و التً لحمت بالخصوص الطبمات الضعٌفة و المتوسطة تحولت الً لنبلة مولوتة لابلة لبلنفجار فً كل ولت
 التنمٌة الجهوٌة للمناطك الؽربٌة و الجنوبٌة بالرؼم منأنه رصد لها حجم هام من
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اإلستثماراتالعمومٌة فً البنٌةاالساسٌة وتحسٌن ظروؾ العٌش ،فإنه لم ٌحدث
االستثمار الخاص المناسب ألحداث مواطن الشؽل ،إذ
هناكعدم إلبال المستثمرٌن الخواص على الجهات الداخلٌة رؼم
االمتٌازات الممنوحة فً الؽرض
 استفحال الفساد الذي اصبح محل استنكار و استٌاء من المواطنٌن و ساهمفً إضعاؾ مصدالٌة الدولةو وجاهة المسإولٌن
 اإلعبلم كان مكببل و فمد مصدالٌته و لم ٌواكب التطورات فً أسالٌب التواصلالحدٌثة
 التدخبلت األجنبٌة التً أججت الوضع بتعلة ضعؾ التعاطً فً مسالة حموقاإلنسان التً كان باإلمكان تجاوزه بمزٌد من الحرٌات و االنفتاح

دمحم الجري ،مدٌر دٌوان ربٌس الجمهورٌة
وتعرض مح ّمد الجري إلى عدّة محاور ،فبدأ حدٌثه
بالرد أه ّمه على المؽالطات والتشوٌه لفترة حكم بن علً
سر أسباب ؼٌاب الدٌممراطٌّة فً العهدٌن السابمٌن وبٌّن ّ
أن السابع من
ث ّم حاول أن ٌف ّ
وعرج على مهام
نوفمبر ٌعتبر أه ّم حدث فً تارٌخ تونس بعد االستمبلل
ّ
ربٌس الدٌوان الرباسٌو أه ّم صفات بن علً ومبلمح سٌاساته الداخلٌّةوالخارجٌّة
وأدلىبخواطر ومبلحظات لمدّة هامة من تارٌخ الحكم فً تونس مفندا ما
ٌدّعٌه المؽالطون والمشكّكون الذٌن ٌجاهرون ّ
بؤن فترة حكم بن على هً خراب وفساد.
ٌنوهون بما وصل إلٌه الشعب التونسً من
ومن المتنالضات أنّهم فً نفس الولت ّ
وعً ولدرات و إبداعات وتساءل من أٌن جاء هذا التمٌّز للشعب التونسً؟
ولدّم المحاضر مثالٌن ٌل ّخصان مجهود الشعب التونسً طٌلة

 50سنة.

فسنة  1956تونس كانت تع ّد 3مبلٌن و  500ألؾ ساكن وفٌها 500ألؾ عاطل عن
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العمل وفً سنة  2010أصبحت تونس تع ّد  11ملٌون ساكن وبها  500ألؾ عاطل
عن العمل .أما المثال الثانً أنهفً سنةٌ 1954وجد فً تونس  80ألؾ طفل ال ٌدخلون
المدارس وفً سنة

 2010بلؽت نسبة التمدرس للذكور

 99فً المابة واإلناث 92فً المابة .
ولد حاول تفسٌر ؼٌاب الدٌممراطٌّة بؤنه فشلت ك ّل المحاوالت رؼم ّ
أن هٌاكل الحزب
كانت متفتّحة لكن كلّما
ولع التراجع تلتزم هذه المواعد بما ٌعرؾ فً الحزب باالنضباط( وفشل هذه المحاوالت ل
ه أسبابه الموضوعٌّة ٌجدها المارئ فً محاور أخرى) ث ّم ّ
إن
العهد البورلٌبً كانت له خصوصٌّة معٌّنة إذ ٌعتبر بورلٌبة
ومحرر المرأة عن جدارة  ،وأن دوره محوري
صانع االستمبلل
ّ
سخت فً ذهن التونسٌٌّن أنّه صاحب الفضل والٌد العلٌا
فتر ّ
على الشعب والوطن ومن هنا وجب احترامه وتمدٌره إلى أن وصل إلى ما
كانت علً الببلد من وهن ولد حدّق بها الخطر من ك ّل جانب  .ومن هنا تخلّص
للحدٌث عنما أسماه أه ّم حدث فً تونس بعد االستمبلل وهو تؽٌٌّر السابع من
نوفمبر  1987حٌث تمبّله كل التونسٌٌّن وخاصة الدستورٌونبتفاإل كبٌر إذ أنمذ
التؽٌٌر الببلد من مخاطر داخلٌّة.
وتحدّث عن التحاله بالدٌوان الرباسً وعن المهام الذي كان ٌموم بها بالدٌوان وهً متع ّد
دة الجوانب وتتطلّب عمبل مرهما .أ ّما الداخلٌّة والدفاع فبل شؤن للدٌوان بهما فمد
ً لرٌبا من بن على طٌلة عشر سنوات،خبر فٌه
كان تعاملهما مباشرةمع الربٌس وبم ّ
أخبلق الرجل وأبعاده اإلنسانٌّة وحبّه للعمل وجدٌّته فً تناول
األمور وانضباطه ولدرته على االستماع وكان ٌتجاوب بسرعة عندما ٌمتنع بما ٌعرض
علٌه أ ّما سٌاسة بن على فكانت حسب رأٌه ناجحة فً المٌدان االجتماعً وعبللته
مع اإلتّحاد العام التونسً للشؽل حٌث مسن العصا من الوسط رؼم الصعوبات.
كماعرؾ كٌؾ ٌتعامل مع العمٌد معمر المذافً الرتباط مصلحة تونس بهذه العبللة من
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دلن كٌؾ تعامل مع ؼضب العمٌد المدافً سنة  1995فً البداٌة حٌن اندمجت تونس فً
الفضاء األوروبً ث ّم لبل المذافً باألمر الوالع.
و تعرض إلً بعض المبادرات الرباسٌة االٌجابٌة كتعدٌل الدستور
مرتٌن فمط و المولؾ المشرؾ للتونسٌٌن من حرب الخلٌج
لتحدٌد الترشّح للرباسة ّ
دول الخلٌج.
رؼم الؽضب الحاد من ّ
الملؾ اإلسبلمً فمد كان لدى بن علً التناع ّ
أن هذا التنظٌم لٌس تونسً وٌهدّد نمط
أ ّما
ّ
المجتمع ولد تعامل معه بحذر شدٌد.
ٌفرط فً لصر":البارون دٌرنجً" واشتراه لصالح الدولة وأنشؤ فٌه مركز
كما أنّه لم ّ
سطٌّة وختم دمحم الجري اول مدٌر الدٌوان الرباسً للربٌس بن
الموسٌمى المتو ّ
المإرخون .
علً مداخلته بموله" :مهما كان فالتارٌخ ال ٌكتبه المنتصرون بل
ّ

مح ّمد جؽام ،مدٌر دٌوان ربٌس الجمهورٌة و وزٌرا للداخلٌة
الحظ مح ّمد جعام ثانً مدٌر الدٌوان الرباسً فً عهد بن علً ّ
أن المسإولٌن فً
سكٌن من سٌؤتً بعد بورلٌبة نظرا لشخصٌّة الزعٌم وانجازاته
الدولة كانوا ٌمولون ِم ْ
وتعلّك الشعب به لكن –وٌا لؤلسؾ -فً آخر فترة من حكمه كانت الظروؾ صعبة جدّا
و برزت حوله كثٌرا من التجادبات و ٌكاد ٌجمع سابر االطراؾ
ّ
أن الببلد فً خطر وال ب ّد من إنماذها من الوضع الذي أصبحت تعٌشه فً شٌخوخة
الربٌس الحبٌب بورلٌبة رؼم محبّة الناس له.
ث ّم حدّد المنهج الذي رآه سلٌما للحكم على أٌة تجربة سٌاسٌة معتبرا أنه البد من إلامة
الموازنات ولنا فً حكم بورلٌبة و بن على موازنتان :األولى إجابٌّة والثانٌة سلبٌّة
وبعد ترتٌب اإلٌجابٌات والسلبٌات ٌرى دمحم جؽام ّ
أن النتٌجة بالنسبة للفترتٌن كانت
اٌجابٌّة بك ّل المماٌٌس لكن البعض عمد إلى شٌطنة حكم بن على وأنساق جانب من
الشعب إلى هذا الطرٌك و بدأت تبرز فً المدّة األخٌرة بعض مإشرات تراجع فً هده
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الموالؾ إذ والع 23سنة من الحكم لم تكن متشابهة بل فٌها تؽٌّرات برز من خبللها
مإشّرات جدٌدة تستحكّ الدرسرؼم عدم ؼٌاب السلبٌات فٌها .
ولد ذكّر المحاضر أنّه عمل إلى جانب بن علً فً عدٌد المسإولٌات و سجل نجاعة بن
علً فً تدخبلته و فً مبادراته فً عدة المٌادٌن مثل المشارٌع التً استفادت منها كثٌر
من الجهات و عناٌته بها خبلفا لما ٌروج له الٌوم ،و على سبٌل الذكر ال الحصر
إستعرض لطاع السٌاحة فً طبرلة و بناء المطار وكذلن بتوزر ولبلً و كشؾ
ملؾ سلّمه له سلفه مح ّمد الجري ٌتض ّمن جمٌع المراسم المبرمج
مرة عن
ّ
دمحم جؽام ّ
ألول ّ
إلامتها فً حالة وفاة الزعٌم الحبٌب بورلٌبة و ذلن مراسم
الملؾ ٌحٌّن باستمرار كلما ٌطرأ على الموضوعمن تؽٌٌرات وعندما
جنازته وكان هذا
ّ
بالملؾ وهو مازال متساببل
توفًّ الزعٌم الحبٌب بورلٌبة لم ٌنفّذ ما كان مبرمجا و ممررا
ّ
عن أسباب التراجع فً ذلن؟
واعتبر ّ
أن مؽادرته للدٌوان الرباسً ال ٌد ّل على فمدان الثمة فٌه من الربٌس بن علً -
كما تبادر لذهن البعض  -إذ كلّفه بوزارة الدفاع الوطنً التً ال تسند كما تسند بمٌة
الوزارات ،ثم عٌن سفٌرا لتونس بروما لكن بعد أللخبطة التً حدثت فً زٌارة
بن على إلى اٌطالٌا وهو سفٌر هنالن و التؽٌّرات التً أدخلت على
برنامج الزٌارة والتً أربكت الجانب اإلٌطالً ولع إعفاإه من منصبه بدون أن ٌكون
مسإوال عن هذه اللخبطة وهو ما ٌدل بوضوح على تؽٌر منهاج و سلون بن على خاصة
فً مسابل سٌادٌة
وتعرض بعض المشاركٌن فً هذه الحلمة إلى أهمٌة المكاسب الوطنٌة طٌلة نصؾ لرن و
ّ
تحدثوا عن األسباب الحمٌمٌّة التً ع ّطلت المسار الدٌممراطً الذي حاول بورلٌبة أن
ٌنتهجه فً العدٌد من المناسبات والذي بشّر به السابع من نوفمبر كما تولّفوا عند
المجالس الممتازة التنمٌة التً كانت تعمد فً الجهات والتً لم ترتمً للنظرة
وتعرضوا إلى التصالح الحمٌمً الذي ألدم علٌه بن علً
الشاملة لتنمٌّة الجهات
ّ
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سنة  1988بٌن البورلٌبٌٌّن والٌوسفٌٌّن وإكرام زوجة صالح بن
ٌوسؾ وإرجاع رفاته لتونس لتدفن فً مربع الشهداء.
ولد اعتبر أحد المتد ّخلٌن المتابعٌن للشؤن االلتصادي عن لرب أن المجالس الجهوٌة
االستثنابٌة التً أشرؾ علٌها الربٌس بن على عدلت فً التفاوت بٌن الجهات بل رجحت
الكفة لفابدة الجهات الداخلٌة عن الجهات الساحلٌة ( 60فً المابة ممابل  40فً المابة).

المٌثاق الوطنً

مكونات
ّ
نص المٌثاق الوطنً الذي ولع إمضاإه بمصر الرباسة بلرطاج من لبل ّ
المجتمع المدنً التونسً فً  7نوفمبر :1988
استلها ًما من تراثنا الحضاري األصٌل ومن تارٌخنا العرٌك ووفا ًء لشهدابنا األبرار ولكل
من جاهد وناضل وض ّحى من أجل ّ
عزة تونس وكرامة شعبها وتحرٌر الببلد من االستعمار
وتمدٌرا لرجال النهضة واإلصبلح ولكل من عمل من أجل إلامة النّظام الجمهوري
والتبعٌّة
ً
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سسات والمانون الضامنة للحرٌّات والتمدّم وتجسٌ ًما للمبادئ التً جاء
وإرساء دولة المإ ّ
بها بٌان السابع من نوفمبر  1987المعبّرة عن طموحات الشعب والضامنة لحٌاة كرٌمة
وتمدٌرا لمسإولٌاتنا
متطورة تعتمد الدٌممراطٌّة والتعددٌّة وسٌادة الشعب وسلطان المانون
ّ
ً
التارٌخٌّة فً هذا المنعرج الحاسم الذي تعٌشه ببلدنا.
نحن ممثّلً األحزاب السٌاسٌّة و المنظمات االجتماعٌّة والمهنٌّة المجتمعٌن بمناسبة
نمر هذا المٌثاق الوطنً ونلتزم بالعمل
الذكرى األولى
ّ
لتحول السابع من نوفمبر ّ 1987
على هدٌه و بالتمٌّد بؤخبللٌاته وضوابطه وبالدعوة إلى مبادبه ومماصده ونعتبره عمدا
مشتركا بٌننا كفٌبل بؤن ٌجمع التونسٌٌّن على كلمة سواء وال سٌما فً هذه المرحلة
االنتمالٌّة الحاسمة التً ٌعٌشها وطننا تؤسٌسا للدٌممراطٌّة ودع ًما لدولة المانون والتً
نحن أحوج ما نكون فٌها إلى لدر أدنى من الوبام والوفـاق.
ونحن إذ نحرص على إرساء تمالٌد التنافس النـزٌه تسلٌ ًما بحك االختبلؾ الجابز
ّ
والتمزق نعلن أن هدفنا األسمى هو تثبٌت دعابم الدولة
والمشروع الذي ال ٌعنً الفتنة
« دولة التونسٌٌّن جمٌعا » باعتبارها أداة لتحمٌك طموحات شعبنا وتجنٌد طالاتنا وكافّة
مواردنا البشرٌّة والطبٌعٌّة بما ّ
ٌعزز مكانة تونس فً العالم وٌحمّك تطلّعاتنا إلى اإلسهام
ّ
وٌعزز أسباب األمن واستعادة المبادرة التارٌخٌّة لمؽربنا العربً
فً حضارة اإلنسان
وأ ّمتنا العربٌّة وٌعٌد المدرة على اإلشعاع والعطاء لحضارتنا اإلسبلمٌّة.
التحول والتؤسٌس وخطورتها عمو ًما وندرن ما ٌعترض ببلدنا
ونحن إذ نعً دلّة مراحل
ّ
صا نرى من أوكد واجباتنا أن نعلن عن جملة من
من مصاعب ج ّمة فً هذه المرحلة خصو ً
وبممومات التنمٌّة
المبادئ التً تتصل بهوٌّة الشعب التونسً وبؤسس النظام السٌاسً
ّ
وأهدافها وبعبللات تونس الدولٌّة ٌجب أن تظل مح ّل إجماع كافة التونسٌٌّن.

 -1الهو ٌّة :
 ّإن هوٌّة شعبنا عربٌّة إسبلمٌّة متمٌّزة تمت ّد جذورها فً ماض بعٌد حافل باألمجاد
وتت ّطلع إلى أن تكون لادرة على مجابهة تحدٌّات العصر.
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 ّإن مولع ببلدنا فً منطمة كانت مهد حضارات إنسانٌّة كبرى لد أ ّهـل شعبنا على
مرالعصور ألن ٌسهم فً حضارة اإلنسان وأكسبه المدرة على التجدٌد واالبتكار.لمد كانت
ّ
ّ
ٌعتز بعبمرٌّة حنبعـل اعتزازه ببطولة
لوتٌن فً العالم المدٌم وشعبنا
لرطـاج إحدى أعظم ّ
ٌوؼرطا.
 كما تعتز تونس التً انطلمت منها فتوحات نشرت رسالة الحضارة العربٌّة اإلسبلمٌّة فًسط وإفرٌمٌا بالعبمرٌّات التً أنجبتها
ربوع المؽرب العربً وشمال البحر األبٌض المتو ّ
مثل اإلمام سحنون والعبلمة إبن خلدون والمصلح خٌر الدٌن .لذلن تمسن تونس بعروبتها
وإسبلمها بآعتبارها جز ًءا من الوطن العربً ومن األ ّمة اإلسبل ّمٌة .ولمد ع ّمت اللّؽة
العربٌّة أهلها فؤصبحت منذ لرون لؽة الخطاب والكتاب والثمافة وانتشر اإلسبلم بٌن
سكّانها دون أن تتنازعهم الملل والنحل.
مدعوة لدعم اللّؽة العربٌّة حتى تكون لؽة التعامل واإلدارة
 إن المجموعة الوطنٌّةّ
صة لؽات
والتعلٌم .والضرورة تمتضً التفتّح على الحضارات وعلى اللّؽات األخرى وخا ّ
العلم والتمنٌة إال أنه من الواضح أن ال تطوٌر للثمافة الوطنٌّة بؽٌر اللؽة الوطنٌّة وال ب ّد
فً هذا المجال أن نجتنب اؼتراب النخبة عن الجماهٌر لما فً ذلن من خطر على النخبة
وعزلة الجماهٌر عن المعاصرة.
 ّإن التعرٌب مطلب حضاري متؤكّد وهو من أهم الضمانات لتحوٌل المعاصرة إلى مكسب
شعبً ولجعلها جز ًءا من الذهنٌّة العا ّمة .وٌتحتّم السعً إلى تطوٌر اللؽة الوطنٌّة
واالرتماء بها حتّى تنهض بكفاٌة وآلتدار بمضاٌا العلم والتكنولوجٌا والفكر المعاصـرخلمًا
وإبداعًا وحتّى تسهم عن جدارة فً حضارة اإلنسان.
 والدولة التونسٌّة ترعى حرمة المٌم اإلسبلمٌّة السمحة وتعمل بهدي منها حتى ٌكوناإلسبلم مصدر إلهام وآعتزاز متفتّحا على مشاؼل اإلنسانٌّة ولضاٌا العصر والحداثة فتظ ّل
ً
مركزا من مراكز اإلشعاع اإلسبلمً ومنارةً للعلم واالجتهاد تجدٌدًا أو
تونس مثلما كانت
مواصلة لما كان للمٌروان و الزٌتونة من سبك ورٌادة .وعلى مفكّرٌنا أن ٌمتدوا برجال
تحول نوعً خلك ظروؾ المطٌعة مع عهد
النهضة واإلصبلح الذٌن كان لهم شرؾ إحداث ّ
الذّبول واالنحطاط وم ّهد لؤلجٌال الحاضرة سبل مواكبة العصر والمعارؾ الحدٌثة وهٌّؤ
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متطورا أسهم فً إرسابه
لاعدة متٌنة للتمدّم والرلً االجتماعً ومجتمعًا مدنٌا حٌّا
ّ
بالخصوص معهدا الصادلٌّة والخلدونٌّة .وكان من أه ّم ثمار هذه الحركة الدعوة إلى
النهوض بالمرأة.
 ّلتمر جملة من
إن مجلة األحوال الشخصٌّة والموانٌن المت ّممة لها جاءت بعد االستمبلل ّ
ً متى بلؽت
اإلصبلحات أه ّمها منع تعدّد الزوجات ومنح المرأة حمّها فً التزوج بدون ول ّ
ك طلب الطبلق وإجراءاته .وهذه
سن الرشد والمساواة بٌنها وبٌن الرجل فً ح ّ
اإلصبلحات تهدؾ إلى تحرٌر المرأة والنهوض بها تجسٌما لدعوة عرٌمة وأصٌلة فً
ببلدنا تستند إلى لاعدة متٌنة من االجتهاد بناء على مماصد الشرٌعة وتموم شاهدا على
والتطور .وعلى الدولة التونسٌّة أن ترعى هذا
حٌوٌّة اإلسبلم وتفتّحه لممتضٌات العصر
ّ
التو ّجه االجتهادي العمبلنً وأن تعمل على أن ٌكون لئلجتهاد والعمبلنٌة أثرهما البٌّن فً
سسات الدٌنٌّة ووسابل اإلعبلم.
برامج التعلٌم ونشاط المإ ّ

- 1النظام السٌاسً
إن حركة النهضة واإلصبلح فً تونس لم تمتصر على االجتهاد فً الدٌن والدعوة إلى
مواكبة العصر بل تجاوزتهما إلى معارضة الحكم المطلك والمطالبة بالحكم الممٌّد
بالمانون.
لمد كان لتونس دور رٌادي فً استصدار دستور ٌن ّظم الحٌاة السٌاسٌّة وناضل الشعب
التونسً من أجل هدفٌن متضامنٌن متبلزمٌن هما تحرٌر الوطن من االحتبلل األجنبً
وبناء دولة عصرٌّة ترتكز على المانون وتستم ّد شرعٌتها من الشعب.
لذلن ما إن انتصر شعب تونس بتحمٌك االستمبلل حتى أعلنت الجمهورٌّة وصدر دستور
الحر وإن نظام الدولة جمهوري
ٌنص على أن السٌادة للشعب ٌمارسها عبر االنتخاب
ّ
ّ
ٌعتمد التفرٌك بٌن السلط وٌضمن استمبلل المضاء وحموق اإلنسان وحرٌّاته األساسٌّة.
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سسات وشخصنة الحكم واالنفراد بالسلطة كانت
ؼٌر أن نظام الحزب الواحد وتهمٌش المإ ّ
كلّها ممارسات مخالفة لدستور الببلد وسببًا فً عدٌد األزمات.
وجاء بٌان السابع من نوفمبر  1987لٌضع حدّا لبلنحراؾ والزٌػ ولٌعٌد صلة التواصل
الحً مع أهداؾ حركة النهضة واإلصبلح وؼاٌاتها فآستجاب بذلن لمطالب العدٌد من
المناضلٌن وتضحٌاتهم ولتطلعات الشعب التونسً للحرٌّة والسٌادة والعدالة وإرادته فً
االلتزام بمواعد التسٌٌر الدٌممراطً وبمبادئ حموق اإلنسان.
إن حموق اإلنسان تمتضً صٌانة أمن الفرد وضمان حرٌّته وكرامته م ّما ٌعنً تحرٌم
سؾ التً ال ٌجوز أن تمارس من لبل
التعذٌب والعموبات الجسدٌة ونبذ ك ّل أنواع التع ّ
الدولة وال من لبل المجموعات وال األفراد كما تمتضً ضمان حرٌّة الرأي والتعبٌر وحرٌّة
الصحافة والنشر وحرٌّة المعتمد.
إن حماٌة الحرٌّات األساسٌّة لئلنسان تمتضً ترسٌخ لٌم التسامح ونـبذ ك ّل مظاهـر
التطرؾ والعنؾ وعدم التد ّخل فً معتمدات الؽٌر وفً سلوكه الشخصً فضبل عن التفكٌر
ّ
حتى ٌبمى الدٌن ببل إكراه لذلن فإنّه من أوكد الواجبات ولاٌة بٌوت هللا من الصراع
السٌاسً وإثارة الفتن حتى تبمى المساجد هلل وحده.
و على الدولة ضمان الحرٌّات األساسٌّة األخرى كحرٌّة االجتماع وحرٌّة تكوٌن الجمعٌّات
واألحزاب السٌاسٌّة على أن تمارس تلن الحرٌّات فً نطاق المانون ال ٌضٌك منها إالّ بما
ممومات المجتمع الدٌممراطً واألمن العا ّم وحموق الؽٌر وحرٌّاتهم وعدم الوالء
ٌضمن ّ
ألي جهة أجنبٌّة.
وال ٌم ّل مبدأ المساواة أهمٌّة عن مبدأ الحرٌّة وهً المساواة بٌن المواطنٌن رجاال ونساء
بدون تمٌٌز بسبب الدٌن أو اللون أو الرأي أو االنتماء السٌاسً.
ّ
إن الدٌممراطٌّة تموم على التعددٌّة فً الرأي وفً التنظٌم وتهٌّا متطلّبات التّنافس على
حرة ونزٌهة
الحكم وتمتضً التمٌّد بإرادة الشعب التً ٌعبّر عنها فً انتخابات دورٌّة ّ
بحٌث تكون لؤلؼلبٌّة مشروعٌّة اضطبلعها بمسإولٌات الحكم مع ضرورة احترام الرأي
المخالؾ وحموق األللٌّة.
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ّ
إن الدولة هً دولة التونسٌٌّن جمٌعا مهما تختلؾ آراإهم ومهما تباعدت بٌنهم سبل
لواتها من التفاؾ التونسٌٌن حولها حتى ٌشعر المواطن بالؽٌرة على
االجتهاد وهً تستم ّد ّ
سسات الدولة وبنخوة االنتساب إلى الوطن.
مإ ّ
سسات والموات الدفاعٌّة واألمنٌة بؤنواعها شرط ضروري
إن التحٌٌد السٌاسً لكل المإ ّ
ّ
الهزات والنكسات.
لبماء الدٌممراطٌّة و استمرار الدولة المدنٌّة وتفادي
ّ
إن األحزاب السٌاسٌّة والمن ّظمات االجتماعٌة والمهنٌّة لوام المجتمع المدنً مه ّمتها تؤطٌر
المواطنٌن واإلسهام فً تهذٌب سلوكهم السٌاسً وفً رفع درجة الوعً بٌنهم بمضاٌا
سسات الدولة وال ترلى إلى منزلتها.
الحاضر وبممتضٌات المستمبل وهً ال تح ّل مح ّل مإ ّ

 -3التنم ٌّة :
إن التنمٌّة الشاملة والعادلة هً الهدؾ األسمى لكفاح الشعب التونسً ولسٌاسة الدولة.
وإن تونس ،وإن كانت محدودة الموارد ،لها فً مولعها الجؽرافً وفً خصال شعبها
وتجانسه وفً تمالٌده التنظٌمٌّة وتع ّطشه للعلم والمعرفة رصٌد من اإلمكانات أ ّهلت ببلدنا
فً الماضً لتلعب دورا متمٌّزا فً حوض البحر األبٌض المتوسط.
ولمد حمّمت تونس منذ االستمبلل خطوات ها ّمة على درب التنمٌّة وهً رؼم ما عرفته من
أزمات تمتلن الٌوم لدرة كافٌّة على التخطٌط والتنفٌذ ولها فً ذلن تجارب ها ّمة
وإنجازات متعدّدة ولكن الشعب التونسً مازال فً حاجة متؤكدة إلى مزٌد التضامن حتى
ٌمع رفع تحدٌّات التنمٌّة تؤمٌنًا لحاجٌّات المواطن األساسٌة حتى تت ّم المطٌعة مع عهد
التخلؾ والتبعٌّة.
وضمانًا لدوام الدٌممراطٌّة و إستمرارها ٌتؤكّد علٌنا معالجة المضاٌا الحٌاتٌّة لشعبنا
وتؤمٌن العٌش الكرٌم للمواطن بما ٌضمن حمّه المشروع فً تلبٌّة حاجٌّاته األساسٌّة
كالتؽذٌّة الكافٌّة والمسكن المحترم والتعلٌم والثمافة والص ّحة والشؽل.
وال سبٌل لبلوغ أهدافنا فً التنمٌّة الشاملة إال بتروٌض أنفسنا على العمـل وإتمانـه
و تمٌّدنا بؤخبللٌّات االنضباط والدلّة وبسرعة اإلنجاز لذلن فإن سٌاستنـا التربوٌّـة
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حب العمل وتؽذّي فً
و الثمافٌّة واإلعبلمٌّة
مدعوة بالخصوص إلى أن تربًّ أطفالنا على ّ
ّ
أنفسهم روح التّفانً والتضحٌّة.
ّ
إن تدعٌم شخصٌّتنا الوطنٌّة وتؤصٌلها وخلك حوافز المبادرة واإلبداع والمدرة على
إستٌعاد الجدٌد النافع دون مركّبات وال إنبتات وكذلن إنجاز مطالبنا فً التنمٌّة الشاملة
وؼرس لٌم الحرٌة والعدالة والمساواة والتآخً مرتبطة أوثك االرتباط بتطوٌر شامل
لثمافتنا الوطنٌّة وبمراجعة مضامٌنها.
ّ
إن الثّمافة الجدٌدة التً نطمح إلٌها هً ثمافة متجذّرة فً تراثنا الحضاري وبخاصة فً
الموروث االجتهادي والعمبلنً العربً واإلسبلمً متفتّحة على عطاء الفكر اإلنسانً عا ّمة
راسخة المدم فً عالمها المعاصر مستوعبة لمكتشفات العلم والتكنولوجٌا.
والثّمافة الجدٌدة التً نحن فً حاجة إلٌها هً تلن التً تبرز لدرة اإلنسان على تؽٌٌر
والعه بالمثابرة والتنظٌم وهً التً تكرم العمل الٌدوي وتشٌع التفاإل الواعً بالمستمبل
ّ
وتعزز روح االنتماء إلى اإلنسانٌة جمعاء فٌما ٌواجه وجودها ومصٌرها من المضاٌا لذلن
فالمجموعة الوطنٌة مدعوة للمراهنة على الثمافة كبعد أساسً من أبعاد التنمٌّة الشاملة
وذلن بضمان حرٌّة التعبٌر وتوفٌر ظروؾ اإلبداع ووسابله.
ّ
إن المشاركة الواسعة للجماهٌر الشعبٌّة فً تحدٌد أهداؾ التنمٌّة ووسابلها وكذلن
التوزٌع العادل لثمرات اإلنتاج هما شرطان أساسٌان لنجاعة العمل التنموي وإللامة
عبللات اجتماعٌّة سلٌمة خالٌّة من عوامل التوتّر.
ّ
إن مثل هذه العبللات رهٌنة شروط عدة من بٌنها العدالة فً تح ّمل التضحٌـات بٌـن
مختلؾ شرابح المجتمع وإشاعة روح التضامن الوطنً بعٌدا عن المصالح الفبوٌّة
الضٌّمة و إجتناب ك ّل أنواع التبذٌر والبذخ.
سا ٌعتبر أي
إن المواطنٌن
مدعوون إلى التمٌّد الدلٌك باألداء الجبابً بصفته واجبًا مم ّد ً
ّ
مدعوة
سسات الدولة
إخبلالً به انتهاكًا لحك المجتمع كلّه وإضعافًا لروح المواطنة وإن مإ ّ
ّ
إلى أن تكون مثاال للتّفانً فً خدمة الصالح العا ّم وفً الحرص على صٌانة مكاسب
الشعب.
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ّ
إن دفع عجلة التنم ٌّة ٌمتضً بالخصوص :
 الزٌادة فً اإلنتاج والتحسٌن فً نوعٌّته وإعطاء أهمٌّة خاصة للفبلحة التً تستدعًالرٌؾ واالكتفاء الؽذابً وذلن بتعصٌر أسالٌب اإلنتاج
تعببة الجهود حتى نحمّك تنمٌّة ّ
واستعمال أحدث التمنٌّات.
 االعتماد المتوازن على المطاع العام الذي ٌضطلع بدور أساسً فً الصناعات الكبرىوالخدمات الحٌوٌّة والمطاع الخاص الذي بفضله تتمكّن المجموعة الوطنٌّة من استؽبلل
صة ومن االستفادة من نشاط أصحاب المبادرة ومن لدرتهم
رإوس األموال الداخلٌّة الخا ّ
على االبتكار وحسن التسٌٌر.
العدالة فً توزٌع اإلنتاج بٌن الجهات وبٌن الفبات بإعطاء األولوٌّة لجٌوب الفمر والجهات المحرومة وتحسٌن مستوى عٌش الشؽّالٌن واألجراء حتّى ٌنالـوا نصٌبهـم العادل
والمشروع من حصٌلة مجهود التنمٌّة.
ٌفرق
 إن كسب معركة التنمٌّة مرتبط وثٌك االرتباط بمدرة التونسٌٌن على تجاوز ما ّجو من التضامن الوطنً ٌسمح بالمصالحة بٌن ك ّل األطراؾ لتجاوز هذه
بٌنهم وخلك ّ
المرحلة الصعبة.
 و تجمع األطراؾ الممضٌّة على أن ذلن ٌحتّم على الجمٌع أعرافًا كانوا أم شؽّالٌن وعًٌاسسات واإلصداع بكل
بخطورة الوضع م ّما ٌفرض ترشٌد اإلنتاج
والتصرؾ فً المإ ّ
ّ
الحمابك حول وضعٌّتها وشرح كل جوانبها ولو كانت فنٌّة وذلن فً حوار نزٌه حتى تكون
كل األطراؾ على بٌّنة من أمرها وحتى تمبل التضحٌات الضرورٌّة عن التناع وطٌب
خاطر.
مدعوة إلى أن تضع استراتٌجٌّة تنموٌّة طوٌلة المدى كفٌلة بتجنٌد
 و الدولة التونسٌّةّ
طالات الشعب التونسً وموارده الكامنة عن لناعة وحماس بهدؾ فن التبعٌّة وتحمٌك
نملة نوعٌّة نحو التمدّم وذلن بمشاركة نخب الببلد وكافة األطراؾ االجتماعٌّة واألحزاب
السٌاسٌّة.

 -4العبللات الخارجٌّة :
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ّ
إن عبللات تونس الخارجٌّة ٌجب أن تصدر على وفاق عام بٌن كافة التونسٌٌّن وأن تكون
الترجمة األمٌنة والدلٌمة لهوٌّة الشعب التونسً ولثوابت نضاله من أجل نصرة الحك
والعدل وحموق اإلنسان.
لمد كان الشعب التونسً سبالا إلى إحٌاء نداء الوحدة المؽاربٌّة كخطوة نحو الوحدة
العربٌّة الشاملة وإلى نصرة لضٌّة الشعب الفلسطٌنً بدعم نضاله من أجل حمّه المشروع
فً استرجاع أرضه وتمرٌر مصٌره وإلامة دولته المستملّة .كما تجاوب الشعب التونسً
مع نضال شعوب إفرٌمٌا وآسٌا وكافة الشعوب األخرى من أجل حمّها المشروع فً تمرٌر
المصٌر وهو ٌشارن شعوب العالم ولوى التمدّم طموحها إلى إلامة نظام عالمً عادل
ٌضمن سلما دابمة هً طرٌك اإلنسانٌة إلى التمدّم وآجتناب وٌبلت الحروب والدّمار
وضمان حموق اإلنسان وسٌادة روح التضامن بٌن البشر كافّة.
وللدولة أن تتّخذ اإلجراءات والمبادرات الكفٌلة بتعجٌل بناء المؽرب العربً وأن تخلك
المناخ المناسب لذلن وعلٌها أن تدعم الجامعة العربٌّة وتسعى إلى تطوٌر وسابل عملها
خدمة لتضامن الشعوب العربٌّة ووحدتها من أجل التمدّم والمٌام برسالتنا الحضارٌّة
اإلنسانٌّة وتحمٌك األمن الجماعً العربً.
األخوة اإلسبلمٌة بما ٌحمك ّ
العزة والمناعة للدول
وتعمل الدولة على دعم أواصر
ّ
اإلسبلمٌّة.
وتدعم الدولة من ّظمة الوحدة اإلفرٌمٌّة كما تسعى إلى تكثٌؾ عبللات التعاون مع البلدان
وتطوٌرا
اإلفرٌمٌّة والمتوسطٌّة فً نطاق تكافإ المصالح وخدمة لمضٌّة السبلم والتمدّم
ً
لحوار الحضارات لصالح اإلنسانٌة لاطبة.
ّ
سكون بمبادئ عدم االنحٌاز.
إن التونسٌٌّن حرٌصون على استمبللٌة لرار ببلدهم وهم متم ّ
وعلى وجه العموم فإن الدولة التونسٌّة تسعى إلى التعاون الدولً من أجل التنمٌّة فً
سسات الدولٌّة على ضوء الدفاع عن حموق اإلنسان
نطاق األمم المتحدة وؼٌرها من المإ ّ
وبهدؾ إلامة مجتمع دولً ٌسوده العدل والسبلم والوبام.
ّ
وتطورنا فً كل المجاالت وإسهامنا فً حضارة
إن استمبلل وطننا ضمان لنهضتنا
ّ
اإلنسان.
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والشعب التونسً الذي ابتلى باالستعمار ولدّم العدٌد من أبنابه ثمنا لحرٌّته ٌدرن تمام
اإلدران لٌمة االستمبلل والحرٌّة والسٌادة وٌإكّد واجب المحافظة علٌها.
إن األطراؾ المولّعة على هذا المٌثاق تعتبر نفسها مإتمنة على أؼلى مكاسب نضال
الشعب فً تارٌخه المعاصر وفً طلٌعة مسإولٌاتها ومن أوكدها على اإلطبلق الحفاظ
على استمبلل تونس وحرٌّة شعبها والدفاع عنهما وصٌانتهما من كل تهدٌد أو انتهان حتى
حرة منٌعة.
تبمى تونس عزٌزة ّ
الممضون على المٌثاق الوطنً
عبد الرحٌم الزواري :التجمع الدستوري الدٌممراطً
أحمد المستٌري:

حركة الدٌممراطٌون االشتراكٌون

دمحم حرمل:

الحزب الشٌوعً التونسً

دمحم بلحاج عمر:

حركة الوحدة الشعبٌة

منٌر الباجً:

الحزب االجتماعً للتمدم

أحمد نجٌب الشابً:

الحزب االشتراكً التمدمً

الحبٌب طلٌبة:

االتحاد العام التونسً للشؽل

الهادي الجٌبلنً:

االتحاد التونسً للصناعة والتجارة

توفٌك الصٌد:

االتحاد المومً للفبلحٌن

نزٌهة مزهود:

االتحاد المومً النسابً التونسً

دمحم الشرفً:

الرابطة التونسٌة للدفاع عن حموق اإلنسان

الصادق بن جمعة:

عمادة المهندسٌن التونسٌٌن

منصور الشفً :

الهٌبة المومٌة للمحامٌن

الهاشمً العٌاري:

عمادة األطباء

عزٌزة الوحشً:

هٌبة الصٌادلة

نور الدٌن البحٌري:

( فً إشارة للتٌار اإلسبلمً )
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اإلعبلم ودولة االستمبلل
محاضرة االعبلمً فتحً الهوٌدي
و البرلمانً و الوزٌر السابك
ٌعتبر موضوع "اإلعبلم ودولة االستمبلل" شابكا وشاسعا "وٌدعو إلى الجدل إذ له جوانب
عدٌدة لد تإدّي لتمٌٌمات وموالؾ متباٌّنة لذلن ما سوؾ نمؾ عنده فً هذا الموضوع
لٌست محاضرة متكاملة العناصر بل هو مدخل للحوار والنماش حول موضوع صعب
المراس هو اإلعبلم.
فمسٌرة المطاع اإلعبلم فً ببلدنا لبل االستمبلل وخبلل الكفاح الوطنً من أجل التحرٌر
وبعده أي فً فترة بناء الدولة مرتبط بالمسٌرة السٌاسٌّة للببلد ولد شهدت هذه المسٌرة
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انفتاحا نسبٌّا كما شهدت انؽبللا نسبٌّا كذلن.وٌبمى هذا المطاع إلى الٌوم من أصعب
المطاعات وأكثرها دلّة وتعمٌدا وحساسٌّة بالنسبة ألي مسإول سٌاسً ٌمارس السلطة
وحتى بالنسبة للمعارضة كذلن مهما كانت وفً أي ظرؾ وجدت .فإذا أضفنا لك ّل هذه
الصعوبات ّ
أن 60سنة من السٌاسات والممارسات اإلعبلمٌّة ال ٌمكن فصلها عن الظرفٌّة
التً صاحبتة أو باألحرى فرضت تلن الممارسات والسٌاسات اإلعبلمٌّة ٌتّضح لنا مدى
صعوبة دراسة هذا الموضوع.
و ِلتكن البداٌة من عهد االستعمار أي لبل االستمبلل فمد كان اإلعبلم وسٌلة اتّصال مع
الشعب وتوعٌته وتعببته للولوؾ فً وجه المستعمر والكفاح فً سبٌل تحرٌر الوطن وفً
نفس الولت وسٌلة للتخاطب مع المستعمر للتعبٌر عن رأي أو مولؾ أو لرار أو للتشهٌر
بمولؾ من موالفه والتحرٌض ض ّد ممارساته وكانت جرٌدة ّلكسٌون"وكذلن جرٌدة "
مٌسٌون " ٌمومان بهذا العمل أي تبلٌػ صوت الشعب و الدفاع عن الوطن و مواجهة
المستعمر وخاصة الؽبلة من المستعمرٌن الذٌن ال ٌإمنون باستمبلل تونس.
وبعد الحصول على االستمبلل صار دور اإلعبلم هام جدّا فمد كان الوسٌلة للحكم وتوجٌه
الرأي العام فهو فً نظر الربٌس الحبٌب بورلٌبة أداة حكم وتوجٌه وتوعٌة وتربٌّة
وتثمٌؾ وٌبرز هذا من إنشاء وزارة الثمّافة واإلرشاد كما اعتبرت حكومة االستمبلل
اإلعبلم أداة أساسٌّة لئلدماج االجتماعً وتعزٌز الشعور باالنتماء إلى المجموعة الوطنٌّة
والمشاركة فً العمل الجماعً المشترن وهو فً نفس الولت أداة للخروج من التخلّؾ
ونشر الحداثة وكان بمثابة المدرسة المو ّجهة لكافة الشعب وذلن من خبلل استعمال ك ّل
وسابل البث والتروٌج الجماهٌري المتاحة .وٌتّضح لنا ّ
أن هذه الرإٌة لئلعبلم تنطلك من
فكرة االتّصال المباشر بالشعب التً جعل منها الزعٌم أحد أه ّم مرتكزات عمله السٌاسً
ومع حصول تونس على استمبللها تف ّطن بورلٌبة ّ
أن أه ّم المحامل لتوعٌّة الشعب وأكثرها
جماهٌرٌة وأسرعها لتؤدٌّة ذلن هً المدرسة والمسرح والسٌنما ووسابل اإلعبلم علما ّ
أن
الوظابؾ التملٌدٌّة التً كان ٌوكلها رجل السلطة لوسابل اإلعبلم هً اإلخبار والتوعٌة
والتثمٌؾ والترفٌه ولكن فً نظر الربٌس بورلٌبة فالشعب ال ٌملن من الوعً والمعرفة
سر دوافع السٌاسة اإلعبلمٌّة
والمدرة على التمٌٌّز م ّما ٌجعله عرضة للتضلٌل وهو ما ٌف ّ
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منذ االستمبلل وإلى حدود الثمانٌات التً كانت لابمة على خطاب نمطً أحادي مو ّجه
عمودٌّا فارضا للحداثة من فوق فً لطٌعة مع ر ّد الفعل الماعدي.كما ٌظهر ذلن فً ُخطب
الربٌس الحبٌب بورلٌبة الذي أولى أهمٌّة كبرى لوسابل اإلعبلم ولدورها ولد كان ّ
ٌكن لها
كثٌرا من التمدٌر لكن كان فً نفس الولت ٌخشى من استعمالها من لبل معارضٌه فً فترة
كان ٌعتمد فٌها ّ
أن الشعب فً حاجة لبللتفاؾ حول دولته الفتٌّة ولٌادته تجسٌدا لمتطلّبات
الوحدة الوطنٌّة التً ما فتا ٌنادي بها كحجر الزاوٌة لبناء الدولة المنٌعة وتحمٌك التنمٌة
والرفاه.كما كان الربٌس بن على ٌولً نفس األهمٌّة لوسابل اإلعبلم لكنّه كان ٌخاؾ من
تطور
تؤثٌرها إذا هً لم تهادنه كلٌّا وذلن رؼم ما عرفته الببلد ووسابل اإلعبلم نفسها من ّ
لم ٌعد ٌسمح بتدجٌنها .
ث ّم ّ
إن ما عرفته تونس بٌن 1960و 1969أي فً فترة التعاضد من تماثل بٌن النظام
السٌاسً األحادي ٌمابله نضام التصادي مو ّجه بل مفروض كان منطمٌّا وطبٌعٌّا أن
ٌتو ّجه اإلعبلم خبلل هذه الفترة لدعم هذا التو ّجه.لكن انطبللا من بداٌة السبعٌنٌات ومع
تحرٌر المبادرة االلتصادٌّة أصبح هنالن تضارب بٌن الممارسة السٌاسٌّة المابمة
والحرٌات الجدٌدة التً تمٌّز النشاط االلتصادي لكنّها تمؾ عنده وتنحصر فٌه ونتٌجة لذلن
ّ
فإن مواصلة تبنًّ نظام إعبلمً مو ّحد ومض ّخم تؽلب علٌه "البروبالندا"أفمده ك ّل مصدالٌّة
والمنوعات المخدّرة
وجعل المواطن ٌلجؤ فً تعامله مع وسابل اإلعبلم إلى المسلسبلت
ّ
األخص مع
لبل أن ٌلوذ للمنوات األجنبٌّة ومنها بالخصوص العربٌّة والدٌنٌّة على الوجه
ّ
ّ
الموزعة عبر األلمار االصطناعٌّة.
دخول عصر المنوات والبالات
لذلن عرفت فترة حكم السٌّد الهادي نوٌرة ومن بعده السٌّد مح ّمد مزالً نوعا من االنفتاح
على الرأي اآلخر ولو نسبٌّا نابع من تمشًّ تدرٌجً وتراكمً مع نوع من الحذر من لبل
السلطة الحاكمة فظهرت جرٌدة الرأي و"كنتاكت" و"الفار" .أ ّما منذ

7نوفمبر1987

فٌمكن تلخٌص وضع اإلعبلم فً تونس فً النماط التالٌة:
تحررٌّة وظهر فٌها خاصة النمد الكارٌكاتوري
 فترة أولى لصٌرة ّ تؽٌّر فً وجه الصحافة الحزبٌّة -تواصل ظهور ص ّحافة المعارضة
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 تخفٌؾ تراتٌب اإلٌداع المانونً لكن الحفاظ على اإلٌداع المانونً عند وزارةالداخلٌّة ٌعتبر سٌفا مسلّطا على الصحؾ ،إ ذ فرضتالممارسات الحصول على
مجرد اٌداع لئلعبلم (الشبّان المو ّحد
ترخٌص بٌنما مجلّة الص ّحافة تتحدّث على
ّ
لئلٌداع)
سسة اإلذاعة والتلفزة التونسٌّة
 تجدٌد معدّات مإ ّ بعث إذاعات جهوٌّة مثل الكاؾ لفصة تطاوٌن بعث إذاعة الشباب والمناة التلفزٌّة  21للشباب بعث الوكالة الوطنٌّة لئلنتاج السمعً البصري بعث الوكالة التونسٌّة لبلتّصال الخارجًلكن فً ممابل هذا التفتّح النسبً ّ
فإن السٌاسة اإلعبلمٌّة بعد السابع من نوفمبر

1987

ّ
ٌتجزأ منها فهو إعبلم لابم على
بمٌت شدٌدة االرتباط بممارسات السلطة المابمة وجزء ال
المستمر من تؤثٌر اإلعبلم على الرأي العام ولع ّل
والتخوؾ
الشخصنة والتو ّجس الدابم
ّ
ّ
السمة البارزة لوضع اإلعبلم فً تونس منذ االستمبلل وخاصة بعد السابع من نوفمبر
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المعارضة السٌاسٌة فً فترة 2010 -1987
هشامالحاجً ،صحفً،برلمانً سابك عن حزب الوحدة الشعبٌة
ٌرى إن حرص "ودادٌة البرلمانٌٌن التونسٌٌن" على المٌام بمراءة موضوعٌة و هادبة
آللٌات اشتؽال الدولة الوطنٌة التً تولت ممالٌد األمور فً تونس من االستمبلل إلى
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جانفً 2011وفك آلٌات اشتؽال لم تتؽٌر كثٌرا فً ظل حكمً الربٌس الحبٌب بورلٌبة و
الربٌس زٌن العابدٌن بن علً ما دامت لد اعتبرت أن األولوٌة ٌجب أن تمنح للتنمٌة
االلتصادٌة و االجتماعٌة على حساب التنمٌة السٌاسٌة " .و إذا كانت تجربتً السٌاسٌة
لد تطورت أساسا فً ظل حكم الربٌس زٌن العابدٌن بن علً فان ما أود االنطبلق منه هو
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أن الوضع التونسً من الممكن تحلٌله فً ظل مفارلة تتؤكد فً ظل ما نعٌشه حالٌا من
تراجع فً عدة مجاالت و تتمثل فً أن الدولة كانت مع الحبٌب بورلٌبة و زٌن العابدٌن
بن علً متمدمة اجتماعٌا على المجتمع و تحرص على تطوٌرها و تحدٌثها من خبلل
الموانٌن المتطورة و االهتمام بالصحة و التعلٌم و تفكٌن البنى التملٌدٌة فً حٌن أنها كانت
دون تطلعات و اندفاع النخب فٌما ٌتعلك بالدٌممراطٌة و الحرٌات العامة و الفردٌة.
و هذه المفارلة هً التً تفسر إلى الٌوم ما اعتبره المؤزق التونسً الحالً إذ فمدنا
المكاسب التً حممتها دولة االستمبلل اجتماعٌا و لم نستطع إلامة نظام سٌاسً
دٌممراطً .
و إذا كان لً أن أتحدث عن دور المعارضة فً ظل نظام الربٌس زٌن العابدٌن بن علً
فانً اعتمد انه من الضروري االنطبلق من التمٌٌز الذي فرض نفسه بٌن صنفٌن من
المعارضات و هما المعارضة التوافمٌة التً كانت حرٌصة على إبماء جسور التواصل مع
السلطة السٌاسٌة و التجمع الدستوري الدٌممراطً و ما ٌمكن اعتباره معارضة أكثر
تجذرا و التً رفعت  -ظاهرٌا على األلل -شعار المطٌعة مع السلطة السٌاسٌة و التجمع
الدستوري الدٌممراطً و التً التربت أكثر من حركة النهضة .و لد كان هنان فرز تؤثر
فً اعتمادي بحدثٌن هامٌن احدهما خارجً و ٌتمثل فً احتبلل العراق فً افرٌل  2003و
الذي أكد عودة االستعمار المباشر الذي تدثر بشعارات حموق اإلنسان و لم ٌخؾ سعٌه
إلعادة العرب إلى العصر الحجري فً إطار الوفاء لعمٌدة عنصرٌة تدعو للفوضى الخبللة
و صراع الحضارات و أما الحدث الثانً فهو لٌام تحالؾ 18اكتوبر 2005و الذي أعاد
حركة النهضة إلى المشهد السٌاسً العلنً و أعلن عن لٌام تحالؾ ٌرفع شعارات الحرٌة
و لكن ال وجود لنماط التماء إٌدٌولوجٌة بٌن مكوناته .
و ال شن أن المراءة النمدٌة مهمة و ال بد من أن تتطرق إلى االٌجابٌات و السلبٌات و فً
تمدٌري فان االستمرار االجتماعً هو من أهم االٌجابٌات ألنه ساهم فً توفٌر مناخ أتاح
المجال لتحمٌك مكاسب اجتماعٌة و التصادٌة أصبحت مإشراتها حالٌا مرجعٌة ما دام
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المؤمول هو العودة إلى أرلام سنة  2010فً جل المطاعات و أما السلبٌات فهً فً
اعتمادي:
 مركزة على الحٌاة السٌاسٌة إذ أصبح لصر الرباسة هو الذي ٌحدد اإلٌماع و ٌتدخل فًالتفاصٌل فً اؼلب األحٌان وهو ما ٌنطبك اٌضا على التجمع الدستوري الدٌممراطً
 تهرم الشخصٌات المإثرة فً النظام السٌاسً وهو ما جعلها عاجزة على االستباق والتفاعل مع المستجدات
 التضٌٌك على المعارضة التوافمٌة فً تحركاتها و حصر تحركها فً سمؾ منخفض منحٌث حرٌة الفعل و التعبٌر و تزاٌد دور وزارة الداخلٌة فً الممارسة السٌاسٌة
 رفض السلطة السٌاسٌة لكل حوار مع المعارضة ؼٌر التوافمٌة الحرص على اإلبماء على لطٌعة بٌن المعارضة التوافمٌة و المعارضة الرادٌكالٌة التضٌٌك على اإلعبلم و هو ما افمد السلطة السٌاسٌة و المعارضة التوافمٌة جانبا هامامن المدرة على التؤثٌر و ساهم فً تدخل وسابل إعبلم أجنبٌة فً الشؤن السٌاسً التونسً
و فً ظهور "نجوم" لهم لدرة على التؤثٌر اآلنً و لكن ال عمك شعبً لهم
 التوجٌه المبالػ فٌه للعملٌة االنتخابٌة إذ كان باإلمكان أن تتٌح انتخابات  2009الرباسٌةو التشرٌعٌة اإلمكانٌة إلدماج التكتل الدٌممراطً و الحزب الدٌممراطً التمدمً فً
البرلمان و ألحمد نجٌب ألشابً للمشاركة".

محدر الكٌبلنً ،األمٌن العام للحزب االشتراكً
ٌمول دمحم الكٌبلنً األمٌن العام للحزب االشتراكً
مرحلة تحول السابع من نوفمبر

(و الذي كان فً الفترة

األولى من

 1987لٌادٌا فً حزب العمال الشٌوعً ) فً " من

ذكرٌات مناضل وطنً " حول المٌثاق الوطنً لسنة  1988و حول االنتخابات التشرٌعٌة
لسنة  1989ما ٌلً:
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" كلّؾ الربٌس زٌن العابدٌن بن علً دمحم

الشرفً لٌموم باالتصال بمختلؾ العاببلت

السٌاسٌة إلعداد المٌثاق الوطنً و شاركنا عن طرٌك عن حمة الهمامً فً ذلن النماش و
شاركنافً جلسات متعددة حتى حول الصٌاؼة النهابٌة و تابعنا كل الحوارات المتعلمة بتلن
الوثٌمة فصبل فصبل.
بالنسبة إلمضاء المٌثاق الوطنً فٌما بعد ،مختلؾ التٌارات و
أمضت علٌهلكن نحن كانت لدٌنا فكرة وهً

األحزاب التً شاركت

أن ورلة المٌثاق أي سلطة لدٌها على

الحكومات لضمان الحرٌات و الدٌممراطٌة؟ و كان جوابنا كون هذا المٌثاق ٌلزم مجموعة
من األطراؾ تجاه بعضها و تجاه لضٌة.
و بالتالً ،كان المٌثاق الوطنً كؤنه اتفاق سٌاسً و مٌثاق أخبلق ال أكثر و ال الل ،لذلن
كانت أجابتنا نعم لمٌثاق وطنً لكن بالنسبة لنا ،نظرا لعدم توفر الموانٌن المكرسة
للحرٌات و عدم توفر األُطر الكفٌلة برعاٌة الدٌممراطٌة و تطبٌمها فً الببلد و تحمٌك
االنتمال الدٌممراطً ،لذلن ٌفمد المٌثاق مصدالٌته أمام ؼٌاب تلن الموانٌن و الدستور الذي
مازال محافظا على طابعه كدستور لنظام دٌكتاتوري ،وهو ما جعلنا نرفض المشاركة فً
اإلمضاء على المٌثاق و نعتبر

إمضاءه لن ٌٌسر عملٌة

اإلمضاء على الموانٌن أو

تمرٌرها.
و فً الحمٌمة و للتارٌخ ،كانت الفكرة لحمة الهمامً وهو من تمدم بها

إلى اللجنة

التنفٌذٌة و كان هنان اتفاق عام حولها و لم ٌوجد أي رفٌك عبر عن مولؾ مخالؾ لذلن
الممترح.
و رؼم عدم إمضابنا على المٌثاق ،بمٌنا فاعلٌن سٌاسٌٌن فً الحٌاة السٌاسٌة و لم ٌسع
بن علً و ال نظامه معالبتها على مولفنا و ت

واصلت المشاورات و االتصاالت بٌن

األصدلاء الٌن ذكرتهم سابك ( و الممصود بهم عبد الرحمان التلٌلً و كمال لطٌؾ و
عبادة الكافً) وهم من ٌسروا سنة  1989فً لماء حمة و بن علً  ،و كان بن علً ٌرٌد
أن ٌتركنا نشارن بمابمات مستملة فً االنتخابات التشرٌعٌة.
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لبل توجه حمة الهمامً

إلً اللماء ،نالشنا المسالة و للنا

أننا نرٌد ضمانات حول

دٌممراطٌة االنتخابات  ،و بالتالً توفٌر شروط دنٌا لذلن منها اإلعبلم و النشر و االجتماع
أي كل المضاٌا المتعلمة بالحرٌات
و المسالة الثانٌة ،التً نالشناها هً أن كل ذلن ٌجب أن ٌكون فً مناخ اجتماعً جٌد،
لكن فً تلن السنة ،كانت هنان مصاعب كبٌرة ٌمر بها خاصة الفبلحٌن ،فال

جفاؾ

أرهمهم.
إلً جانب المطالَب االجتماعٌة ،ركزنا على ضرورة إعفاء الفبلحٌن أو على األلل تؤجٌل
تسوٌة لروضهم ،و بالنسبة لصؽار الفبلحٌن ،للنا لم ال تتكفل الدولة بها و تعفٌهم من
تسدٌدها ،فهم ٌمرون بؤزمة عمٌمة كدا.
خبلل اللماء ،استمع بن علً جٌدا

إلى مطالبنا و حتى عندما سؤل إن كنّا سنشارن فً

االنتخابات ،أجابهؤن ذلن متعلك بالظروؾ و إن تحسنت لٌس هنان مشكبل فً مشاركتنا
حتى أن الربٌس ولتها رد بشكل علنً فً كلمة له لال

فٌها " ها هم الجماعة الذٌن

ٌطالبون بؤن نموم بإجراءات لفابدة الفبلحٌن  ،ها لد لمنا بها" عندما اتخذ جملة من
المرارات التً تهم خاصةالفبلحٌن.
و تواصلت النماشات و اتصل بن علً حتى بحركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن حول
االنتخابات التشرٌعٌة السابمة ألوانها .فكانوا ٌرٌدون نصٌب األسد فً عبللة بالحركة
الدٌممراطٌة ألنه حٌن لال ( بن علً ) هذا وزن المعارضة لرابة  ٪20و بالتالً سؤتركها
لكم و اتفموا فً ما بٌنكم.
بالنسبةالى حركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن و فً تصورها ،كان ذلن نصٌبها ،أي ،٪20
و بمٌة المعارضة ،على بن علً أن ٌتفك معهم.
كانت تلن الحركة مازالت تعٌش فً زمن انتخابات  1981التً تحصلت فٌها فعبل على
األؼلبٌة ضد الحزب الدستوري و لكنها لم تفهم أنه كان تصوٌتا عمابٌاللحزب الحاكم ،و لم
ٌكن هنان بدٌل آخر و حتى بالنسبة لئلسبلمٌٌن لم ٌظهروا ولتها إلى العمل العلنً لحركة
تطمح إلى السلطة و لد دعت إلً التصوٌت للدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن .و كانت انتخابات
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سنة  1981ال تعبر عن لوة الحركة الفعلٌة .بل كانت ردة فعل من المواطن التونسً الذي
مل من الصعوبات و من سٌاسة النظام.
الطرؾ اآلخر الذي تنالش معه بن علً ولتها كان حركة النهضة التً كانت متفمة معه
على أن تتمدم فً عدد محدود من الدوابر ،و حتى بالنسبة لمن سٌمثلها سٌكونون
المعتدلٌن فً صفوفها و بالتالً كان هنان

اتفاق  .و بمدر ما كانت حركة الدٌممراطٌٌن

االشتراكٌٌن تسٌر فً مولفها إلى النهاٌة ،كانت حركة النهضة تستعد لبلنتخابات بصورة
جدٌة.
و من جهة أخرى و بالنسبة إلٌنا كحزب ،كان مولفنا الذي اتفمنا حوله ،سواء فً اللجنة
التنفٌذٌة أو فً اللجنة المركزٌة أو داخل الحزب ،هو أننا حزب ؼٌر لانونً ،و لم ٌكن من
الممكن أن نتمدم بمابمات دٌممراطٌة أو ندعم لابمات دٌممراطٌة أخرى .و وضحنا مولفنا
فً " صوت الشعب " .و فً األثناء خرج حمة الهمامً إلى فرنسا و واصلنا عملنا
بصورة عادٌة .و عند عودته لبل فترة لصٌرة من االنتخابات ،أجرى حوارا مع جرٌدة
"اإلعبلن " ،فعبر عن مماطعة حزبنا لبلنتخابات السابمة ألوانها .و أخرجته الجرٌدة فً
عنوان كبٌر فً الصفحة األولى " حزب العمال الشٌوعٌٌماطع االنتخابات".
و لم ٌكن ذلن المولؾ مولفنا فً الحزب .و لد أحدث ذلن الحوار رجة فً الحزب و
خاصة داخل المٌادة ،حٌث هنان جهات دخلت عملٌا فً االستعداد لئلنتخابات مثل جهة
لفصةو ؼٌرها و والعٌا كان ذلن مولفنا .و حتى عندما لرأت حوار حمة ،كان كله ٌإكد
على فكرة المماطعة لعدم توفر الظروؾ الدٌممراطٌة ،وهو ما أدخلنا فً أزمة حادة.
و إنطلمت تلن األزمة بنماشات فً الحزب و خارجه و داخل اللجنة التنفٌذٌة و اللجنة
المركزٌة .و أنا شخصٌا ً لم ألبئلطبللا به ( مولؾ حمة ) لٌس إعتبارا لتراجع المولؾ و
لكن حول المضمون ،كٌؾ نلاطع و كٌؾ أن حزبا سٌاسٌا أمام توجه للشعب مباشرة
ٌف ّ
ضل االنسحاب من تلن المهمة مهما كانت صعوباتها و مهما كانت المٌود".
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سٌاسة تونس الخارجٌة 2010-1955
الثوابت والمتؽٌرات
محاضرة السفٌر دمحم جنٌفان*
الثوابت والمتؽٌرات موضوع،للبحث فً السٌاسات الخارجٌة للدول ،واستمصاء مدلوالتها
الظاهرة والمتسترة ،أو استشراؾ مدى جرٌانها فً سٌاق الثبات المعهود،أوفً خروجها
عن ذلن السٌاق ،بتؤثٌر عوامل جدٌدة تنسب إلى المتؽٌرات فً المفاهٌم والجدلٌة

الثوابت
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فالثوابت هً ماال ٌتؽٌر ،عادة ،من منطلمات السٌاسة الخارجٌة لبلد ما ،ولذلن ٌطلك
علٌها ،أٌضا ،المواعد والركابز والمبادئ ،وعادة،ما تكون مرتبطة،شدٌد االرتباط،
بكل ما ٌحممالمصالح األساسٌة ألي بلد ،كما ٌتصورها أهله،فً مختلؾ المجاالت
اإلستراتٌجٌة ،بؤبعادها السٌاسٌة واألمنٌة وااللتصادٌة والثمافٌة وؼٌرها،
مما ٌعتبر حٌوٌا،وهً تشكل منظومة تبنى ،بتؤنً وعن دراسة عمٌمة ،من خبلل ما
ٌتوارثه أهل البلد ،من تجارب وجودٌة فً عبللاتهم باآلخرٌن ،فً المجاالت المباشرة
واإلللٌمٌة والدولٌة ،وبما ٌعتنمون من لٌم ،وبما ٌتوفر علٌه بلدهم من مصادرلوة ،أو
مكامن ضعؾ ،لٌوظؾ كل ذلن فً الخطط التً ٌنبؽً إتباعها للحفاظ على سٌادة
الدولة ،وعلى مصادر لوتها ،ولتعزٌز مكانتها فً العالم.
والثوابت معلنة أو مضمرة ترتبط ارتباطا وثٌما بالدور الذي تعطٌه الدولة لنفسها،فً
الداخل ،وفً المحٌط المباشر والدولً.فلٌست ثوابت الدولة التً تعتبر نفسها مدعوة
لرسالة إٌدٌولوجٌة ،أو عرلٌة ،أو عمدٌة ،أو ثمافٌة ،مستمدة من هوٌتها ،كثوابت
التً تكتفً بالعٌش فً ما توارثته  ،من حٌز مادي ومعنوي ،ال تسعى لتجاوزه ،وال
تسمح بمنازعتها فٌه.
وعند الساسة والمادة الحكماء فإن الثوابت ترسم ،بؤناة ورصانة وبعد نظر ،وتستند إلى
عوامل موضوعٌةٌ ،كون فٌها التناسب موزونا بكل دلة ،بٌن ما ٌستطاع وبٌن وما
ٌراد ،وبٌن ما هو ظرفً عابر ،وما هو على حد أدنى من الرسوخ ،كما تستند إلى
عوامل خارجٌة تعتمد  ،فً لراءاتها وفً استشراؾ ما وراءها ،ثالب البصٌرة وسدٌد
الرأي.
وعندما نستعرض تارٌخ العبللات المدٌمة والحدٌثة ،بٌن دول العالم،تبرز ،أمامنا  ،أوجه
،من الصراع أو التعاون  ،نشؤت عنها ثوابت ،من الرٌبة أو الوثوق ،ومن التربص أو
االطمبنان ،ومنالعداء أو الصدالة ،حتى نصل الى ما انتهى إلٌه المجتمع الدولً،
بعد تجارب الحروب ،وخاصة الحرب العالمٌة الثانٌة ،من مواثٌك ولوانٌن لتنظٌم
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العبللات بٌن الدول ،و لتفادي ما من شؤنه أن ٌكون سببا للصراع المفضً إلى
الحروب.
ولد أصبحت هذه المواثٌك والموانٌن ملزمة لكل عضو فً األمم المتحدة  ،وأصبحت
الدول ،عندما تتحدث عن الثوابتفً سٌاساتها الخارجٌة  ،تمول إنها « تؤخذ نفسها
بمٌثاق األمم المتحدة الصادر فً  26جوان سنة 1945الذي ولعته وصادلت علٌه «.
وبعضها ٌعدد محتوى مواد هذا المٌثاق،علىكونها من ثوابته ،فً سٌاسته
الخارجٌة ،فٌذكر :الحفاظ على السلم واألمنالدولٌٌن ،وفضالمنازعات الدولٌة
بالوسابل السلمٌة،واالمتناع عن استعمال الموة أو التهدٌد باستعمالها ،وعدمالتدخل فً
الشإون الداخلٌة للؽٌر ،ونصرة المضاٌا العادلة ،والسعً إلى التعاون بٌن
الشعوب الىآخر ما هنان من التزامات تفرضهاالعضوٌة فً هذه المنظمة،بما ٌتم فٌها من
تبنً مواثٌك كثٌرةكالتً أملتها العولمة منذسنواتؽٌر بعٌدة .
وفً تونس مثبل ذكرخمٌس الجهٌناوي وزٌر الشإون الخارجٌة فً محاضرة ألماهاٌوم
18أكتوبر
 « 2015أن المواعد الثابتة التً تؤسست علٌها السٌاسة الخارجٌة منذ االستمبلل فً
ممدمتها االلتزام بعدم التفرٌط فً السٌادة الوطنٌة وبمواعد االحترام
المتبادل وبعدم التدخل فً الشإونالداخلٌة للدول والتمسن بالشرعٌة الدولٌة واحترام
ممرراتها وممتضٌاتها » ،مشٌرا إلى ّ
أن تلن السٌاسة الخارجٌة التونسٌة المتوازنة
ّ
التً أعطت لتونس شخصٌة دولٌة متمٌزة على المسرح الدولً وأكسبتها مكانة
مرمولة واحتراما كبٌرا ،كانت دوما حرٌصة على النؤي بتونس من مخاطر
االستمطاب الثنابً واألحبلؾ والصراعات اإلٌدٌولوجٌة
وإذا كان من المسلم به أن هذه المنظومة ،من الثوابت هٌمشتركة بٌن دول العالم الٌوم،
فإن بعض الدول تضٌؾ إلٌها ثوابت خاصة بها ،ترٌد التركٌز علٌها ،دون أن تكون،
على األلل فً ظاهرها ،متعارضة مع المواثٌك الدولٌة ،وتعلنها فً أدبٌاتها الدبلوماسٌة،
فبعضها ٌزٌد استكمال تحرٌر بعض ما ٌعتبره جزءا من ترابه الوطنً ،وبعضها ٌبرز
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الدفاع عن الوطن  ،وبعضها ٌبرزلضٌة ٌعتبرها عادلة لٌلتزم بالدفاع عنها،والبعض ٌإكد
الحرص على محورٌة دولته ومولعها المتمدم ضمن معادلة إدارة العبللات الدولٌة،
وبعضها ٌختار أن تكون إرادة ببلده ولدراتها ألوى من أٌة إرادات لدول أخرى.
ولكن ،زٌادة على ما هو دولً وما هو خاص معلن ،فبلبد من المبلحظة أن أؼلب الدول،ال
كبٌرةوالصؽٌرة،لها ثوابت خاصة ،كثٌرا ما ال تعلنها ولكنها تحتكم
إلٌها فً كثٌر منالموالؾ فً تصرٌؾ عبللاتها ،المرتبطة ،خاصة
ببلدان أو مواضٌع أو ظروؾ معٌنة،ناشبة عن عهود لدٌمةمبرمة ،أو أحداث تارٌخٌة
لها رواسب فً الوجدان،أو نواٌا مخفٌة تبعث على حذر أو تربص.
وهذه الثوابت لد تكون ظرفٌة وألل رسوخا من تلن التً اتفك المجتمع الدولً على تبنٌها
ولٌس بالضرورة أن تكون متنالضة والثوابت الدولٌة المشتركة .
فببلدنا ،مثبل ،تزٌد على الثوابت التً تحتوٌها المواثٌك الدولٌة التً ألمحنا إلٌها آنفا،
بناء اتحاد المؽرب العربً ،والعمل على نصرة المضٌة الفلسطٌنٌة ،ولكن عند
استعراضنا لموالفها الدبلوماسٌة ،طٌلة ما ٌزٌد عن الخمسٌن سنة ،بعد االستمبلل،
نستطٌع أن نستخرج ثوابت من النوع الثالث الذي لٌس دولٌا ،وال خاصا معلنا،وإنما
هو ألرب إلى اإلطار العام الذي تتنزل فٌه عبللات وموالؾ معٌنة.
فلو حاولنا استمراء بعض من هذا النوع من الثوابت فً مسٌرة سٌاسة تونس الخارجٌة
لوجدنا مثبل :أنه تبعا لما مٌز شعبنا ،عبر تارٌخ دولته المستملة لبل االحتبلل الفرنسً
وبعده ،من وضع جٌواستراتٌجً ودٌموؼرافً ،وملمح ثمافً وفكري وحضاري،
وتجارب من عبللات بالمحٌط وبالعالم ،نشؤت فٌه ما ٌمكن أن نطلك علٌها عبمرٌة
المكان التً تولدت منها ثوابت لعل أبرزها:
()1تجنب االندفاع فً تبنً الدعوات الوحدوٌة فً الجوار المباشر وفً اإلللٌمٌن العربً
واإلفرٌمً ،وااللتصار على التعاون الذي ربما ٌحمك الهدؾ من الوحدة المتسرعة دون
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أن ٌولع فً اشكالٌاتها ،وذلن خبلفا لما كانت تدعو إلٌه حركات سٌاسٌة وزعامات
عربٌة وإفرٌمٌة
()2السعً للمبلءمة بٌن ممتضٌات االشتران فً ممومات الهوٌة الدٌنٌة والمومٌة وبٌن
التمٌز الوطنً فً طبٌعة التعامل مع هذه الممومات
()3الحرص على سبلمة المعادلة ،خاصة فً الجوار ،بٌن الخصامات العابرة بما تتطلبه
من موالؾ  ،وبٌن تجنب اإلٌؽال فً المطٌعة التً تتحول إلى بإرة لبلضطراب والعداء.
()4الفصل بٌن رواسب المإثرات الناشبة عن فترات الكفاح ضد االستعمار الفرنسً وبٌن
الحرص على االستفادة من التعاون الثمافً والفكري والحضاري المتاح فً الفضاء
الفرنكوفونً و األورومتوسطً والؽربً عموما.
()5التوازن الحكٌم بٌن اتخاذ ما ٌملٌه التولً ضد مهددات األمن الوطنً ،خارجٌا،
وبٌن ما ٌمتضٌه الحرص على ممومات السٌادة ،من جهة ،وسبلمة المحٌط المباشر
واإلللٌمً من مضاعفات المطامع الخارجٌة فً التمولع ،من جهة أخرى.
( )6التوفٌك بٌن االنتماء الفكري والثمافً والسٌاسً لما كان ٌسمى العالم الحر وبٌن
النؤي عن التحول إلى شرٌن فً الصراع المحتدم بٌنه وبٌن الكتلة الدولٌة المضادة
بل والعمل على فسح المجال للتعاون مع أي منهما فً تحمٌك أسباب التمدم االلتصادي
واالجتماعً للشعب التونسً.
( )7الثبات على تحمٌك األهداؾ ولو بالمرونة فً الوسابل وبسٌاسة المراحل .

المتؽٌرات
هذا عن الثوابت ،وأما المتؽٌرات فهً ،فً هذا السٌاق ،كل ما ٌستجد من أوضاع ناشبة،
تتطلب االستحضار الجدلً للثوابت المرتبطة بها ،فتإكدها وتعزز ثباتها ،أو تملً التولؾ
وإعادةالنظر ،التخاذ المولؾ المناسب ،ولو فرض سٌاسات ،جدٌدة ،تنال من بعض
الثوابت  ،جزبٌا أو كلٌا ،تبعا لتمدٌر المعنٌٌن باتخاذ المرار فٌها.
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والمتؽٌرات تحدث فً داخل البلد ،فً أوضاعه الخاصة بنظام الحكم  ،أو فً ترتٌب سلم
المٌم ،أوفً عبللات الموى الحٌة والمإثرة فٌه بعضها ببعض ،كما تحدث فً الخارج،
فً مستوى الجوار ،أوفً اإلللٌم ،أوفً العالم ،بما فً ذلن التً تملٌها االكتشافات
العلمٌة وتفرضها ثورات المواصبلتوالتمنٌات.
صحٌح أن ثوابت المواثٌك الدولٌة ملزمة ألعضاء األمم المتحدة بصفة شبه دابمة  ،ولكن
للدول ،كما أسلفنا ،ثوابت خاصة ترتبط بؤوضاعها ،وهً التً،رؼم رسوخها،لد تتؽٌر،
بل إن الثوابت الدولٌة لد تتؽٌر ،ولكن بطرق ملتوٌة ،كتؽلٌب ثابتة على أخرى ،مثلما
ٌحدث بٌن ثابتتً عدم التدخل فً الشإون الداخلٌة للؽٌر ،وبٌن نصرة المضاٌا العادلة
أو بحموق اإلنسان أو بطرق ال تسلكها إال الدول الموٌة لتطوع بها أحٌانا ،لضاٌا
تستعصً دون ذلن التؽٌٌر ،على رؼباتها فٌها.
وعن التؽٌٌر الذي ٌنال من الثوابت ،بمطع النظر عن أسبابه  ،لد تمدنا أحداث جارٌة اآلن
فً بعض بلدان بعٌدة وؼٌر بعٌدة عنا ،بما ٌإشر الحتماالت ،أو ربما لبداٌاته فً ثوابت
كانت  ،لبل عشرات السنٌن ،من الراسخات .
وكذلن فإن بلدا كبٌر ذا وزن إللٌمً فً المشرق ،حدثت داخله ،فً أواخر سبعٌنٌات
المرن الماضً ،أحداث كانت لها أصداء بعٌدة ،وتؤثٌرات عمٌمة ،ؼٌرت طبٌعة
النظام ،ونمضت فلسفة الحكم فٌه ،وتؽٌرت ،تبعا لذلن ،ثوابت ،فً سٌاسته الخارجٌة
لتحل مكانها ثوابت جدٌدة ،تكاد تصل ،أحٌانا ،بعض أبعادها إلٌنا .
وتخوض كثٌر من مإسسات الفكر السٌاسً والدبلوماسً،منذ بعض السنوات وإلى الٌوم،
وخاصة بعد نتٌجة االنتخابات الرباسٌة األخٌرة فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة
فً لراءات استشرافٌة للعالم ،فً مرحلته الحالٌة ،وما توحً به من متؽٌرات
عمٌمة وكثٌرة ،متولعة  ،فٌها ما ٌتناول مناطك لنا بها عبللات راسخة و وثٌمة ،وما
ٌتناول منطمتنا العربٌة ،وحتى مؽربنا العربً.
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نسبٌة االلتزام بالثوابت الدولٌة
ربما ٌسمح هذا السٌاق بإثارة وجه مازال سلبٌا ،فً طبٌعة االلتزام بالثوابت الدولٌة ،
متمثبل فً وسابل التخلص من بعض المٌود عند الحاجة ،أو ممارسة ما ال ٌكون
مطابما لظاهر ما تعلنه هذه الدولة أو تلن ،من حرص على الشرعٌة الدولٌة ،وتمسن
بمختلؾ واجباتها ،إذ نراها ،اعتمادا على ما تتٌحه لها مكانتها الدولٌة ،أو ما
تسمح لها به بنود معٌنة فً المٌثاق الذي وضعه األلوٌاء ،تإسس للمفاهٌم الفمهٌة
الملتوٌة فً المانون ،وتتلمس التعبلت الواهٌة لتجعلها أسبابا لمولفها ،وتلوي رلاب
المسابل بما ٌتناسب وأهدافها ،ونراها تعمل ،فً السر ،ما ال ٌجوز إعبلنه ،فتمارس،
بؤوجه كثٌرة ،ما ٌعتبر ،لو أعلن ،انتهاكا لهذا البند أو ذان ،مما تم اعتماده لتنظٌم
العبللات بٌن الدول.
وما علٌنا ،لنتذكر الكثٌر ،من هذا إال أن نستعرض ،منذ نشؤة األمم المتحدة ،عددا من
المضاٌا الدولٌة ،ومن األزمات الكبرى التً شهدناها وما زلنا نشهد بعضها .أفبل نتذكر
الجٌوش التً ؼزت بلدانا معروفة ،أحدها بتعلة أنه صنع ،أو ٌوشن أن ٌصنع سبلحا
محظورا علٌه صنعه ،واآلخر وصؾ بعض مسٌرٌه بانتهان مواثٌك ألحبلؾ
هو عضو فٌها و الثالث حكم علٌه بالمروق الدولً عن شرعة العدل والسلم وحموق
اإلنسان ،فتمت إزاحتهم عن الحكم بالموة ،ونصب خلفاء لهم مختلفون عنهم؟
وألسنا نتؤلم ،فً عجز ،لما نراه من دالل ٌتمتع به مؽتصبون ألرض محتلة،
ٌسٌطرون بالموة على شعب منتهكة حموله ،وهم فً ظلمهم هذا،
ٌتمتعون بالتؤٌٌد والحماٌة ،من دول تعتبر ذلن من ثوابت سٌاستها الخارجٌة ،رؼم
لولها إنها لابمة ،ولٌمة ،على حراسة ثوابت السلم والحك والعدل فً النظام الدولً.
ولد ترون رأًٌ ،فً اعتبار بند آخر من بنود الشرعٌة الدولٌة ،ومن ثوابت السٌاسة
الخارجٌة لكل الدول ،على أنه أكبر ضحٌة لبلنتهان ،من الدول كبٌرها وحتى الصؽٌر،
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أال وهو ذان الذي مفادها االلتزام بعد م التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول األخرى،
فما أكثر ما تشتكً دول من تدخل دول ألوى فً توجٌه موالفها فً المحافل الدولٌة
وفً التعامل الثنابً ،بل وحتى فً تبنً اختٌارات معٌنة فً الداخل ،وتجنب خٌارات
تراها لها أنسب ،و وسابل هذا التدخل وطرله ،متعددة ٌزخر به رصٌد الموة الناعمة،
و ربما حتى التً تنمصها النعومة .

ببلدنا بٌن الثوابت والمتؽٌرات
وبما أننا نلتمً فً أجواء الذكرى فاسمحوا لً أن أذكر بمدى المصدالٌة التً كانت لببلدنا
فٌااللتزام بممتضى تلن الثوابت فً سٌاستها الخارجٌة .
وأول ما تجدر مبلحظته أن أهم هذه الثوابت هو بالطبع هدفها المتمثل فً الحرص
على مصالح تونس األساسٌة  ،وخاصة حرٌة لرارها وضمان سٌادتها وأمنها
وازدهارها ،ألن بمٌة الثوابت ،دولٌة كانت أو وطنٌة خاصة بنا ،إنما هً وسابل لخدمة
ذلن الهدؾ الثابت والذي ٌجب إال ٌتؽٌر.
وفً هذا المجال فبل بد من المبلحظة أن حرٌة المرار مسؤلة نسبٌة ،وعلى ؼاٌة من الدلة،
ولكن الذي ٌعنٌنا الٌوم ،هو التولؾ عند المدى الذي التزمت به ببلدنا ،داخل هذه المٌود
الضرورٌة للحٌاة الدولٌة ،فً نصٌبها من الحرٌة والسٌادة .
و أول ما نسارع لتسجٌله أن تونس،رؼم ما مرت بهمن مصاعب تخص الحفاظ على
أمنهاالمومً،فً بعض
سنوات التوتر اإلللٌمً والدولً،حرصت،صونا لسٌادتهاعلى أال تسمح بوجودلواعد عس
كرٌةلدول أجنبٌةداخل حدودها البرٌة والبحرٌة .
ولد تولفت ملٌا عندما لد ٌكون أفضى به الربٌس الحبٌب بورلٌبة لوزٌر خارجٌته
فً السبعٌنٌات المرن الماضً دمحم المصمودي رحمه هللا من شعور بالضٌك تجاه جوار
بدا له متنمرا ال ٌبعث على الطمؤنٌنة  ،ومن تفكٌره فً خطة ولابٌة حسب شهادة
أدلى بها للصافً سعٌد أوردها فً كتاب عن بورلٌبة ،صادر فً شهر نوفمبر سنة
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* 2000بورلٌبة :سٌرة شبه محرمة

*

صٌ 335/334نمل الوزٌر عن بورلٌبة لوله»إننً أنظر بعٌدا جدا إن تونس المحاصرة ب
ٌن هذٌنالثورتٌن ٌمكن أن تختفً ذات ٌومٌلزمنا الدخول
فً كادر الدفاع وااللتزامات المحددة ،فالحلفاألطلسً هو وحده الذي ٌمكن أن ٌعطٌنا تلن
الضمانات »
إن هذا الكبلم(فً صورة التؤكد من صدوره عمن نسب إلٌه) هو دلٌل على مدى تؤثٌر
المتؽٌرات فٌالثوابت ،ولو أن المسؤلة لم تتجاوز التفكٌر إلى مرحلة الطلب الذي ٌمول
الوزٌر إنه صرؾ نٌةالربٌس عنه.
كما إن تونس ،رؼم صعوبات التفاوض بسبب ضعؾ ما لدٌها من مإثرات فً لضاٌا
كثٌرة ثنابٌةأو أوسع من ثنابٌة،كانتدابما

شدٌدة الحرص على حرٌة المرار و

صون السٌادة  .وٌعرؾ أكثركم تلن المعاناة الشالة التً كان زمبلإنا المباشرون
لهذه الملفات ٌواجهونها للخروج من المعضبلت التفاوضٌة أو التدخبلت التً تكتسً
جبلبٌب النصح البريء من األشماء واألصدلاء بما ٌحمك التوصل إلى تنازالت تحفظ
توازن المصالح .
وربما ٌكون المدلول األنموذج لمدى إصرار ببلدنا على صون سٌادتها وحرٌة لرارها
جلٌا فً الحادثة المعروفة عند عدوان الطٌران الحربً الصهٌونً على حمام الشط.
ونمبل من كتاب (الحبٌب بورلٌبة األهم والمهم ص

ٌ )249مول مإلفه السٌد الباجً

لاٌد السبسً « إن الربٌس بورلٌبة رد على مولؾ الربٌس األمٌركً رٌؽن الذي لال
« إن الؽارة كانت دفاعا مشروعا عن النفس » حٌث دعا السفٌر األمٌركً فً
الحال لبلحتجاج على البٌان ملحا على وجوب إعادة الوالٌات المتحدة النظر فً مولفها
ما جعل مولؾ الدولة العظمى ٌتؽٌر حتى كاد ٌكون نٌبل من ثوابتها ،فً سٌاستها
الخارجٌة تجاه إسرابٌل.
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وأما بخصوص االلتزام بتجنب كل ما من شؤنه تهدٌد السلم واألمن الدولٌٌن ،والحرص
على فض النزاعات مع الؽٌر بالطرق السلمٌة فنجد أن ببلدنا منذ استمبللها ،هً
الوحٌدة فً منطمتها المؽاربٌة ،أو حتى الشمال افرٌمٌة التً لم تخض حربا
وال حتى نزاعا مسلحا مع أي دولة من دوال لمنطمة ،رؼم حدوث أحوال كانت،
لوال الحكمة واختٌار سبل السبلم ،تفضً إلى استعمال الموة التً ٌصعب التنبإ
بمداها زمنا وكٌفا .
وهً لد أفلحت ،خبلفا لدول أخرى فً المنطمة ،فً فض خبلفات حدودٌة بالطرق السلمٌة
سواء تلن التً رفع األمر فٌها إلى محكمة العدل الدولٌة أو التً تؽلبت فٌها الحكمة
وبعد النظر ،فسلمت عبللات الجوار األخوي من نزاعات األخوة على اإلرث ،وأثبتت
األٌام صواب الحلول السلمٌة والمٌمة الكبرى لتؤثٌرها اإلٌجابً على العبللات التً
تسود جوارنا مع األشماء.
وربما ٌناسب أن نذكر،هنا بؤن ببلدنا شهدت ،فً المراحل المبكرة لبناء الدولة التونسٌة،
بعد االستمبلل ،الكثٌر من االختبلفات مع أشماء مجاورٌن وؼٌر مجاورٌن ألسباب عدٌدة،
منها ما ٌتصل باالختٌارات المجتمعٌة أو بالتمولع فً الركح اإلللٌمً والدولً،
أو بمضاٌا ترتبط بجوانب من عناصر الهوٌة المشتركة ،وخاصة فً تصور ألوم
المسالن لتوظٌفها فً تموٌة الكٌانات الوطنٌة وبناء الوحدات اإلللٌمٌة و الجهوٌة .
ولد بلؽت هذه االختبلفات أحٌانا حدا تحولت عنده إلى خصام ولطٌعة ،فتعرضت تونس
لمإامرات سٌاسٌة وعسكرٌة وإرهابٌة واجتماعٌة لزعزعة النظام فٌها ،ولكنها كلها
فشلت أمام مناعة الوحدة الوطنٌة وسبلمة البنٌة السٌاسٌة الداخلٌة ،وما كانت تتمتع
به الببلد من عبللات وثٌمة مع دول ٌمرأ لها حساب فً مثل هذه األوضاع . .
ولكن البد من التؤكٌد بؤن تونس ،رؼم عملها أثناء التنازع والصراع بما كان متاحا لدٌها
من وسابل الرد ،لم تحاول التآمر على أحد ،ولم تفتح مجالها ألٌة حركة مناوبة ألي
بلد،حتى ممن بلؽوا مدى بعٌدا فً السعً لزعزعة نظام الحكم فٌها ،ألنه كان من
ثوابتها أال تكون أرضها مٌدانا لمن ٌعمل ضد سلطة الدولة فً ببلده ،وأثبتت ذلن
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بالبرهان ،عندما لجؤ إلٌها عسكرٌون ومدنٌون سٌاسٌون ،هاربٌن من زمبلبهم فً
السلطة ،فاستمبلتهم و رفضت طلبات ملحة ومؽرٌة أحٌانا ،لتسلٌمهم فحمتهم و ضمنت
لهم الخروج اآلمن من تونس الى الوجهة التً اختاروها.
ولعل ثالث هذه الثوابت فً األهمٌة ،هو المتعلك بنصرة المضاٌا العادلة ،وفً هذا المجال
فإن ببلدنا كانت رابدة فً ثبات مصدالٌتها بدون منازع  ،وخاصة فً ثبلث لضاٌا
كبرى :
كانت أوالها لد انطلمت فً ظرؾ حساس ودلٌك ،لم تستكمل فٌه الدولة سٌادتها
على أرضها ،ولم تكن لها الموة المناسبة لتحمل أعباء المولؾ
وكانت وحدتها مهتزة األركان بسبب داخلً معروؾ ،وبلؽت دلة المسؤلة نشوء وضع
هدد االستمبلل الوطنً الذي كان حبر تولٌعه لما ٌجؾ ،ولكنها ،رؼم كل هذه األخطار،
فتحت للبها وذراعٌها وأرضها ،حكومة وشعبا ،إلخوتها من شعب الجزابر الشمٌك ،فً
معركتهم العادلة للتحرٌر ،و آوت لٌاداتهم السٌاسٌة ،واحتضنت تشكٌبلتهم ولٌاداتهم
العسكرٌة ،وناضلت إلى جانبهم بكل ما لدٌها ،واعتبرت أن أعز وسام لها،
فً تارٌخ العبللات مع الجزابر ،وفً مصدالٌة الثبات على ما
التزمت به من نصرة المضاٌا العادلة ،ذلن الدم التونسً/الجزابري الذي اختلط فً
مناسبات عدٌدة أثناء تلن المرحلة المجٌدةمن الكفاح فً إطار لضٌة عادلة ٌخوضها
شعب شمٌك.
وكانت ثانٌة المضاٌا تلن التً نطلك علٌها مظلمة المرن العشرٌن ،المضٌة الفلسطٌنٌة،
التً سبك االنخراط من لبل الشعب التونسً ونخبه وحركته الوطنٌة فً نصرتها ،لبل
حصول ببلدنا على االستمبلل ،عندما تسابمت سنتً

1947و  1948أفواج الشباب

التونسً ،مإطرة بمٌادات الحركة الوطنٌة فً الببلد ،إلى التسلل أفواجا عبر حدودنا
مع لٌبٌا ،متطوعة لبلنخراط فً مختلؾ الجٌوش والكتابب التً كانت تعد لنصرة الشعب
الفلسطٌنً ،فً أولى معاركه ضد العدوان الصهٌونً على أرضه .وبعد استمبلل ببلدنا
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كانت تلن النصرة بالدعم متعدد األوجه  ،وبالتؤٌٌد الدبلوماسً وبالرأي السٌاسً الذي
كانت لمته النصوح خطاب الربٌس الحبٌب بورلٌبة ،سنة  1965فً أرٌحا.
ومثلما كان األمر مع لضٌة الشعب الجزابري الشمٌك ،فمد آوت تونس فً مرحلة عسٌرة
على الفلسطٌنٌٌن وعلى العرب ،لٌادتهم التً ضالت علٌها األرض بما رحبت،
واتسعت لها صدور التونسٌٌن وأحضانهم وأرضهم لعشر سنوات ،كانت ثرٌة بالنضال
متعدد األوجه واختلطت فً مراحل منها على أرض تونس دماء الشهداء من
التونسٌٌن والفلسطٌنٌٌن جراء الؽدر الصهٌونً ،وكانت خاتمتها عودة المٌادة
الفلسطٌنٌة ،ممثلة فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،من أرض تونس مباشرة إلى األرض
الفلسطٌنٌة ،وعلى رأسها لابدها الرمز الربٌس ٌاسر عرفات ،برد هللا ثراه،
لٌسجل التارٌخ للشعب التونسً موالؾ من الشهامة والنبل والصدق ال تنسى فً شد
أزر الشمٌك  ،وفً نصرة المضاٌا العادلة.
أما ثالثة المضاٌا التً اخترتها ،كنماذج لمصدالٌة تونس فً نصرة لضاٌا الحك والعدل،
فتتمثل فً دعمها الرابد لحركات التحرٌر فً مختلؾ أصماع المارة األفرٌمٌة،
بشد أزرها،فً المحافل الدولٌةبالدبلوماسٌة الرصٌنة والفعالة التً جعلت أحد أبرز لادة ال
حركة الوطنٌة ،فً تونس المرحومالمنجً سلٌم ٌ ،تمتع بالذكر الطٌب لدى
الجٌل األول من لادة النضال اإلفرٌمً ،بما نهض به،فٌهذا المجال ،كربٌس لبعثة تونس
فً هٌبة األمم المتحدة،وكمناضل صلب وسٌاسً حكٌم،من توجٌهمخلص  ،ودعم رشٌد.
ومن ٌنسى ،تلن الزٌارة التارٌخٌة التً أداها خالد الذكر الزعٌم الربٌس (نلسن مندٌبل)
إلى ببلدنا سنة  1962فً مرحلة اإلعداد للكفاح المسلح ضد التمٌٌز العنصري الذي
كان شعبه ٌتجرع مرارته ،ولد استمبل خبللها كمناضل من لبل الربٌس بورلٌبة
شخصٌا الذي شد أزره و وعده بالدعم بعد أن تؤكد من لوة جؤشه وشدٌد عزمه على
مواجهة دولة األبارتاٌد ،ولبل أن تلمً به حكومة التمٌٌز العنصري فً جنوب إفرٌمٌا،
فً أتون ملحمته النضالٌة الكبرى التً تحول بها مثبل فرٌدا فً البطولة و الحكمة ،حرن
العالم وظفر بالنصر المإزر.
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وإضافة لما عبر عنه (ماندٌبل)من ثناء على تونس فً كتابه (فً طرٌك الحرٌة) ٌذكر
أحد الزمبلء الذي هٌؤت له مهامه الدبلوماسٌة فرصة اللماء بماندٌبل ،بعد النصر ،أن
ذلن البطل اإلفرٌمً األسطورة ٌحتفظ بذكرى طٌبة جدا عن تونس ورجالها ومولفها
منه فً تلن األٌام .ومما أكده لزمٌلنا الكرٌم (أبوكرٌم) أنه استفاد فً نضاله ضد المٌز
العنصري من سٌاسة المراحل التً استلهمها من التجربة النضالٌة التونسٌة.
بٌن النخوة والعبرة
أردت أن أكتفً بما لدمت من شواهد ،على مصدالٌة ببلدنا  ،فً التزامها بالثوابت التً
اتخذتها لواعد لسٌاستها الخارجٌة  ،واعتمادي أن تلن المصدالٌة حرٌة بؤن تثٌر
النخوة فً األحٌاء ممن شاركوا ،فً المستوى السٌاسً أو الدبلوماسً ،فٌها كما لد
تثٌرها فً األجٌال التً أخذت وتؤخذ عنهم مشعل الدبلوماسٌة التونسٌة ،إلى الٌوم
وفً لادم األٌام.
ورؼبة فً توخً الموضوعٌة  ،فً طرح جدلٌة النخوة والعبرة ،من خبلل احتفالنا
بالستٌنٌة ،رأٌت التولؾ عند ما بدا جنوحا ،عن هذه المصدالٌة  ،فً مدى االلتزام
ببعض تلن الثوابت ،وربما ٌكون استجابة لمتؽٌرات ،نذكر بعضه للتارٌخ واالعتبار .
فنبدأ بما ولع طرحه فً هذا المجال ،سٌاسٌا وإعبلمٌا  ،معركة (بنزرت) التً نفخر بها،
ونعتز بنتابجها  ،والتً اتخذنا خاتمتها عٌدا وطنٌا مجٌدا لجبلء آخر الموات العسكرٌة
المحتلة ،عن أرضنا.
فمد رأى فٌها بعض الباحثٌن والمحللٌن من السٌاسٌٌن والعسكرٌٌن فً الخارج وفً بعض
األوساط التونسٌة جنوحا ؼٌر مبرر عن ثابتة مركزٌة ،فً سٌاسة ببلدنا الخارجٌة ،
وهً االلتزام بتؽلٌب منطك الحوار والتفاوض والوسابل السلمٌة لحل الخبلفات
والمنازعات…وذهب البعض منهم فً لراءات لمولؾ الربٌس بورلٌبة
جوهرها ٌتمثل فً اعتبار الربٌس بورلٌبة لد لجؤ الى استعمال الموة  ،بٌنما كان فً
االمكان تجنبها  ،وٌذهب أصحابها فً تعلٌلهم للمولؾ التونسً  ،مذاهب افتراضٌة
خبلصتها:
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ان الربٌس الحبٌب بورلٌبة كان فً تلن المرحلة من بناء الدولة فً حاجة لمعركة ٌتجاوز
بها ما ٌدعون من ضٌك الرأي العام التونسً بمٌادته والرأي العام العربً الذي كان
أؼلبه معبؤ ضده بسبب الدعاٌة الٌوسفٌة ،وبسبب المد المومً العربً الذي كانت
تشحنه ضده الدعاٌة المصرٌة الموٌة بدفع من الربٌس الراحل جمال عبد الناصر
فً أٌام أوج مجده  ،وٌضاؾ إلى ذلن ما كانت علٌه عبللات تونس البورلٌبٌة ببعض
تٌارات مدنٌة وعسكرٌة فً جبهة التحرٌر الجزابري وفً جٌشها ،ال تخفً عدم
ارتٌاحها لموالؾ الربٌس بورلٌبة السٌاسٌة ،خاصة فً بعض جوانب من تصورات
الحلول للحرب الفرنسٌة الجزابرٌة التً كانت تمر بؤدق مراحلها.
ودون التوسع فً عرض الجوانب التارٌخٌة لهذه المعركة ،وخاصة لما صدر فً تونس،
منذ بضع سنوات ومازال ٌصدر ،دعونا نتذكر ما عشناه أٌام تلن المعركة لنحتكم
إلٌه فً تمدٌر المولؾ.
فبورلٌبة كان لد طرح ،ؼداة نٌل االستمبلل التام فً20مارس ،1956مسؤلة جبلء الموات
الفرنسٌة عن تونس  ،وهو ما تم فعبل على مراحل معروفة  ،باستثناء بنزرت وخاصة
لاعدتها المهمة  ،وعن هذه األخٌرة كانت موالؾ بورلٌبة جلٌة فً مطالبته بالجبلء
التام عنها ،خصوصا فً اللماء المشهور بٌنه وبٌن الربٌس دٌمول فً

 27فٌفري

 ، 1961ولطعت ،لبل ذلن اللماء  ،خطوات فً انجاز الجبلء بانحسار المساحة التً
كانت الموات الفرنسٌة تتحرن فٌها  ،ولكن المناخ الذي كان سابدا بٌن البلدٌن لم ٌكن
مناخ الثمة المتبادلة بسبب المولؾ التونسً فً احتضان الثورة الجزابرٌة ،
كما لد الٌكون بعٌدا عن الحمٌمة أن الربٌسٌن كان كل منهما ٌواجه صعوبات داخلٌة أثرت
فً الكٌفٌة التً تمبها اتخاذ لراره فً المسؤلة ،أخذا فً االعتبار ما هو معروؾ عنهما،
من عناد وأنفة ولوة شخصٌة .لد تطؽى ،مجتمعة ،على رجاحة عمل واتساع تجربة
ال ٌنكرها لدٌهما أحد.
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فبٌنما كانت تونس تنتظر خطوات جدٌدة من الجانب الفرنسً تإشر لما تم علٌه االتفاق،
من حٌث المبدأ ،أي الجبلء الكامل عن بنزرت ،أعطى الفرنسٌون إشارة معاكسة لذلن
عن طرٌك لرارتوسٌع ممر هبوط الطابرات بماعدة سٌدي أحمد الذي أعلنه األمٌرال(أمان)
فً  4ماي  ، 1961وربما كان رد فعل تونس على ذلن ،بإعبلن النفٌر العسكري
والتعببة الشعبٌة ؼٌر مناسب ،من وجهة النظر الفرنسٌة ،ولكن رد الفعل الفرنسً
علٌه كان هو أٌضا أعنؾ  ،وال ٌخلو مولؾ الجنرال دٌؽول ،فً أمره بمستوى الرد ،من
شبهة اؼتنام الفرصة الحتواء ما كان ٌواجهه من تحد لوي ٌهدد بالعصٌان صادر عن
عدد من كبار ضباط جٌشه فً حرب الجزابر .ولذلن فبل ٌمكن الجزم بؤن الربٌس
بورلٌبة لد اختار اللجوء إلى الموة ،ولكنه ربما ٌكون أساء تمدٌر رد فعل الجنرال
دٌؽول الذي ربما ٌدعً أنه إنما رد على تحد ،ولكنه أفرط فً استعمال الموة ،فحول
ما كان معركة إلى ما هو ألرب إلى الحرب.
ولما حانت مرحلة توظٌؾ ما ولع بٌن البلدٌن ،تجلت عبمرٌة بورلٌبة و
مهارة الدبلوماسٌة التونسٌة التً نحتفل بذكراها الستٌن ،وذلن من خبلل المدرة
على حشد التؤٌٌد الدولً الذي أجبرفرنسا على التفاوض ،لتحمٌك الجبلء عن بنزرت،
فكانت الخاتمة أن بورلٌبة الذي لال الجنرال إنه حرمه من الظهور بمظهر
الذي ٌرٌدافتكان الجبلء بالموةٌ ،ظهر فعبل أنه افتن الجبلء بالموة ،ولكن الموة
الناعمة التً استؽلت ؼطرسة الموة الخشنة ،وهزمتها فً حلبة الدبلوماسٌة والسٌاسة.
وهنان موضوع ثان فً رباسة المإسس الكبٌر كان خاطفا وخطٌرا وال ٌمكن أن نتفادى
الولوؾ عنه بما أنه من أثبت الثوابت فً السٌاسة الخارجٌة الحرص على سٌادة
البلد وسبلمة كٌانه الوطنً ،وبالتالً عدم المؽامرة بها بالسٌر فً سبٌل ؼٌر آمنة،
وكذلن معروؾ أن من الثوابت الخاصة لببلدنا فً ظل لٌادة بورلٌبة اإلمسان عن
االستجابة المتسرعة لدعوات لوحدة العربٌة ،فإنً لد حرت فً وصؾ إمضاء الربٌس
الحبٌب بورلٌبة ٌوم 12جانفً 1974وثٌمة جربةالوحدوٌة مع العمٌد معمر المذافً.
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هل تخلى ربٌسنا العظٌم عن هذه الثابتة الكبرى ؟ أم إنه تخلت عنه تلن البصٌرة الملهمة
التً شهد له بها الصدٌك والعدو ،فظن أن رباسة البلدٌن لد جاءته تسعى  ،وان ذلن
الشاب الذي اتهمه  ،لبل عامٌن فً خطاب البلمارٌوم ،بالطٌش وعدم التجربة ،
لد نضج واستسلم له؟ هل كان ما كان تحت متؽٌر من المتؽٌرات التً للنا إنها لد تنال
من الثوابت؟ فمد ٌكون ارتفاع أسعار النفط الذي انطلك سنة

1973هو الذي جعل

بورلٌبة ٌستشعر الخطر المادم على بلده من وجوده بٌن عمبللٌن نفطٌٌن ،فاستجاب
لمن أؼراه بالثروة النفطٌة التً بها ستنتهً معاناة تونس االلتصادٌة وتبلػ الصورة
المثالٌة التً عاش بورلٌبة ٌطمح أن تكون علٌها ؟ أم كان استباق التصور بنً على
انبهار بما جرى فً عٌد الفاتح من سبتمبر الذي حضره الربٌس بورلٌبة،فً طرابلس
لبل ثبلثة أشهر من لماء جربة؟ أم كان ذلن صدى لعرض وحدة أخرى أكبر جرى فً
مدٌنة الكاؾ فً ماي  ، 1973و كؤختامه أن سمع بورلٌبة من ضٌفه الربٌس صاحب
العرض لوله « إن تونس ال تزال ؼٌر ناضجة للوحدة » ٌراجع كتاب الصافً سعٌد
(الحبٌب بورلٌبة سٌرة شبه محرمة ص

 )331الكثٌر منا كان ٌراوده حلم الوحدة ،

كمصدر لوة الشن فٌه ،ولكن كانت مدرسة بورلٌبة هً التً أٌمظت فٌنا الحذر
الموضوعً ،ودعتنا لتؽلٌب العمل على العاطفة ،وتؤجٌل حلم الوحدة إلى ما بعد انجاز
البناء الراسخ للبلدان التً ٌمكن أن تصبح وحدتها لوة ،ماذا ألول فً هذه
العملٌة التً  ،لو بلؽت أوجها  ،لتؽٌر وجه التارٌخ فً وطننا ،إما إلى بلد ذي لوة متعددة
األبعاد تصبح بها الدولة الجدٌدة ذات وزن لم تحلم به  ،منذ سمطت دولة الموحدٌن ،
وإما إلى دخول نفك ٌ ،صعب التكهن بمدى ما فٌه من مخاطر  ،تنذر بمرحلة
عواصؾ عنٌفة ،ملٌبة بالفتن و التآمر واالنمبلبات  ،وتكون خاتمتها ضٌاع ما بنته ،
طٌلة لرون ،أجٌال تونسٌة متنورة أدخلتنا بحكمة وصبر وحسن استشراؾ  ،فً سٌاق
النهوض والتمدم والرلً المستمر.
واترن لكل واحد منكم ان ٌتخٌل أي المصٌرٌن كان ألرب لبلحتمال  ،ولكنً ،وكثٌرٌن مثل
ي،على إٌماننا بصواب الوحدة المضمونة النتابج  ،كنا أشد خشٌة  ،وأكثر مٌبل إلى
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تولع المصٌر الثانً ،الذي لخصه البعض ،فً تلن الفترة  ،بؤنه لٌس وحدة ولكنه
وحلة والذي ولانا هللا منه .
وأتساءل دون لدرة على الجواب عن هذه العملٌة :أهً جنوح أم شبه جنوح ؟ أم هً حاد
ثة تستعصً عن التوصٌؾ والتصنٌؾ؟ أم هً لراءة بنٌت على تمدٌر لمتؽٌر أثر فً
إحدى الثوابت التً للنا إنها لابلة للتؽٌٌر؟
ومهما كان األمر فإنها ٌنبؽً ان تظل مصدر عبرة.
ومن أبرز حوادث الجنوح عن الثوابت المعلنة فً سٌاسة ببلدنا الخارجٌة تلن التً حاد ؾ
ٌها المولؾ التونسً عن نصرة لضاٌا الحك والعدل فً عهد الربٌس الثانً للجمهورٌة .
ففً  02أوت  1990ؼزت لوات العراق ،بؤمر من الربٌس صدام حسٌن ،دولة الكوٌت
الشمٌمة العربٌة الجارة ،وأنهى من جانبه وجودها الدولً وألحمها بالعراق والٌة
من والٌاته ،فكان رد أؼلب دول العالم  ،وخاصة العربٌة واإلسبلمٌة  ،التندٌد بما
اعتبرته عدوانا وانتهاكا للمواثٌك الدولٌة ،ودعت الطرؾ المعتدي إلى سحب لواته من
الكوٌت وإنهاء عدوانه  ،وأعربت عن عزمها على العمل لرد العدوان ومساعدة الكوٌت
على استرجاع سٌادته .
ولم ٌشذ عن هذه الموالؾ إال دول معدودة كان من بٌنها الجمهورٌة التونسٌة التً جاء
أول بٌان أصدرته وزارة الشإون الخارجٌة ،تبٌانا لمولؾ ببلدنا من الؽزو،
معبرا عن « الملك البالػ حٌال التدهور العسكري فً النزاع العرالً الكوٌتً،
وأن ما ٌهمها هو المحافظة على التضامن والوحدة العربٌٌن ،والتناعها أن الجامعة
العربٌة تبمى اإلطار المبلبم لتسوٌة األزمة بالسبل السلمٌة »
ولكن عند انعماد الممة العربٌة الطاربة بالماهرة ،التخاذ مولؾ عربً مشترن  ،لاطع
ربٌسنا الممة ،معلبل ذلن بؤنه طلب من الربٌس المصري تؤجٌلها  ،لٌومٌن أو ثبلثة،
ألنه كان ٌعتزم االتصال بالربٌس صدام حسٌن إللناعه بضرورة التوصل إلى حل ٌحفظ
حموق أطراؾ النزاع وٌصون وحدة األمة .
ولد تداول بعض أهل الذكر،فً تلن الفترة ،أحد سببٌن لهذا المولؾ الذي استؽربه كثٌرون
 .فمال البعض إنه خطؤ فً لراءة متؽٌر إللٌمً ،فً المشرق العربً ،عززته عبللات بٌن
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الربٌسٌن متٌنة و ذات بعد استراتٌجً ،تمخضت عنها زٌارة كان أداها الربٌس التونسً
لبؽداد ،بعٌد انتهاء الحرب العرالٌة /اإلٌرانٌة .
ولال آخرون إن الربٌس التونسً تؤثر بحاسته األمنٌة ،فً لراءة المشهد الشعبً ،و
ردود فعله فً العالم العربً عامة ،وفً تونس خاصة ،وربما ٌكون سعى الستباق
رد فعل الطبمات الشعبٌة وخاصة التٌارات اإلسبلمٌة،التً انحاز أؼلب لادتها إلى جانب
المٌادة العرالٌة.
ومهما كان سبب المولؾ الرسمً التونسً ،فبل مناص من اعتباره انتهاكا واضحا
لموالؾ تونس ا لثابتة فً الولوؾ إلى جانب المضاٌا العادلة ونصرتها ،وهل اعدل
من لضٌة كمضٌة شعب ٌؽزى وتنتهن سٌادته ،وٌحتل وطنه ،وٌمضى على وجوده،
كدولة معترؾ بها دولٌا ؟ .وهل من الصواب أن ننصر لضٌته بالمول:
« إننا للمون من التدهور العسكري فً النزاع بٌنه وبٌن ؼازٌه ،وأن الذي ٌهمنا هو
المحافظة على التضامن والوحدة العربٌٌن ،وأن نعرب على التناعنا بؤن الجامعة العربٌة
هً اإلطار المناسب لتسوٌة األزمة » ثم نماطعها بتعلة واهٌة ؟
وللتارٌخ فإنً أشهد أن وزٌر الخارجٌة التونسً آنذان السٌد إسماعٌل خلٌل كان ٌوم ؼزو
الكوٌت فً الماهرة لرباسة الوفد التونسً فً اجتماع لوزراء خارجٌة الدول اإلسبلمٌة،
ودعانً بصفتً مندوب ا لتونس فً منظمة المإتمر(لبل أن تصبح التعاون) اإلسبلمً،
ضمن عدد من مساعدٌه من أعضاء الوفد المرافك له إلعداد مشروع برلٌة توجه إلى
الرباسة فً تونس ،تتضمن ممترحا لبٌان المولؾ التونسً من الحدث
الخطٌر ،وكان توجٌهه لما ٌنبؽً ان ٌكون علٌه مولؾ تونس اإلدانة الشدٌدة للعدوان
والولوؾ إلى جانب الكوٌت ،وتم تحرٌر برلٌة بذلن و وجهت إلى تونس  ،ولكن
المفاجؤة أن ما أعلنته وزارتنا للخارجٌة كان منالضا تماما لما الترحته برلٌة الوزٌر
خلٌل  .وتعرفون أنه اعفً،ثمنا لمولفه هذا ،من مهامه على رأس الوزارة
أٌها السادة الكرام
إن الذكرى تشمل فٌما بٌن سنة1956و سنة  2016ولد ٌسؤل البعض أو ٌتساءل عن
هذه السنوات الست األخٌرة ،وعما فعلنا بالمتؽٌرات وبالثوابت فٌها؟ فبالتؤكٌد أنه سٌكون
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رأٌا ،ولد ٌبنً على ذلن مولفا ،وسٌجد ما بدا انتهاكا لثوابت من نوع عدم التدخل فً
الشإون الداخلٌة للؽٌر،فما بالن إذاكان شمٌماومن نوع ما اشتهرت به ببلدنا من حماٌة
من ٌلجؤ إلٌها فبل تسلمه وال تسمح له بالعمل على أرضها ضد الحكم فً ببلده.
ولكن لد نجد من ٌعتبر أن تلن األمور جرت كاستجابات لمتؽٌرات حدثت فً ببلدنا
وفً إللٌمنا العربً وفً الجوار ،فنالت من ثوابت رآها المسإول عنها حرٌة
باالستجابة.
أما أنا فإننً ،بعد تفكٌر  ،اخترت أال أخوض فٌها لسبب موضوعً بحت ،وهو أنها ،فٌما
رأٌت ،مازالت أحداثا راهنة تجري  ،ولم تصبح تارٌخا ٌطمبن الباحث فٌه إلى معطٌات
ٌمكن البناء علٌها ،بالحد األدنى الضروري ،لطلب الموضوعٌة .وحسبً أن ألول فٌها،
فً مستوى العبللات الخارجٌة ،إنها تحول ثوري تـونسً السدى واللحمة والنسٌج ،
حدثت فٌه تطورات وتحوالت جذرٌة لفابدة الوطن  ،وارتكبت خبلله أخطاء ،هنا وهنان ،
تجاوزناها  ،وأشرفت فٌه السفٌنة ،مرات على التٌه  ،ولكن العبمرٌة التونسٌة أفلحت
فً االهتداء لسبٌل النجاة  ،وشإوننا الخارجٌة ،توجها وحضورا  ،الٌوم ،أفضل حاال ،
و ال نملن إال أن ندعو هللا أن ٌجعلنا فً مستوى ما فً تارٌخ دبلوماسٌتنا من أسباب
النخوة ،وأن ٌلهمنا المدرة على تلمس ما ٌمدنا به من عبرة ،وأن ٌهدٌنا سواء
السبٌل** محاضرة السفير إدمحم جنيفان في الذكرى الستين للدبلوماسية التونسية ( 16نوفمبر
)2016

عبللة تونس بالمنتظم االممى
تدخل السفٌر احمد ؼزال
ورثت هذه المنظمة عصبة األمم عمب الحرب العالمٌة الثانٌة وكان همها تجنب وٌبلت
حرب عالمٌة جدٌدة وتعرض إلى تارٌخ تونس مع هذه المنظمة  ،منذ انخراطها بها
وكٌؾ تحصلت سنة 1958ألول مرة على عضوٌة مجلس األمن  ،والدورالنشٌط الذي
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لعبته الدبلوماسٌة آنذان بفضل جهود المرحوم المنجى سلٌم الذي ترأس المنتظم
االممى سنة 1961مإكدا ان تونس تحرص على مكانتها فً هذا المنتظم حماٌة ألمنها
ألنها ال تملن لوة عسكرٌة بل تعول على آلٌة الفصل  51الذي ٌسمح باالستنجاد باألمم
المتحدة فى حالة االعتداء على أمنها ،وتعرض بإسهاب للدور الذي لعبته األمم المتحدة
عندما ولع االعتداء على سالٌة سٌدي ٌوسؾ أو عند لنبلة حمام الشاطا من طرؾ
الموة الصهٌونٌة
وعموما ان تونس كانت من ثوابتها العمل بمناعة كبرى صلب المنظمة الدولٌة و هً
تعتمد ان هذه المنظمة أنصفت تونس كلما ولع اللجوء الٌها ،وان النمد الذى توجهه لهذه
المنظمة ٌتعلك بالمضٌة الفلسطٌنًة  ،اذ تخلت هذه المنظمة عن دورها فً مناصرة
لضاٌا التحررخاصة بعد انهٌار جداربرلٌن حٌث أصبح المنتظم االممى رهٌن المولؾ
األمرٌكً ثم انتمل للحدٌث عن عبللة تونس بالوالٌات المتحدة موكدا أن تونس أول
من اعترؾ بالوالٌات المتحدة بعد انتهاء الحرب األهلٌة سنة،1865
ولد ردت الوالٌات المتحدة هذا المولؾ فكانت أول من اعترؾ باستمبلل تونس وبٌن أن
الوالٌات المتحدة نفسها تحرص على المحافظة على هذه العبللة وهو ماٌفسر زٌارة
أٌزنهاور لتونس فً بداٌة االستمبلل و المعونات التً لدمت للشعب التونسً
كالحلٌب أو الدلٌك أو لتجهٌز الجٌش التونسً ،مإكدا أن ثوابت السٌاسة التونسٌة
تموم على أساس المحافظة على هذه العبللة ولكن دون تبعٌة التورط
فً لبول لواعد أجنبٌة على األراضً التونسٌة وأضاؾ أن الخبلؾ بٌن
تونس والوالٌات المتحدة كان منحصرا فى المضٌة الفلسطٌنًة

تونس ومحٌطها العربً فً بداٌة االستمبلل
محاضرة السفٌر دمحم الحصاٌري
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اتسمت العبللات بٌن تونس والبلدان العربٌة خبلل السنوات األولى من االستمبلل بنوع من
التذبذب والمراوحة بٌن التمارب والتباعد المرتبطٌن بجملة العوامل الذاتٌة والموضوعٌة.
ومن المإكد أن الزعٌم الحبٌب بورلٌبة الذي تولى وزارة خارجٌة تونس سنة  1956ثم
رباسة جمهورٌتها سنة  ، 1957كانت له رإٌة خاصة للعبللات التونسٌة العربٌة ساهمت
فً بلورتها جملة من المإثرات التً ٌمكن إجمال أهمها فٌما ٌلً:
تكوٌنه فً فرنسا وتؤثره بالحضارة الؽربٌة ،وهو ما جعله ٌتجه صوب الؽرب المتمدم عند
شروعه فً بناء الدولة التونسٌة المستملة.
 لناعته ،من خبلل التجربة التً عاشها أثناء هجرته إلى المشرق العربً ،فً األربعٌناتمن المرن العشرٌن ،بؤن جامعة الدول العربٌة التً لم ٌجد لدٌها ما كان ٌنتظره من دعم
ومناصرة لحركة الكفاح الوطنً ال ٌمكن التعوٌل علٌها وال على الدول األعضاء فٌها فً
بناء دولة االستمبلل.
 انشؽاله فً السنوات األولى من االستمبلل بترتٌب شإون تونس الداخلٌة واستكمالممومات استمبللها الوطنً.
 تؤثر العبللات التونسٌة العربٌة بمولؾ مصر والربٌس جمال عبد الناصر بالذات منتونس ومن الخبلؾ الذي نشب بٌن الزعٌمٌن الحبٌب بورلٌبة وصالح بن ٌوسؾ .ولد
كان تؤٌٌد الربٌس جمال عبد الناصر لصالح بن ٌوسؾ ،من ناحٌة ،ومن ناحٌة أخرى
نزوعه إلى تزعم العالم العربً والهٌمنة على الجامعة وتسخٌرها لخدمة أهداؾ مصر
الوطنٌة والمومٌة من أكبر األسباب التً أدت إلى الجفوة بٌن تونس ومصر...
تركّز جانب كبٌر من اهتمامات تونس الخارجٌة على محٌطها العربً المرٌب أو المجاور
أي على منطمة المؽرب العربً ،وبالتحدٌد على دعم الثورة الجزابرٌة سٌاسٌا ودبلوماسٌا
ولوجستٌا (وهو ما تجلى فً احتضان تونس للحكومة الجزابرٌة المإلتة وللمماتلٌن
الجزابرٌٌن وهو ما كان سببا فً تكرر االعتداءات الفرنسٌة على التراب التونسً).
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الشروع خاصة مع المملكة المؽربٌة وجبهة التحرٌر الجزابرٌة فً تهٌبة الظروؾ
المبلبمة لتجسٌم فكرة المؽرب العربً (مإتمر طنجة )1958بعد استكمال استمبلل بلدانها.
تؤثر العبللات التونسٌة المؽاربٌة مع ذلن ببعض التطورات التً عكرت صفوها وهو ما
تجلى فً األزمة التً عرفتها العبللات مع الرباط على اثر اعتراؾ تونس باستمبلل
مورٌتانٌا وكذلن العبللات مع الجزابر على إثر تولً الربٌس أحمد بن بلّه رباستها ،فبن
بله الذي كانت العروبة واإلسبلم واإلصبلح الزراعً هً األعمدة الثبلثة فً برنامجه لم
تكن عبللته بالحبٌب بورلٌبة جٌدة ،حتى أنه أسر لبن جدٌد أنه "ال ٌرتاح لبن بلة ولم ٌثك
به ٌوما" .وكان خطاب بن بلة الذي ألماه عند استمباله فً مطار تونس بعد إطبلق سراحه
سنة 1962وخاصة عبارته الشهٌرة «نحن عرب» لد أثار حفٌظة بورلٌبة .ثم إن بن بلة
كان ٌعتبر بورلٌبة ؼربٌا محضا ،وٌرى أنه كان ٌتدخل فً شإون الجزابرٌٌن أثناء
خبلفاتهم.
تؤكد نظرة الربٌس الحبٌب بورلٌبة الوالعٌة إلى فكرة الوحدة العربٌة بعد فشل الوحدة التً
لامت بٌن مصر وسورٌا سنة  ، 1958والتً انعكست سلبا على العبللات بٌن تونس
ودمشك التً اتخذت مولفا مماثبل لمولؾ الماهرة ومساندا لصالح بن ٌوسؾ وبعض
أنصاره ممن لجإوا إلٌها.
مناهضة الربٌس الحبٌب بورلٌبة لئلٌدٌولوجٌة البعثٌة بشمٌها السوري والعرالً وتعامله
معها بحذر كبٌر .ولد كان لمولؾ تونس من استمبلل الكوٌت سنة  1961أثره السلبً فً
عبللتها بالعراق.
جمٌع هذه العوامل متضافرة أدت من ناحٌة أولى إلى تؤخر التحرن فً اتجاه البلدان
المشرلٌة (جاءت أول جولة للربٌس الحبٌب بورلٌبة فً المنطمة سنة  1965ولم تكتمل
بسبب خطاب أرٌحا الشهٌر) وكذلن فً استفادة تونس من اإلمكانات التً ٌتٌحها التعاون
الثنابً مع البلدان العربٌة خاصة الؽنٌة منها إلىؤواسط السبعٌنات وبداٌة الثمانٌنات (ظهر
ذلن فً تؤخر إنشاء اللجان المشتركة مع دول المشرق العربً والخلٌج وكذلن فً إنشاء
البنون ومإسسات التموٌل المشتركة مع الدول الخلٌجٌة كالكوٌت والسعودٌة
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و

اإلمارات ولطر)  ،كما أدت من ناحٌة أخرى إلى تؤخٌر التحاق تونس بجامعة الدول العربٌة
إلى سنة  1958والى تجمٌد عضوٌتها فٌها فً نفس الٌوم الذي التحمت فٌه بها ،بسبب
الخطاب الذي ألماه الحبٌب الشطً ممثلها فً مجلس الجامعة والذي أثار حفٌظة نظٌره
المصري ودفعه إلى أن ٌنسحب من االجتماع.
وهذا الخطاب الذي دشنت به تونس دخولها الى الجامعة حدّد منذ البداٌة رإٌة تونس
لؤلسس التً ٌنبؽً لعمل جامعة الدول العربٌة والدول العربٌة ان ٌنبنً علٌها.
ٌمول الحبٌب الشطً فً هذا الخطاب خاصة:
"إن لجامعة الدول العربٌة فً أنظارنا رسالة ممدسة فهً المسإولة عن حفظ استمبلل
أعضابها وصٌانة كرامتهم وفرض االحترام المتبادل بٌنهم وتوجٌههم توجٌها صحٌحا
ٌضمن ازدهار شعوبهم وانطبلق أممهم.
وهً مسإولة عن فض الخبلفات بٌن أعضابها فبل تناصر الموي على الضعٌؾ وال تجامل
فً الحك أو تداري فً اإلنصاؾ.
وهً المسإولة عن إحبلل التفاهم بٌنهم محل الخصام والتصافً فً محل التجافً.
وهً المنوط بعهدتها إضاءة الطرٌك أمامهم حتى ٌؤخذوا أمورهم مؤخذ الجد وٌواجهوا
العالم الحاضر بما ٌمتضٌه من لوة فً الصؾ وتعمل فً المولؾ ورصانة فً التفكٌر
وتجرد للمصلحة العامة.
وهً المطالبة باجتناب ولوع أحد أعضابها فً حب الهٌمنة و االستبداد بالرأي.
على هذه األسس نشارككم مسإولٌات الجامعة آملٌن أن ٌوفك هللا جامعتنا إلى تصفٌة
للوبنا وحل مشاكلنا وتوحٌد آرابنا وتثبٌت خطانا كً نبعث مجدا أوابلنا وال نكون ألل
جدارة بعروبتنا مما كان علٌه أسبلفنا".
ولد أدّى دخول تونس الصاخب الى جامعة الدول العربٌة الى تجمٌد عضوٌتها فً
الجامعة والى المطٌعة بٌنها وبٌن مصر لسنوات عدٌدة...

216

وأمام استمرار الحملة اإلعبلمٌة العنٌفة التً شنتها مصر على تونس سواء داخل الجامعة
أو خارجها ،لامت وزارة الشإون الخارجٌة بإصدار كتاب أبٌض "لدمت فٌه حمٌمة
الخبلؾ مع مصر باألدلة الماطعة والبراهٌن الساطعة وهً تورط المخابرات المصرٌة فً
المإامرات التً تحان ضد تونس فضبل عن الحمبلت

اإلعبلمٌة فً الصحافة وفً إذاعة

صوت العرب".
ولد تواصل تعلٌك عضوٌة تونس فً الجامعة حتى "كان اجتماع مجلسها على مستوى
وزراء الخارجٌة فً بؽداد فً  30جانفً  1961وإرسال عبد الكرٌم لاسم وزٌره للداخلٌة
الى تونس إللناعها بالحضور ،فاستجاب بورلٌبة وصحب الوزٌر العرالً أحمد دمحم ٌحٌى
الدكتور الصادق الممدم وزٌر الخارجٌة التونسً فحضر المإتمر واجتمع بالدكتور محمود
ي الخبلؾ بحضور هاشم جواد وزٌر
فوزي وزٌر الخارجٌة المصري طوٌبل و ُ
س ّ ِو َ
س ِ ّمً بالماهرة سفٌر جدٌد".
الخارجٌة العرالً وعادت تونس إلى الجامعة ،و ُ
وبعد أن شهدت العبللات مع مصر تحسنا ملحوظا جسمه حضور الربٌس جمال عبد
الناصر احتفاالت الذكرى األولى للجبلء ،عادت إلى التدهور من جدٌد على إثر الجولة التً
لام بها الربٌس الحبٌب بورلٌبة فً المشرق العربً والخطاب التارٌخً الشهٌر الذي ألماه
خبللها فً مدٌنة أرٌحا الفلسطٌنٌة...
والجدٌر بالمبلحظة أن الرإٌة التونسٌة للعبللات العربٌة أعاد التعبٌر عنها الربٌس
الحبٌب بورلٌبة فً الخطاب الذي ألماه فً الممة العربٌة العاشرة التً انعمدت بتونس من
 20الى  22نوفمبر 1979اثر انتمال جامعة الدول العربٌة إلٌها.
ولد عدّد فً هذا الخطاب متطلبات كسب معركة التنمٌة الشاملة وفتح طرٌك الموة

أمام

الشعوب العربٌة فؤكد على أهمٌة الوعً بضرورة التكامل والتضامن بٌن العرب فً كل
شإون التنمٌة ،وعلى ضرورة تحمٌك ألصى ما ٌمكن من التكامل بٌن الخطط

اإلنمابٌة

بتنسٌك األهداؾ وتجمٌع الوسابل والحظ أن ما أصاب العرب من نكسات فً الماضً ناتج
عن التسرع او التؽاضً عن الوالع عندما حصرنا االختٌار بٌن الوحدة االندماجٌة كالتً
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ولعت بٌن مصر وسورٌا فً ولت من

األولات واالنعزال بٌنما التعاون هو الحل الثالث

الممكن وهو الكفٌل بتطوٌر األوضاع والتدرج بها إلى حٌث ٌشاء كل طرؾ من األطراؾ
المعنٌة...

تونس وجامعة الدول العربٌة
مباشرة على إثر تولٌع مصر اتفالٌات كامب دٌفٌداتفمت الدول العربٌة ،تنفٌذا لمرار مإتمر
الممة العربً التاسع ببؽداد فً  05نوفمبر  ،1978على نمل جامعة الدول العربٌة

إلى

تونس.
وفً  29جوان  1979انعمدت دورة ؼٌر عادٌة لمجلس جامعة الدول العربٌة فً تونس
انتخب فٌها الشاذلً الملٌبً أمٌنا عاما للجامعة.
وفً بداٌة هذه المرحلة الجدٌدة من عبللة تونس بالجامعة ،احتضنت تونس من  20إلى
 22نوفمبر 1979الممة العربٌة العاشرة وهً أول لمة عربٌة تحتضنها فً تارٌخها.
ولد تمٌزت السنوات العشر التً ل ّ
ضتها الجامعة فً تونس بعدة مٌزات من أهمها حٌادٌة
الدولة التونسٌة وتكرٌس استمبللٌة الجامعة ...ومنها أٌضاالتمشي الذي اعتمده الشاذلً
الملٌبً فً تسٌٌر الجامعة واإلصبلحات التً تم المٌام بها خبلل فترة تولٌه األمانة
العامة...
وهذا ما جعل بعض الدول العربٌة تإٌد اإلبماء على الجامعة فً تونس ،عندما بدأت مصر
المساعً من أجل استعادتها ،بعد أن كانت استؤنفت عضوٌتها فٌها خبلل مإتمر الممة
العربً الطارئ المنعمد بالدار البٌضاء فٌما بٌن

 23و  26ماي ،1989ولد جاء المرار

الذي اتخذه مجلس الجامعة المنعمد بتونس فً  11مارس 1990لٌكرس هذه العودة.
وربما ٌعاب على النظام التونسً أنه لم ٌبذل كل ما فً وسعه من الجهود لئلبماء على
الجامعة بتونس ،وأن مولفه من هذه المسؤلة لم ٌتسم بما ٌكفً من الصبلبة ،ؼٌر أن
الموضوعٌة يلتضً اإللرار بؤن التطورات الطاربة ٌومبذ على الساحتٌن العربٌة والدولٌة
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لم تكن تسمح للنظام التونسً بالولوؾ فً وجه التٌار المإٌد لعودة الجامعة الى ممرها
األصلً فً الماهرة.
وعلى كل وكنوع من الترضٌة لتونس تمرر بالموازاة مع ذلن أن ٌتم:
 إنشاءمركزأخر لجامعة الدول العربٌة بتونس. اعتبار تونس ممرا دابما لكل من المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة والعلوم،ومجلس وزراء الداخلٌة العرب واتحاد اإلذاعات العربٌة.

مكانة أفرٌمٌا فً سٌاسة تونس الخارجٌة
عبد الحفٌظ الهرلام
كاتب دولة سابك للشإون االفرٌمٌة
بعد 14جانفً 2011طال النمد سٌاسة تونس الخارجٌة ،واعتبر كثٌرون ،حتّى من بٌن
أبناء األسرة الدبلوماسٌةّ ،
صة منذ
أن السلطة السٌاسٌة لم تعر لعمود طوٌلة وخا ّ

7

نوفمبر ،1987االهتمام البلزم لبعد الببلد األفرٌمً ،م ّما حال دون تعزٌز حضورها
وفوت بالتالً على المجموعة الوطنٌة
وإشعاعها على الصعٌدٌن الثنابً ومتعدّد األطراؾّ ،
فرصا كان باإلمكان استؽبللها لتنمٌة صادرتنا نحو البلدان األفرٌمٌّة وفتح آفاق أمام
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الفاعلٌن االلتصادٌٌن اللتحام أسوالها وفسح المجال لكفاءاتنا للعمل فٌها  ،بالنظر إلى ما
نمو التصادي الفت .
تزخر به المارة من موارد طبٌعٌة ها ّمة وما حمّمته دول فٌها من ّ
كما ٌعتمد أصحاب هذا المول ّ
أن إلحاح الخطاب الرسمً على انتماء تونس األفرٌمً لم
ترافمه ال سٌاسة فاعلة وال إستراتٌجٌة واضحة األهداؾ لتجسٌمه على أرض الوالع .ما
أي ح ّظ للشؤن األفرٌمً فً سٌاسة تونس الخارجٌة منذ
هو مدى ص ّحة هذا الطرح ؟ ّ
االستمبلل إلى ؼاٌة 14جانفً 2011؟ هل نلمس الٌوم فً خ ّطة الدبلوماسٌة التونسٌة
بوادر لرإٌة جدٌدة للعبللات مع أفرٌمٌا؟ كٌؾ السبٌل إلى دعم تمولع تونس فً الفضاء
األفرٌمً وأٌّة فوابد ٌمكن أن تجنٌها من ذلن؟

تونس وأفرٌمٌا فً العهد البورلٌبً
التحرر فً أفرٌمٌا،
ساندت تونس بمختلؾ الوسابل ،منذ حصولها على االستمبلل ،حركات
ّ
صة فً جنوب أفرٌمٌا ونامٌبٌا والموزمبٌك وأنؽوال وإرٌترٌا ،كما ساندت استمبلل
وخا ّ
مورٌتانٌا وتبنّت انضمام هذه الدول عند حصولها على استمبللها إلى منظمة األمم
المتحدة.
وبادرت تونس فً جوٌلٌة  1960بإرسال فٌلك لوامه  2261عسكرٌا تحت راٌة األمم
المتحدة لحفظ السبلم فً الكونؽو لحماٌة المطار وممر البرلمان ومإسسات حكومٌة أخرى
وتحمٌك األمن بمنطمة  Kassaiواستمرت مه ّمة الفٌلك إلى جوٌلٌة  1961ث ّم شاركت
من جانفً  1962إلى مارس  1963بفٌلك ثان لوامه

 1100عسكري لتؤمٌن عودة

البلجبٌن وحماٌة المخٌمات بـElisabethville.
استمرت تونس فً المساهمة فً عملٌات حفظ السبلم تحت راٌة األمم
ومنذ ذلن التارٌخ،
ّ
المتحدة وتحت راٌة االتحاد األفرٌمً فً البلدان والمناطك التً شهدت نزاعات مسلّحة
وتوتّرات وهً  :الكونؽو الدٌممراطٌة ( من ماي  2000إلى جوٌلٌة  )2010والصحراء
الؽربٌة ( من سبتمبر  1991إلى جوان  )1997والصومال من (دٌسمبر  1992إلى جوان
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 )1994وجمهورٌة جنوب أفرٌمٌا لمرالبة سٌر عملٌات االنتخاب وفرز النتابج (من
مرتٌن ( من سبتمبر  1993إلى جوٌلٌة 1994
فٌفري  1994إلى ماي  )1995ورواندا ّ
مرات ( من سبتمبر 1993
ومن سبتمبر  1994إلى دٌسمبر )1995وبوراندي فً ثبلث ّ
إلى أوت  1996ث ّم من فٌفري  2002إلى دٌسمبر  2004ث ّم من فٌفري  2007إلى
دٌسمبر )2009وجزر الممر (من نوفمبر

 1997إلى جوان  )1999وأثٌوبٌا -إرتٌرٌا

(من جوٌلٌة  2000إلى أوت  )2008والكوت دي فوار ( منذ جوان  )2003وجمهورٌة
أفرٌمٌا الوسطى والتشاد ( من سنة  2008إلى دٌسمبر.)2010
وكان الربٌس الراحل الحبٌب بورلٌبة ،إلى جانب لادة أفارلة تارٌخٌٌن ،نذكر منهم كوامن
نكروما وفٌلٌكس هوفوات بوانًٌ ولٌٌوبلد سٌدار سنؽور وجمال عبد الناصر ،من ضمن
مإسسً منظمة الوحدة األفرٌمٌّة التً رأت النور فً أدٌس أبٌبا فً  25ماي .1963
ولد لام الربٌس الحبٌب بورلٌبة فً سنة

 1965بجولة لادته إلى عدد من البلدان

األفرٌمٌّة ،م ّما ساهم فً إرساء دعابم العبللات مع هذه البلدان وفً فتح صفحة مشعّة فً
تارٌخ عبللات تونس بمحٌطها األفرٌمً .ولد استؽل بورلٌبة هذه الجولة للتعرٌؾ بتجربته
النضالٌة وبحهود تونس فً معركتها ض ّد التخلّؾ.
والجدٌر بالذكر ّ
أن تونس احتضنت سنة

أول مهرجان أفرٌمً للشباب،
ّ 1973

كما استمبلت فً كلٌاتها ومعاهدها العلٌا آالؾ الطلبة األفارلة وساهمت بالتالً فً تكوٌن
إطارات اضطلعت بمهام سامٌة فً بلدانها (.نذكرعلى سبٌل المثال الربٌس الكنؽولً
تخرج مهندسا فبلحٌّا من تونس) .كما أوفدت فً نطاق
Pascal Lissoubaالذي ّ
التعاون الفنً أفضل كفاءتها للمساهمة فً دعم المجهود التنموي فً عدد من البلدان
صة جزر الممر وجٌبوتً.
األفرٌمٌّة ،وخا ّ
وت ّم فتح آنذان فتح سفارات فً عدد من البلدان األفرٌمٌّة جنوب الصحراء وولع إنشاء
لجان مشتركة وتبادل الزٌارات بٌن كبار المسإولٌن.
وٌجدر التذكٌر كذلن ّ
سا لبنن أفرٌمٌا للتنمٌة وترأّس البنن
بؤن تونس كانت عضوا مإس ّ
تونسً وهو المرحوم عبد الوهاب العبٌدي من  1970إلى.1976
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األول األسبك آثرت تونس االنفتاح أكثر على أوروبا
فً عهد الهادي نوٌرة الوزٌر ّ
والبلدان الؽربٌة واآلسٌوٌة لدعم عملها اإلنمابً ولتموٌل مخططاتها التنموٌة ،فانحسر
اهتمامها بشإون المارة.
وسعى دمحم مزالً الوزٌر األول األسبك إلى إعطاء دفع لعبللات تونس االفرٌمٌة فمام سنة
 1982بجولة فً عدد من بلدان المارة .وت ّم تؤسٌس البنن التونسً السٌنؽالً لبل أن
تنسحب منه تونس وساهمت الشركة التونسٌة للبنن فً تؤسٌس بنن فً النٌجر SONI
Banque

تونس وأفرٌمٌا من  7نوفمبر  1987إلى  14جانفً 2011
عملت الدبلوماسٌة التونسٌة بعد  7نوفمبر  1987على تعمٌك انتماء تونس األفرٌمً
وشارن الربٌس األسبك زٌن العابدٌن بن على فً ماي

 1988فً الم ّمة األفرٌمٌّة فً

أدٌس أبابا ولد تزامنت مع إعادة العبللات بٌن تونس وأثٌوبا التً لُطعت بسبب مساندة
تونس الستمبلل إرٌترٌا .
مع إحداث خ ّطة كاتب دولة مكلّؾ بالشإون األفرٌمٌّة سنة  ،1991باإلضافة إلى الشإون
المؽاربٌة والعربٌة ،تعدّدت اجتماعات اللجان المشتركة التً أفضت إلى التولٌع على عدٌد
االتفالٌات فً مختلؾ المجاالت ون ّظمت بعثات التصادٌة متعدّدة االختصاصات إلى دول
أفرٌمٌّة شارن فٌها رجال أعمال ومصدّرون ،م ّما ساهم فً تنمٌة المبادالت التجارٌة مع
البلدان االفرٌمٌة والتً ناهز حجمها فً نهاٌة مبلػ

2010ملٌون دٌنار ،دون احتساب

تطورت بفضل حضور مكاتب دراسات ومماوالت تونسٌّة فً عدد من
تجارة الخدمات التً ّ
البلدان األفرٌمٌّة .
وكانت دول أفرٌمٌّة تبدي تمدٌرا لتجربة تونس اإلنمابٌة وحرصا على االستفادة منها ،ولد
ساهمت الشركة التونسٌة للكهرباء والؽاز من خبلل فرعها الدولً فً خطط التنوٌر فً
عدد من بلدان المارة.
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ؼٌر ّ
التحرن الدٌبلوماسً على الصعٌد
أن ذلن االهتمام بالشؤن األفرٌمً والوعً بؤهمٌّة
ّ
االلتصادي لم ٌمابلهما مجهود كبٌر لتوسٌع شبكة التمثٌل الدٌبلوماسً فً المارة الذي
التصر على ثمانً سفارات فً عواصم البلدان الوالعة جنوب الصحراء (باماكو وداكار
وٌاوندي وأبٌدجان وكٌنشاسا وأبوجا وأدٌس أبابا وبرٌتورٌا) ،وهو تمثٌل متواضع
ممارنة ببلدان أخرى كمصر والجزابر اللتٌن لك ّل منهما  37سفارة والمؽرب التً لها 20
الجوي ،إذ ال ٌتعدّى عدد
سفارة ،فضبل عن المصور فً مجالً النمل البحري والنمل
ّ
وجهات الخطوط الجوٌة التونسٌة فً أفرٌمٌا جنوب الصحراء أربع وجهات وهً باماكو
وداكار ووالدولو وأبٌدجان .
مرة الم ّمة األفرٌمٌّة سنة 1994
وعلى الصعٌد المتعدّد األطراؾ ،احتضنت تونس ّ
ألول ّ
وكانت رباستها للمنظمة حافلة بالمبادرات ،حٌث دخلت خبللها آلٌّة السلم واألمن حٌّز
التنفٌذ ،كما نظمت تونس ل ّمة للجهاز المركزي لهذه اآللٌة ول ّمة آخرى حول منطمة
البحٌرات الكبرى حضرها لادة دولها إلى جانب الربٌس األمرٌكً األسبك جٌمً كارتر.
والتصرت مشاركة بن علً فً الممم األفرٌمٌّة على لمتً أدٌس أبابا (

1988و)1995

ولمتً الجزابر وطرابلس والماهرة.
ولد ساهمت الدٌبلوماسٌة التونسٌة بشكل فاعل فً مختلؾ مراحل اإلعداد لتحوٌل منظمة
الوحدة االفرٌمٌة إلى االتحاد األفرٌمً الذي أعلن لٌامه فً ل ّمة لوزاكا سنة . 2001
منذ االستمبلل وإلى ؼاٌة 14جانفً  2011لم ٌرتك االهتمام بالشؤن األفرٌمً الذي تفاوؾ
حسب الظروؾ واألحداث و لناعات المسإولٌن فً أعلى هرم السلطة وفً وزارة
الشإون الخارجٌة إلى مستوى السٌاسةّ ،
أي مجال من المجاالت ،
أي سٌاسة فً ّ
ألن ّ
تستوجب استراتٌجٌات وآلٌات لوضعها موضع التنفٌذ ،فكثٌرا ً ما ال ٌمترن الخطاب بالفعل
التحرن فً اتجاه أفرٌمٌا بسب انعدام المتابعة وؼٌاب النظرة
وتتع ّطل المبادرات ومسارات
ّ
االستشرافٌة وضعؾ اإلٌمان بالخٌار األفرٌمً عند البعض ،ممابل التوجه بالدرجة األولى
ومبررات
إلى المحٌط األوروبً والمتوسطً ،ولبن كان لهذا التوجه فً السابك دوافع
ّ
ٌمكن تف ّهما ،وفً ممدّمتها للّة اإلمكانٌات المادٌّة للدولةّ ،
فإن والع أفرٌمٌا السٌاسً
وااللتصادي الجدٌد وحاجة الببلد المل ّحة إلى االنفتاح على فضاءات ،خارج دابرة شركابها
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التملٌدٌٌن ٌحتّمان العمل على إلرار سٌاسة أفرٌمٌّة فاعلة ورفدها بما ٌلزم من موارد
تحرن دٌبلوماسً ناجع.
بشرٌّة ووسابل ّ

الشؤن األفرٌمً فً سٌاسة تونس الخارجٌة بعد 14جانفً2011
شهدت الدٌبلوماسٌة بعد 14جانفً 2011تملّصا فً حضورها وتذبذبا فً أدابها بسبب
ضعؾ الدولة وانشؽالها باألوضاع الداخلٌة ،فضبل عن تتالً التؽٌٌرات على رأس وزارة
الشإون الخارجٌة وانعدام انسجام رإى وموالؾ ربٌس الجمهورٌة المإلّت وربٌس
الحكومة فً عهد التروٌكا فً مجال السٌاسة الخارجٌة .وحاول الربٌس المنصؾ
المرزولً توجٌه رسابل مفادها ّ
ممرة العزم على تؤكٌد انتمابها األفرٌمً من
أن تونس ّ
خبلل جولة لام بها إلى عدد من البلدان األفرٌمٌّة سنة  2013وحضور لمم أفرٌمٌّة ،لكنّه
ؼاب عن الم ّمة التً كان علٌه أن ٌحضرها ،وهً الم ّمة المنعمدة فً ماي  2013بؤدٌس
أبابا بمناسبة الذكرى الخمسٌن لتؤسٌس منظمة الوحدة االفرٌمٌة .وشارن الربٌس الباجً
لاٌد السبسً من ناحٌته فً جانفً  2015فً الم ّمة المنعمدة فً العاصمة األثٌوبٌة والتً
أكّد خبللها ّ
أن " تونس مص ّممة على استعادة مكانتها وعبللاتها التارٌخٌة مع دول المارة
سٌاسٌّا والتصادٌّا وثمافٌّا ،وتدارن ما شاب هذه العبللات من نمابص فً السنوات السابمة
حالت دون تحمٌك شراكة فعلٌة".ؼٌر ّ
أن مستوى تمثٌل تونس فً لمم االتحاد األفرٌمً
تراجع منذ ذلن التارٌخ.
وفً األشهر األخٌرة أكّدت وزارة الشإون الخارجٌة العزم على دعم العبللات بالدول
األفرٌمٌّة فؤعلنت عن فتح سفارة بوالدولو وفً شرق أفرٌمٌا فً نٌروبً ،فٌما ٌعتزم
ربٌس الحكومة المٌام بزٌارات إلى السودان والنٌجر وبوركٌنا فاسو فً األشهر المادمة.
تحرن ظرفً أم هو لبنة على درب بناء ساسٌة أفرٌمٌّة لتونس؟
هل هو ّ

نحو استراتٌجٌة متكاملة للتمولع فً الفضاء األفرٌمً
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ال مناص من السعً إلى وضع استراتٌجٌة متكاملة للتمولع فً الفضاء األفرٌمً.وتموم
هذه االستراتٌجٌة فً نظرنا على محورٌن أساسٌٌن :

- 2محور دٌبلوماسً
أ -على الصعٌد الثنابً :
 تبادل الزٌارات فً أعلى مستوى وعمد اجتماعات اللجان المشتركة والسهر على تنفٌذاتفالٌات التعاون فً مختلؾ المجاالت.
تخول لهم مزاولة دراستهم فً تونس ،بما
تمكٌن عدد من الطلبة األفارلة من منح ٌّجعلهم بعد تخرجهم دعاة للببلد وأنصارا لها فً المستمبل.
المتطوعٌن من بٌن الشباب العاطل عن العمل للمشاركة فً المجهود
إحداث سلن منّ
التنموي فً أفرٌمٌا ،بما ٌتٌح لهم ولؽٌرهم من التونسٌٌن آفاق التمولع فً أفرٌمٌا.
وٌمكن البحث عن مصادر لتموٌل هذه العملٌّة فً إطار التعاون الدولً.
 تكثٌؾ الحضور الدٌبلوماسً فً مختلؾ مناطك المارة ،من خبلل فتح سفارات ،ولوبصورة تدرٌجٌة ،فً دول لها من اإلمكانات االلتصادٌة ما ٌسمح بتروٌج المنتوجات
الوطنٌة فً أسوالها وٌتٌح شراكة فاعلة مع لطاعٌها العام والخاص.
ب -على الصعٌد متعدّد األطراؾ
الحرص على المشاركة بفعالٌة فً اجتماعات االتحاد األفرٌمً الذي ٌمثّل كتلة سٌاسٌةتتكون من  54دولة أصبح لها شؤن فً المستوى الدولً.
مه ّمة
ّ
صة تونس
العمل على تعزٌز حضور الكفاءات التونسٌة فً هٌاكل االتحاد ،استنادا إلى ح ّمن المناصب والبالػ عددها 17منصبا ،إذ ما فتا هذا الحضور ٌتملّص منذ سنوات.

2-محور التصادي
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لتجاوز المبادرات الظرفٌة المتمثّلة فً البعثات االلتصادٌة وإلامة معارض للمنتوجات
التونسٌةٌ ،ستوجب االندماج فً الفضاء االلتصادي األفرٌمً توفٌر آلٌتٌن ضرورٌتٌن
الجوي والبحري والمنظومة البنكٌة.
وهما النمل
ّ
ولصد تنمٌة حركة المسافرٌن والبضابع ،لد ٌكون من المفٌد توسٌع شبكة رحبلت الناللة
الخواص على
الجوٌة الوطنٌة بعد إعداد دراسات جدوى بشؤن فتح خطوط جدٌدة وتشجٌع
ّ
المساهمة فً ذلن.
فً مجال النمل البحري لد ٌكون من المناسب دعوة الناللٌن الخواص إلى فتح خطٌن فً
اتجاه مٌناء دواال فً الكامٌرون فً ؼرب المارة ،ومٌناء جٌبوتً ،فً المرن األفرٌمً.
 تحفٌز المطاع البنكً على فتح فروع أو استحداث مإسسة بنكٌة فً أفرٌمٌا لتسهٌلالتجارة والمعامبلت المالٌّة ورفد الصادرات التونسٌة نحو بلدان المارة.
إحداث هٌكل لار صلب مركز النهوض بالصادرات ٌتولّى إعداد لاعدة بٌانات حولالتشرٌعات والموانٌن المعمول بها فً مختلؾ الدول األفرٌمٌّة فً مجاالت التجارة
الخارجٌة والجباٌة والممارق ...

فرص وآفاق
ٌمثّل الطلب المتنامً للمنتوجات المعملٌة ولمختلؾ الخدمات رافعة مه ّمة لتنمٌة
التصادٌات المارة األفرٌمٌّة ،م ّما ٌمنح فرصا لتونس لدعم التصادها الذي ٌكمن مستمبله
فً االندماج فً الفضاء األفرٌمً.
وتجدر المبلحظة ّ
أن هذا االندماج ال ٌزال ضعٌفا ،ففً مجال التصدٌر نحو أفرٌمٌا تحت ّل
ٌخص
تونس المرتبة  29فً مستوى المارة وفً مٌدان االستثمار تحت ّل المرتبة  28فً ما
ّ
جاذبٌة االستثمارات الخارحٌّة  ،على الرؼم من بٌبة لانونٌة تعتبر األكثر تحفٌزا فً
أفرٌمٌا.
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ًولتونس لدرة على االندماج االلتصادي فً أفرٌمٌا من خبلل لطاعات ذات لٌمة مضافة ف
.مجال الخدمات كالسٌاحة االستشفابٌة والتعلٌم العالً والهندسة واالستشارات

Tunisie – Union Européenne :
ua ,noitaicossA’d tairanetraP ua larétaliB ud
éigélivirP tairanetraP
Par l’Ambassadeur Mohamed LESSIR1
Depuis des siècles l’espace méditerranéen a suscité, tour à tour, peurs et espoirs.
Aujourd’hui, les peurs n’ont plus de raison d’être car les Nations autour de la mer
méditerranée ont appris à respecter leurs différences mutuelles. Par contre les espoirs

1

Ancien Ambassadeur - Directeur Général pour l’Europe et l’Union Européenne au Ministère
Tunisien des Affaires Étrangères, Négociateur en chef du « Statut Avancé » pour la Tunisie.
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ont grandi à la faveur de la consécration des principes de droit et des valeurs
communes. Ces espoirs se reflètent à présent dans une architecture partenariale de plus
en plus développée entre les deux rives de la méditerranée. Fière de son appartenance à
cet espace, la Tunisie a parié dès l’indépendance sur la coopération avec l’Europe qui
commence dès 1957 avec la signature du traité de Rome.
Ce n’est qu’en 1995 qu’on commence à parler d’un Partenariat euro-méditerranéen à la
faveur de la Conférence de Barcelone réunie les 27 et 28 Novembre de la même année.
Ce partenariat a pour objectif de :
Définir un « espace commun de paix et de solidarité »
Construire une « zone de prospérité partagée »
Développer des échanges culturels et humains entre les peuples de cette zone
géographique.

L’Accord d’Association
L’Union Européenne s’est fixée l’année 2010 pour mettre en place une Z.L.E
méditerranéenne entre elle et les Etats du Sud méditerranéen. La réalisation de ce
projet passe par la conclusion d’accords d’association avec les Etats concernés dont le
contenu est similaire dans la mesure où il cible :
Le renforcement du dialogue politique entre les Etats partenaires
La fixation de conditions de libéralisation progressive des échanges de biens, de
service et de capitaux
Le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les
parties
L’intégration sud-méditerranéenne en favorisant les échanges entre les Etats.
La promotion de la coopération dans les domaines économique, social, culturel
et financier.
Il convient d’observer que l’axe commercial a été privilégié puisqu’il devait préparer
l’économie au libre-échange. Toutefois, il n’a touché que la libéralisation du
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commerce des produits industriels soit 28% du PIB. La Tunisie a eu raison d’exclure
de cette phase de mise en œuvre de l’accord l’agriculture et les services qui avoisinent
entre eux près de 70% du PIB et nécessitent des réformes profondes.
La mise en œuvre de l’accord a montré la limite des mécanismes prévus pour réaliser
un dialogue politique conséquent et faire respecter les principes démocratiques et les
droits de l’homme tel que spécifié dans l’article 2 de l’accord. Aucune action
d’envergure n’a eu lieu de la part de l’Union pour exiger une ligne de conduite
conforme à l’esprit de l’accord. Le fait qu’on traite entre gouvernements et dans le
cadre d’enjeux très importants peut expliquer pourquoi on ferme souvent l’œil sur les
excès.
Les objectifs visés plus haut ont-ils été atteints ? La réponse est non au moins en ce qui
concerne le dialogue politique, le développement de relations économiques et sociales
équilibrées entre les parties et surtout l’intégration sud-méditerranéenne qui se fait
toujours attendre. L’exemple le plus frappant à ce sujet est l’inertie où se trouve la
coopération intermaghrébine. Certes, l’Union Européenne n’est pas responsable de cet
état de fait mais l’influence qu’elle exerce sur son voisinage et l’attrait de son marché
expliquent en partie cette situation. Curieusement, l’intégration maghrébine pourrait
être facilitée un jour par l’acquis du partenariat avec l’U.E. Toutefois, le bilan global
de l’Accord d’association pour la Tunisie n’est pas négligeable en dépit des critiques
estimant que cet accord a été conclu dans la précipitation.
En effet, il a permis :
D’achever l’opération de démantèlement tarifaire pour les produits industriels
De réviser (en 2000) le régime spécial se rapportant aux produits agricoles
notamment l’huile d’olive dont le quota annuel d’exportation est passé de 46 000 t à
56 000t
D’amorcer la nouvelle phase de négociation portant sur la libéralisation graduelle du
commerce des produits agricoles et des services.
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L’Accord d’association a été un grand défi pour la Tunisie mais aussi une grande
chance pour son tissu industriel car une vaste réforme structurelle a été effectuée pour
préparer l’économie Tunisienne à gérer la nouvelle situation créée par l’Accord et
affronter la concurrence extérieure dans de meilleures conditions. Le cadre juridique et
institutionnel a été amélioré et une mise à niveau a été initiée dans les domaines de
l’infrastructure, l’administration, les ressources humaines… l’impact s’en est fait sentir
sur les exportations qui ont connu une impulsion à travers la simplification des
formalités du commerce extérieur outre la restructuration des entreprises publiques et
la mise à niveau de l’industrie pour améliorer la production, la productivité et le
système de formation professionnelle…
A titre indicatif, le volume des échanges avec l’U.E. a connu une forte augmentation :
4 065 MDT d’exportations vers l’U.E. en 1995 ; 17 028 MDT en 2008.Les
importations étaient de 5 328 MDT en 1995 et de 17 299 MDT en 2008 soit un taux de
couverture de 98% contre 76% en 1995. Les investissements européens sont passés de
250 MDT en 1995 à 2 515.7 MDT en 2008, soit 10 fois plus.
Il y a eu aussi une augmentation du soutien financier depuis la conclusion de l’Accord.
La mobilisation des fonds Européens pour la même période à travers l’instrument
MEDA (I et II) a atteint 1 094 M d’euros sous forme de dons et 2 424 M d’euros sous
forme de prêts à long terme soit 3 518 M d’euros en tout. Ce qui fait de l’U.E. le
premier partenaire commercial de la Tunisie (70% du commerce extérieur de la
Tunisie), le premier fournisseur d’aide et le premier investisseur également. Il est clair
que le pari sur le partenariat avec l’U.E. est un pari gagnant et ceux qui critiquent la
dépendance accrue de la Tunisie vis-à-vis de l’Europe n’ont pas complètement tort
bien qu’ils cachent mal leur refus que la Tunisie partage des valeurs communes avec
cet ensemble.

La politique Européenne de voisinage (P.E.V)
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Un développement important du côté de l’Europe allait introduire des améliorations
dans l’approche et le concept de partenariat. En effet, suite à la dislocation du Bloc
Socialiste et dans le sillage du grand élargissement de l’Union en direction de l’Est en
Mai 2004, une nouvelle politique a été édifiée progressivement sous le sigle Politique
Européenne de voisinage (P.E.V)

Cette nouvelle politique est destinée à consolider les relations préexistantes entre
l’U.E. et ses voisins du Sud mais aussi avec les pays de l’Est de manière à aller plus
loin en termes d’objectifs et de réalisation par le biais de Plans d’action. Ces
instruments bilatéraux rendent les dispositions des accords précédents avec les Etats
voisins plus concrètes et plus précises. Il faut rappeler que les Plans d’action diffèrent
des Accords d’association qui ont une structure très semblable. Ils prennent en
considération, beaucoup plus que les Accords d’association, les intérêts de chaque
partenaire, ses besoins spécifiques, ses capacités d’absorption et ses priorités en
matière de réforme.
Il y a toutefois un minimum de cohérence à préserver qui se reflète dans un nombre
incontournable de priorités telles qu’un dialogue politique efficace, la préservation des
valeurs communes, le rapprochement du marché intérieur, une coopération
approfondie dans le domaine de la justice…
La dimension sécuritaire, dans le sens le plus large, représente sans doute le fil
conducteur qui relie les différentes composantes de rapprochement entre l’U.E. et son
voisinage (sécurité des frontières, du marché intérieur, des mouvements financiers…)
La Tunisie a adopté son premier Plan d’action en 2005. Ceux qui ont été impliqués
dans la mise en œuvre de la P.E.V savent que cette nouvelle approche n’a pas introduit
un changement radical dans les relations avec les pays sud-méditerranéens. Au-delà
des nouveaux slogans, le traitement particulier sensé prendre en considération les
spécificités de chaque partenaire était difficile à réaliser face au nombre accru de
partenaires qui englobe maintenant des pays partenaires de l’Europe de l’Est soit en
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tout 16 partenaires auxquels a été allouée une enveloppe financière de 11 milliards
d’euros sur la période 2007-2013. Le Partenariat Oriental lancé le 7 mai 2009 à Prague
et comprenant six pays de l’ancien bloc soviétique à savoir l’Arménie, l’Azerbaîdjan,
la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine dispose en plus
d’un budget spécial s’élevant à 600 millions d’euros pour la période 2010-2013.

Aussi, le travail des organes paritaires et notamment les sous-comités de nature
politique était-il souvent cantonné dans un exercice d’échange de points de vue sans
suivi périodique conséquent. Le dialogue politique efficace jugé prioritaire n’était pas
toujours au rendez-vous.

Le partenariat pour la Démocratie
La révision de la PEV est devenue nécessaire au lendemain des révolutions arabes. La
Haute Représentante Catherine Ashton a publié conjointement avec la commission
Européenne un communiqué sur un ‘Partenariat pour la démocratie et une prospérité
partagée’ où l’on parle d’une nouvelle stratégie à l’égard d’un voisinage en mutation
qui se fonde sur de nouveaux éléments dont le principe consiste à « donner plus pour
recevoir plus », l’importance de la responsabilisation réciproque entre l’U.E. et ses
partenaires et la nécessité de partenariats conclus non seulement avec les
gouvernements mais aussi avec la société civile. La nouvelle politique fait preuve
d’une plus grande souplesse et offre un cadre pour des réformes adaptées aux
nouvelles situations. Des actions additionnelles ont été décidées en faveur des
partenaires comprenant entre autre :
La nomination en juillet 2011 d’un Représentant spécial pour le Sud de la
Méditerranée. (Bernardino Léon)
L’adoption de programmes cadres financiers (SPRING pour le Sud et EAPIC pour
l’Est) destinés à mettre plus rapidement à disposition les fonds supplémentaires
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annoncés en 2011. L’objectif poursuivi est de soutenir la transformation démocratique,
le renforcement des institutions et une croissance accrue dans les pays partenaires.
La mobilisation hors budget par la Haute Représentante et la Commission
Européenne d’une aide financière en faveur de la transition dans les pays du
voisinage ;
Les plafonds des prêts aux partenaires ont notamment été portés par la B.E.I à 1
150 millions d’euros et le mandat de la BERD a été étendu pour couvrir les pays du
Sud.
Le lancement en Septembre 2011 d’un mécanisme de financement pour la
Société Civile couvrant l’ensemble des pays de la P.E.V.
A signaler que seuls les partenaires souhaitant s’engager dans des réformes politiques
respectant les valeurs universellement reconnues des Droits de l’homme, de la
Démocratie et de l’Etat de droit, peuvent bénéficier des aspects les plus avantageux de
la nouvelle politique de l’U.E. (intégration économique, mobilité des personnes et un
plus grand soutien financier)
La Tunisie répond à ces critères et son souhait de s’engager dans un Partenariat
privilégié avec l’U.E. est devenu réalisable. En tant qu’initiateur du « Printemps
Arabe », notre pays jouit d’un préjugé favorable pour accéder à ce nouveau statut, mais
il bénéficie aussi de l’expérience d’une équipe de négociateurs qui a préparé le dossier
Tunisien et mené les premiers rounds de négociation avec l’U.E. en septembre, octobre
et décembre 2010, juste avant la révolution.

Le Partenariat privilégié
La reprise des négociations en 2012 a abouti à l’adoption le 19 novembre de la même
année d’un Plan d’action pour les années 2013-2017 confirmant ainsi l’octroi à la
Tunisie du statut de Partenaire privilégié. L’événement a été sanctionné par une
déclaration du Conseil de l’U.E. qui définit le plan d’action comme une « feuille de

233

route ambitieuse qui traduit la volonté de la Tunisie de développer les réformes dans
tous les domaines ».
Il s’agit selon le document d’un « accord politique » et d’un « cadre stratégique pour
l’accompagnement de l’U.E. aux réformes et au processus démocratique ».La
déclaration évoque les attentes de la Tunisie en termes de soutien politique et
économique ainsi que ses priorités en matière de commerce et de mobilité. L’U.E.
confirme dans cette déclaration « son plein appui à la transition en soulignant
l’importance de consolider la protection des Droits de l’Homme, des libertés et de
l’Etat de droit et en relevant le rôle important de la Société Civile». Elle y réitère son
offre d’une intégration progressive de la Tunisie dans le marché intérieur Européen,
d’une relance des négociations de libéralisation du commerce agricole et d’avancées
rapides dans les négociations aériennes et d’une amélioration des conditions de
mobilité pour les citoyens Européens et Tunisiens à travers la conclusion d’un
Partenariat Mobilité.
Le Plan d’action comporte trois grands chapitres portant sur la coopération politique,
l’intégration économique et sociale et la dimension humaine et scientifique appelée
aussi Rapprochement entre les peuples.
Une quatrième partie est réservée au soutien et accompagnement de la mise en œuvre
du Plan d’action comprenant aussi bien l’appui technique et financier que la
participation de la Tunisie aux programmes et agences de l’U.E.
Evoquant les nouvelles priorités de la Tunisie après le 14 janvier, le Plan d’action
décrit la Révolution Tunisienne comme porteuse de « l’espoir d’une vie meilleure pour
les citoyens et d’une nouvelle approche basée sur l’édification d’un nouveau projet de
société qui se veut inclusif et équilibré, fondé sur la bonne gouvernance, la
transparence et la répartition équitable des richesses ».

Comment définir le Partenariat Privilégié ?
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Tout simplement comme une nouvelle étape qui s’inscrit dans le cadre de la PEV et
qui a vocation à offrir une visibilité politique et stratégique aux relations du pays
concerné avec l’U.E. et ce, par l’intermédiaire d’une coopération plus large et plus
approfondie. En d’autres termes : tout sera ouvert aux partenaires du Sud sauf les
institutions.
Quelles sont les perspectives de mise en œuvre du plan d’action ?
Il faut rappeler, d’abord, que l’U.E. a opéré au lendemain des révolutions du Printemps
arabe. une révision de la P.E.V qui a introduit des correctifs importants subordonnant
le volume de l’aide à la performance politique et économique de chaque partenaire.
Cette révision est dictée par la conviction que certains partenaires s’engageraient dans
le processus de coopération avec l’U.E. sans l’intention de réaliser les réformes
démocratiques. Désormais, les partenaires sont avertis que tout octroi de fonds dans ce
cadre doit trouver sa justification sur le terrain.
La Tunisie a pu mesurer lors des négociations et à l’occasion de visites officielles de
nos responsables à Bruxelles et dans d’autres capitales européennes l’intérêt
primordial qu’accorde l’U.E. à l’engagement et à la poursuite des réformes
démocratiques dans notre pays. Dès lors, l’adoption du nouveau Plan d’action
confirme l’engagement du gouvernement Tunisien d’honorer cet accord et donne le
coup d’envoi pour sa mise en œuvre.
Toutefois, le contexte actuel pose une série de défis devant la transition :
D’abord au niveau économique : l’économie Tunisienne a été affectée par la
Révolution et l’instabilité qu’elle a générée à tous les niveaux. L’impact a été aggravé
par un environnement régional et international adverse et l’absence d’un projet
économique et social qui puisse opérer des réformes dans les secteurs affectés. Il est à
craindre que le ralentissement de la croissance, l’exacerbation du chômage, les remous
sociaux et l’instabilité freinent les diverses réformes et mises à niveau recommandées
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par le Plan d’action. Mais d’aucuns restent confiants que l’administration et le tissu
économique Tunisiens utiliseront leur acquis en matière d’ajustement structurel pour
mener les grandes actions de stabilisation du cadre macro-économique, de
consolidation de la gestion des finances publiques et de poursuite de la réforme fiscale.
Il en est de même pour les priorités en matière de gouvernance, de compétitivité et
d’environnement des affaires. Quant à l’Accord de Libre Echange Complet et
Approfondi (ALECA) prévu par le Plan d’action, il portera sur la libéralisation de
grands secteurs de l’économie Tunisienne ; il sera, de ce fait, l’objet d’âpres
négociations.

L’ALECA et la libéralisation des secteurs sensibles
Les secteurs de l’agriculture et des services sont concernés à court terme par la
libéralisation et suscitent de grandes appréhensions en raison de leur caractère sensible
et des réformes profondes qu’ils nécessitent.
L’agriculture, secteur traditionnel, estimé à 12% du PIB, mobilise près de 540 mille
agriculteurs et 70 mille pêcheurs et souffre de plusieurs carences dont un problème de
financement bancaire, l’ambiguïté au niveau de la situation foncière de beaucoup de
terres agricoles, le morcellement, le nombre réduit d’investissements par rapport au
nombre des agriculteurs, des problèmes sectoriels tels que le net recul de
l’investissement dans les terres domaniales (160 mille ha), le manque d’investissement
dans l’aquaculture etc…
Des solutions sont recherchées actuellement dans la refonte du Code d’Investissement
et l’approche asymétrique (plus d’avantages aux investissements agricoles). Ces
solutions parmi d’autres pourraient revigorer ce secteur. Du côté de l’U.E., la Politique
Agricole Commune (PAC) établie par les premiers fondateurs du Marché commun est
toujours en vigueur. Elle reste restrictive entre autres pour les produits originaires de
Tunisie. Les trois rounds de négociations que la Tunisie a eus en 2008-09 avec l’U.E.
ont porté sur

un nombre de questions importantes telles que la période de
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démantèlement tarifaire, l’asymétrie, les mesures d’accompagnement, la liste négative,
le principe de progressivité, le délai de grâce etc… les points de vue ne concordent pas
toujours. Ce secteur a une dimension sociale très sensible et la libéralisation doit se
faire avec beaucoup de prudence.
Quand au secteur des services, il est estimé à 60% du PIB et englobe une gamme
d’activités très large (tourisme, services financiers, secteur postal, assurance, TICs…)
comme le secteur de l’agriculture, il présente des faiblesses et des fragilités et ne
pourra être libéré qu’après des réformes structurelles profondes. Outre les négociations
entamées en 2006 à un niveau régional euro-méditerranéen dans le cadre d’un
document de principes généraux, la Tunisie a eu un premier round de négociations
bilatérales sur les services avec l’U.E. en Mars 2008. Au cours de ce round, elle a attiré
l’attention sur la nécessité d’entreprendre une démarche garantissant des engagements
asymétriques et des agendas temporaires avec une phase de transition raisonnable
conformément aux dispositions du GATS.
Les questions dites de « mode 4 » (concernant le mode de prestation de service
nécessitant un mouvement temporaire des personnes physiques) et notamment la
question des visas, la reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes, les
moyens d’accompagnement financier et technique des programmes normaux de mise à
niveau du secteur des services ont figuré en tête des préoccupations Tunisiennes.
Un deuxième round de négociation s’est tenu en juin 2009 sur le projet de protocole
soumis par l’U.E. et les contre-propositions Tunisiennes mais la partie européenne n’a
pu se prononcer sur les questions de visa et de reconnaissance des diplômes jugées du
ressort des législations nationales des 27. Peut-être qu’un accord sur la mobilité prévu
par le Plan d’action permettra de régler la question des visas et facilitera le mouvement
temporaire des personnes physiques en direction des pays de l’Union.
On peut espérer, outre l’effort requis pour la préparation de ces deux secteurs à la
libéralisation, moyennant un minimum de stabilité sociale et l’engagement
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des

réformes et mises à niveau nécessaires, une mise en œuvre acceptable des actions
prévues dans la partie économique du Plan d’action.

Pour le volet politique et sécuritaire, la situation est différente. La Tunisie fait face
après la Révolution à l’impératif de forger son propre système démocratique en créant
de nouvelles institutions respectant la volonté du peuple Tunisien. La tâche n’est pas
aisée.
Les blocages politiques et le concept Tunisien de dialogue national
En effet ,la Tunisie n’a pas d’acquis en matière de démocratie même si tout au long de
l’année 2011 le gouvernement provisoire a pris des mesures dignes d’un processus
démocratique effectif et crédible allant de la libération des prisonniers politiques et du
retour des Tunisiens en exil, à la libre formation des partis politiques, la promulgation
d’une loi électorale consensuelle et l’organisation d’élections libres dont la
transparence a été reconnue par les observateurs internationaux.
Les actes de violence qui se sont multipliés au cours de la période suivante et qui ont
atteint leur paroxysme par l’assassinat politique le 6 février 2013 de feu Chokri Belaïd,
premier responsable du Parti des Nationalistes Démocrates (P.N.D), corroborent sans
doute le constat que tout reste à faire en matière d’enracinement de la culture
démocratique dans notre pays. Mais ils ont révélé aussi combien les Tunisiens sont
opposés à ces actes qu’ils ont condamnés et décriés et combien ils sont déterminés à
aller de l’avant pour instaurer la démocratie et l’état de droit. La Tunisie peut se
targuer aujourd’hui d’avoir l’une des Sociétés Civiles les plus vibrantes et les plus
actives sur la rive Sud de la méditerranée et on a pu constater depuis janvier 2011
l’impact de son action mobilisatrice à l’échelle nationale. Assurer une transition
démocratique sans grands bouleversements et sans violence est aujourd’hui un souci
majeur pour le peuple Tunisien. La stabilité et la pérennité du pays en dépendent.
La mise en œuvre du partenariat avec l’U.E. dépendra surtout de l’aboutissement du
processus démocratique. La conditionnalité liant l’octroi d’avantages financiers et
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techniques à la performance politique se reflète clairement dans la P.E.V telle que
révisée après les révolutions arabes et désormais dans les plans d’action des pays du
voisinage. Le fait nouveau aujourd’hui est que la révolution nous a permis de nous
réconcilier avec les valeurs universelles des droits de l’homme, la démocratie et l’état
de droit. Théoriquement, la démocratie n’est plus incompatible avec le système arabe
de gouvernement.
En concluant le Partenariat privilégié avec l’U.E., nous nous sommes engagés, par
conséquent, à parachever le processus démocratique et édifier les institutions qui
contrôleront la transition. Cette responsabilité nous incombe et nous devons tout
mettre en œuvre pour réussir ce pari. Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons réclamer
un effort plus solidaire de la part de l’U.E.
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المراءة النمدٌة للسٌاسات االلتصادٌة
لفترة الحكم 2010-1955

اتسمت السٌاسة االلتصادٌة المعتمدة فً تونس طٌلة الفترة  2010-195بارتكازها على
إرادة سٌاسٌة ثابتة تعمل على تعزٌز االستمبلل السٌاسً بتركٌز ممومات الدولة الحدٌثة
وتحمٌك السٌادة الوطنٌة فً كل المجاالت وذلن بالعمل منذ االستمبلل على الخروج من
التبعٌة االستعمارٌة فً المجال االلتصادي فحرصت السلط العمومٌة على بناء التصاد
تونسً حدٌث ٌمتلن الممومات األساسٌة التً تمكن تونس من اللحاق بركب الدول النامٌة
فتم اتخاذ منذ البداٌة إجراءات جرٌبة لتجسٌد االستمبلل فً المجال االلتصادي تهم خاصة
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تونسة المرافك العامة والتجارة الخارجٌة بالمطع مع النظام الممرلً الفرنسً وتركٌز
السٌادة المالٌة بإحداث البنن المركزي والدٌنار وتؤمٌم األراضً الفبلحٌة .وتواصل هذا
المنهج لدعم مكانة تونس فً المحافل الدولٌة بانخراطها فً المنظمة العالمٌة للتجارة
وإبرام اتفالٌة الشراكة مع االتحاد األوروبً.
و اعتمدت تونس فً مسٌرتها التنموٌة منذ االستمبلل على إمكانٌاتها الذاتٌة فً ؼٌاب
موارد مالٌة أو طبٌعٌة هامة كما راهنت منذ البداٌة على لٌم الوطنٌة وخدمة المصالح
العلٌا للببلد وعلى التعلٌم والتكوٌن والصحة معتبرة ذلن بمثابة االستثمار فً المستمبل
والرهان على األجٌال المتعالبة.
و تكونت إثر تونسة الببلد وعودة عدة إطارات من التً زاولت دراساتها العلٌا بالخارج
مكامن كفاءة فً مجاالت عدة كالتخطٌط والبنٌة التحتٌة والطرلات واالتصاالت والفبلحة
والموارد المابٌة مما مكن الببلد من تحمٌك انجازات هامة وفرت لاعدة موضوعٌة للتمدم
ودعم المسٌرة التنموٌة للببلد.
ومن ناحٌة أخرى مكن المنوال المعتمد على آلٌات التخطٌط التً تم االستناد إلٌها منذ
بداٌة الستٌنات من توضٌح الرإى وضمان تناسك البرامج والسٌاسات وتشرٌن كل
الطالات فً المطاعٌن العام والخاص فً المسٌرة التنموٌة.
و تحممت فً ظل هذه المسٌرة مكاسب كمٌة ونوعٌة هامة رؼم العثرات والنمابص التً
شابت الفترة( )2010-1962على ؼرار تجربة التعاضد فً الستٌنات واألزمات
االلتصادٌة التً شهدتها الببلد فً  1987/1986وفً بداٌة التسعٌنات إثر حرب الخلٌج
األولى والثانٌة وسنة  2008/2007إثر األزمة المالٌة العالمٌة وهً عثرات تم تجاوزها
بسرعة بفضل التحرن السرٌع للدولة وتكاثؾ جهود جمٌع األطراؾ.
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لكن هذه المكاسب ال ٌجب أن تحجب الصعوبات والثؽرات واإلخفالات التً شهدتها الببلد
خاصة فً مجاالت التشؽٌل والتنمٌة الجهوٌة حٌث لم ٌتسنى بلوغ مستوٌات النمو الكفٌلة
باستٌعاب طلبات الشؽل التً بلؽت أرفع مستوٌات لها فً تارٌخ الببلد واالستجابة إلى
الهٌكلة الجدٌدة لهذه الطلبات وإلى تطلعات المجتمع التونسً إلى مستوٌات عٌش أرفع
وإلى ضمان إشعاع التنمٌة على الجهات.

-Iالمكاسب الكمٌة:
النمو:
منذ سنة  1962شهد النمو االلتصادي نسما مرتفعا باستثناء الفترة  1986-1982التً
سبمت برنامج اإلصبلح الهٌكلً وسجلت الببلد أرفع نسبة نمو (

 )%7خبلل العشرٌة

الثانٌة للتنمٌة (  )1981-1972إثر فتح المجال للمطاع الخاص لتعزٌز دوره فً العمل
التنموي وتوفٌر المناخ المبلبم لبلستثمار ودعم الصادرات فضبل عن استؽبلل الموارد
الطبٌعٌة التً توفرت خبلل تلن الفترة وخاصة منها البترول.
هٌكلة النمو:
تمٌزت المسٌرة االلتصادٌة فً تونس طٌلة الفترة  2010/1955بتنوٌع مصادر النمو من
خبلل العمل على وضع استراتٌجٌات للنهوض بكل لطاعات اإلنتاج بدون استثناء مكنت
من تعصٌر وتؤهٌل وحدات اإلنتاج وتطوٌر أنشطة جدٌدة بالتحكم فً التكنولوجٌا
تطور نسبة النمو االلتصادي
السنة
نسبة النمو

-1962
1971
%5

-1972
1981
%7

-1982
1986
%2,2

-1987
1991
% 4,2
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-1992
2001
%5

-2001
2010
% 4,5

-1962
2010
%5

وتنمٌة أنشطة أخرى كالمحرولات والصناعات الكٌمٌابٌة والصناعات المٌكانٌكٌة
والكهربابٌة وصناعات النسٌج والجلد واألحذٌة وتنمٌة لطاع الخدمات فً مجاالت
السٌاحة والمواصبلت والمالٌة وتطوٌر لطاع النمل فضبل عن النهوض بالمطاع الفبلحً
وذلن بتحسٌن مردودي ة المنتوجات الفبلحٌة البعلٌة وتنوٌع األنشطة والسٌما بتطوٌر
الفبلحة السموٌة وتعزٌز مساهمتها فً اإلنتاج ألفبلحً بما ٌحد من تؤثر اإلنتاج بتملبات
المناخ إلى جانب تنمٌة لطاع تربٌة الماشٌة السٌما تربٌة الدواجن وتربٌة البمر الحلوب
بما مكن من إلامة نشاط تصنٌع الحلٌب ومشتماته وتطور لطاع الصٌد البحري تطورا
مطردا عزز بفضله مساهمته فً الصادرات الفبلحٌة والؽذابٌة وفً التملٌص بصفة
ملحوظة فً العجز التجاري الؽذابً.
ولد مكنت مختلؾ هذه العوامل من أن تشهد هٌكلٌة النمو تؽٌرا هاما من فترة إلى أخرى
بالعبللة مع تطور مختلؾ األنشطة االلتصادٌة وفك االستراتٌجٌات المطاعٌة المعتمدة
بمخططات التنمٌة والنهوض خبلل العشرٌة األخٌرة باألنشطة ذات المحتوى المعرفً
المرتفع فتملصت مساهمة المطاع الفبلحً رؼم التطور الهام الذي شهده هذا المطاع وذلن
لفابدة لطاعً الصناعات التحوٌلٌة والخدمات.
تطور هٌكلة الناتج المحلً اإلجمالً حسب مخططات التنمٌة ()%
السنة
الفبلحة
والصٌد
البحري
الصناعات
المعملٌة
الصناعات
ؼٌر
المعملٌة
الخدمات

/1962
1971
20.5

/1972
1981
16.6

/1982
1986
15.4

/1987
1991
15.6

/1992
1996
16.5

/1997
2001
15.2

/2002
2006
13.3

/2007
2009
8.9

9.1

12.6

15.0

15.9

19.9

20.5

19.9

18.0

13.0

27.1

20.4

15.1

14.0

13.1

12.3

14.0

42.2

31.6

35.6

37.6

34.5

36.5

45.4

44.5
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المسولة
الخدمات
ؼٌر
المسولة
المجموع

15.2

12.1

13.6

15.8

15.1

14.7

9.1

14.6

100

100

100

100

100

100

100

100

االستثمار:
لمد بذلت الدولة خبلل العمود الستة الماضٌة مجهودا هاما على مستوى االستثمار بما
ٌستجٌب لئلرادة السٌاسٌة المتطلعة إلى بناء التصاد وطنً لادر على اللحاق بركب الدول
المتمدمة وتوفٌر الرفاه للشعب التونسً ومكنت هذه االستثمارات من تطوٌر وتعصٌر
البنٌة األساسٌة للطرلات وفك المعاٌٌر الدولٌة فتم بناء الطرق السٌارة وتوسٌع وتهذٌب
الطرلات ومد المسالن الرٌفٌة وبناء الجسور والطرلات المهٌكلة والمحوالت وإحداث
المطارات وتؤهٌل وتوسٌع الموانً التجارٌة وتطوٌر المواصبلت وإدخال التكنولوجٌات
الحدٌثة فً مجال المعلومات واالتصال بما مكن الببلد من إدماج التصادها الوطنً فً
مسار العولمة وسهل التحام المنتوجات التونسٌة لؤلسواق الخارجٌة فضبل عن إحداث
المناطك الصناعٌة ومناطك حرة بكل من بنزرت وجرجٌس لتوفٌر الفضاءات المبلبمة
النتصاب المشارٌع الموجهة للتصدٌر كما مكنت االستثمارات فً المطاع ألفبلحً من بناء
السدود بما ساهم فً تعببة حوالً  % 88من الموارد المابٌة المتاحة وتهٌبة المساحات
السموٌة وتجهٌز جلها بالمعدات الممتصدة للماء فضبل عن بناء شبكة من موانً الصٌد
البحري كما مكنت أٌضا من تركٌز شبكة من التجهٌزات الجماعٌة شملت مختلؾ جهات
الجمهورٌة تجسد اإلرادة السٌاسٌة فً مجال تعمٌم التعلٌم وتركٌز المركزٌة التعلٌم العالً
والعناٌة بالصحة العمومٌة لتشمل مختلؾ فبات المجتمع التونسً فضبل عن تحسٌن
ظروؾ عٌش المواطنٌن بتعمٌم التنوٌر الكهربابً وتوفٌر المٌاه الصالحة للشراب والعناٌة
بالمحٌط.

تطور االستثمارات حسب المطاعات والمخططات (بالملٌون دٌنار)
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السنة

/1962
1971

/1972
1981

/1982
1986

/1987
1991

/1992
1996

/1997
2001

/2002
2006

/2007
2009

الفبلحة

272.0

810.2

1380.0

2000

2784

4241.1

4170.8

2821.0

الصناعات
المعملٌة
الصناعات
ؼٌر
المعملٌة
الخدمات
المسولة
الخدمات
ؼٌر
المسولة
المجموع

149.6

1084.6

1543.3

1700

2844.5

4413.5

5168.5

4155.5

213.6

1452.0

1912.6

1631

2723.8

2419.5

5849.5

9247.7

459.9

2064.2

3322.4

4082

9190.1

15467.1

21282.6

18803.4

212.9

593.0

706.7

978

2073.6

3229.8

4763.5

2515.4

1308.0

6004.0

8865.0

10400

19616.3

31571

41236

38543

وسجل تطور متصاعد لمساهمة المطاع الخاص فً مجهود االستثمار بفضل سٌاسة
النهوض باالستثمار الخاص التً تم سنها منذ السبعٌنات وتدعمت فً التسعٌنات بإصدار
مجلة التشجٌع على االستثمار لدعم المبادرة الخاصة وتسهٌل إجراءات بعث المإسسات
مما مكن من تركٌز شبكة هامة من المإسسات الصؽرى والمتوسطة ساهمت فً مجهود
التنمٌة والتشؽٌل
تطور مساهمة المطاع الخاص فً مجهود االستثمار
السنة
مساهمة المطاع
الخاص/االستثمار

-1962
1971
% 32

-1972
1981
% 41

-1982
1986
% 45

-1987
1991
49.5
%

1996

2001

2006

53.7
%

57.2
%

56

-2007
2009
% 60.3

التصدٌر:
لمد شهد االلتصاد التونسً تطورا وتنوعا جذرٌا وتؽٌرات هٌكلٌة عمٌمة حٌث تطورت
الصادرات من السلع والخدمات باألسعار الجارٌة من  72ملٌون دٌنار سنة  1961إلى
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 31.210م د سنة  .2010من حٌث الهٌكلٌة وفً ظرؾ عمدٌن فمط من الزمن ،تجاوزت
الصادرات الصناعٌة صادرات المواد األولٌة (الفبلحة ،المناجم والطالة ).
تطور التصدٌر حسب المطاعات (بالملٌون دٌنار)
السنة
الفبلحة والصناعات
الؽذابٌة
لطاع الطالة
لطاع الفسفاط
لطاع النسٌج
الصناعات المٌكانٌكٌة
والكهربابٌة

1970
29

1980
69

1990
136

2000
707

2010
1879

26
21
2
9

646
130
170
31

907
442
1126
299

977
716
3728
1323

3313
2158
6036
8070

أما العشرٌة  2000/1990فمد شهدت ارتفاعا هاما فً الصادرات الصناعٌة بشكل عام
والصناعات المٌكانٌكٌة والكهربابٌة بشكل خاص .وتطورت حصة الصادرات من المطاعات
ذات المحتوى التكنولوجً (إلكترونٌن السٌارات والطابرات ،وتكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت ،والبٌوتكنولوجٌا ،وتمنٌة المنسوجات) من  % 12فً سنة  1995إلى 25
 %سنة  2010فً حٌن تراجعت حصة المطاعات التملٌدٌة (الفبلحة والمنسوجات
والكهرباء) من  % 88إلى.%75
البطالة والتشؽٌل:
تمكنت الببلد من اإلبماء على حجم البطالة مستمرا على المدى الطوٌل(  500ألؾ فً بداٌة
الستٌنات و 490ألؾ فً  )2010رؼم توافد  3مبلٌٌن طلب إضافً للشؽل وهو ما ٌعنً
تراجع نسبة البطالة من حوالً  % 30ؼداة االستمبلل إلى  % 13فً  2010بفضل
إحداث أكثر من  60ألؾ موطن شؽل سنوٌا أي ما ٌعادل  3مبلٌٌن موطن شؽل إضافً
منذ االستمبلل.
وتجدر اإلشارة إلى أن حجم البطالة لد تراجع فً مرحلة أولى لٌنخفض إلى  250ألؾ فً
نهاٌة السبعٌنات تحت تؤثٌر نسك النمو المرتفع المسجل خبلل الفترة لٌعود لبلرتفاع بعد
ذلن تحت وطؤة الزٌادة الحادة لطلبات الشؽل حٌث شهدت الببلد أرفع مستوٌات للطلبات
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الشؽل فً تارٌخها مع تؽٌر فً هٌكلة البطالة إثر تخرج عدد كبٌر من حاملً شهادات
التعلٌم العالً ودخول المرأة سوق الشؽل.

الــفـــمـر:
تراجعت نسبة الفمر المدلع من  % 70فً  1962إلى  % 6.7سنة  1990و %4.2
 %80من

سنة  2000و  %3.8فً  2005مع توسع رلعة الطبمة الوسطى لتمثل

السكان فً  2010ممابل  %70فً منتصؾ التسعٌنات و  %65خبلل الثمانٌنات ولمد
مكن توسع الطبمة الوسطى من استمرار اجتماعً وفر أرضٌة هامة لدعم النمو
االلتصادي واالجتماعً على حد السواء.

الدخل الفردي
ارتفع الدخل الفردي من  74دٌنار فً  1961إلى  483دٌنار فً  1981و  960دٌنار فً
1987و 2840دٌنار فً  2001و  6050دٌنار فً  .2010وفً صورة اعتماد تطور
الدخل الفردي باألسعار المارة لسنة  1975فمد ارتفع هذا الدخل من

 1175دٌنار فً

 1960إلى  5032دٌنار فً .2010

التحكم فً التوازنات المالٌة
لمد تم تدرٌجٌا التحكم الكلً فً عجز المٌزانٌة والنزول به إلى نسبة

 %1فً سنة

 2010كما تراجع مستوى الدٌن العمومً إلى حدود متدنٌة لم تتعدى  %40فً 2010
والدٌن الخارجً إلى  %37من الناتج خبلل نفس السنة وهً أضعؾ نسب عرفتها تونس
إذا ما استثنٌنا فترة ما بعد االستمبلل لبل أن تنطلك العملٌة التنموٌة بالببلد وذلن كما
ٌبرزه الجدول التالً:
السنة
عجز
المٌزانٌة
نسبة الدٌن

1961
-

1971
% 2.4-

1986
% 5-

2006
% 2.6-

2010
% 1-

2016
% 6-

% 22

% 45

% 55.8

% 49

% 40

% 61.8
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العمومً

التنمٌة الجهوٌة
مثلت التنمٌة الجهوٌة خٌارا استراتٌجٌا منذ االستمبلل بتواجد إرادة سٌاسٌة لتذلٌل
الفوارق الكبٌرة على مستوى التنمٌة بٌن الجهات التً ورثتها حكومة االستمبلل عن
االستعمار الفرنسً ،وحرصت السلط العمومٌة طٌلة الست عمود الماضٌة على تذلٌل هذه
الفوارق بوضع اإلطار المإسساتً البلزم من دواوٌن وهٌاكل جهوٌة ومحلٌة لتثمٌن
الموارد الطبٌعٌة والعناٌة بالموارد البشرٌة وتحسٌن ظروؾ عٌش المواطنٌن بمختلؾ
الجهات.
ولد شهدت مماربة التنمٌة الجهوٌة تطورا هاما انطبللا من بعث ألطاب تنموٌة صناعٌة
جهوٌة خبلل الستٌنات لتوزٌع مجهود التصنٌع باستؽبلل الموارد المحلٌة من ناحٌة
وإشعاع التنمٌة حول هذه األلطاب من ناحٌة أخرى وإلى توجٌه االستثمارات العمومٌة
نحو المناطك الداخلٌة ووضع برامج للنهوض بالرٌؾ وتطوٌر المطاع الفبلحً وتشجٌع
المبادرة الخاصة لبلنتصاب فً الجهات الداخلٌة فً السبعٌنات وإلى إحداث هٌاكل مختصة
بالتنمٌة الجهوٌة كالمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة وبعث آلٌات جدٌدة تمكننا من االرتماء
بالتنمٌة الجهوٌة إلى مرتبة األولوٌات الكبرى فً السٌاسة االلتصادٌة منذ التسعٌنات.
ولد صاحب هذا المجهود إصبلحات متواترة لتكرٌس دور الجهة الفاعل فً التنمٌة شملت
بالخصوص المجال المإسساتً بما مكن من تعزٌز البلمركزٌة والبلمحورٌة بإحداث
المجالس الجهوٌة والمجالس المحلٌة وتطوٌر المجالس البلدٌة بإعطابها مسإولٌة أكبر
فً مجال التخطٌط والبرمجة وتدعٌم دورها فً إدارة الشؤن العام الجهوي والمحلً كما
تعززت هذه الهٌاكل بإحداث عدة مإسسات مساندة كدواوٌن التنمٌة الجهوٌة والشركات
الجهوٌة لبلستثمار ومراكز األعمال وتركٌز محاضن المإسسات والشبابٌن الموحدة
لبلستثمار وتطوٌر صندوق المروض ومساعدة الجماعات العمومٌة وإصدار مجلة تشجٌع
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االستثمارات التً مكنت التنمٌة الجهوٌة من امتٌازات وإحداث مراكز جهوٌة للعمل عن
بعد.
كما تم تطوٌر المركزٌة التعلٌم العالً بإحداث ألطاب جامعٌة جهوٌة جدٌدة بكل من
المٌروان وجندوبة ولفصة وإحداث نواتات جامعٌة بكل الجهات الداخلٌة وتعمٌم المعاهد
العلٌا للدراسات التكنولوجٌة على كامل الجهات وتطوٌر المطاع الصحً بتدعٌم وتجهٌز
شبكة المستشفٌات الجهوٌة والمستوصفات المحلٌة والمراكز األساسٌة للصحة فً
مختلؾ الجهات وإحداث األلطاب التكنولوجٌة بجندوبة ولفصة ومدنٌن.
وبالتوازي تدعمت البنٌة األساسٌة للطرلات بالجهات الداخلٌة السٌما خبلل الفترة -1987
 2009حٌث تم تشٌٌد حوالً  6550كلم من الطرلات المعبدة (

 %45من مجموع

الطرلات المعبدة المنجزة) وحوالً  10000كلم من المسالن الرٌفٌة(  %60من مجموع
المسالن المنجزة).
ومن ناحٌة أخرى تعددت البرامج والمشارٌع الخصوصٌة للنهوض بالمناطك ذات
اإلشكالٌات الخصوصٌة التً مكنت من تحسٌن ظروؾ عٌش المستهدفٌن وتوفٌر موارد
رزق لهم وشملت هذه المشارٌع المناطك الرٌفٌة والحضرٌة وتهم برنامج التنمٌة الرٌفٌة
المندمجة فً جٌلٌه األول والثانً وبرنامج التنمٌة الحضرٌة المندمجة وبرنامج التنمٌة
الفبلحٌة المندمجة وخطة النهوض بمناطك الظل والبرنامج الوطنً لتهذٌب وتطهٌر
األحٌاء الشعبٌة وبرنامج اإلحاطة باألحٌاء الشعبٌة المحٌطة بالمدن الكبرى.
وفً مطلب األلفٌات وبعد أن أكدت مختلؾ البحوث والمسوحات تحسن مإشرات التنمٌة
الجهوٌة بمختلؾ الوالٌات وتوفر ممومات التنمٌة بكل والٌة تم تدعٌم التنمٌة الجهوٌة
بإرساء مماربة التنمٌة المحلٌة لتركٌز الممومات الدنٌا للتنمٌة لتشمل مناطك كل والٌة مع
الحرص على الحد من التفاوت على المستوى التنموي بٌن معتمدٌات بعض الوالٌات وتم
فً هذا المجال إنجاز عدة برامج خصوصٌة لدفع التشؽٌل والنهوض بالمعتمدٌات ذات
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األولٌة ( 195معتمدٌة) والشروع فً إنجاز مشارٌع التنمٌة المندمجة التً تهم

95

معتمدٌة فضبل عن إحداث الجمعٌات التنموٌة المكلفة بإسناد المروض الصؽرى.

-IIاإلصبلحات الكبرى والمكاسب النوعٌة
تتمثل أهم اإلصبلحات الكبرى فً:
 -1وضع منظومة للتشجٌع على االستثمار والنهوض بالمبادرة الخاصة وتحسٌن مناخ
أعمال والنهوض بالمطاعات الجدٌدة والواعدة وتتضمن هذه المنظومة جملة من الحوافز
المالٌة والجبابٌة وصنادٌك مالٌة وهٌاكل مساندة وإجراءات تٌسٌر إحداث المإسسات
والتملٌص من اإلجراءات اإلدارٌة وتم تطوٌر هذه المنظومة وتحٌٌنها وفك متطلبات كل
مرحلة وبما ٌستجٌب لؤلهداؾ المرسومة فً مخططات التنمٌة.
-2إصبلح المطاع المصرفً وتعصٌره وتعزٌز أسسه المالٌة واالرتماء بجودة خدماته إلى
مستوى المماٌٌس الدولٌة.
إصبلح المنظومة الجبابٌة وخاصة منذ

 1988استجابة لممتضٌات اإلصبلح الهٌكلً

لبللتصاد وانخراط تونس فً المنظمة العالمٌة للتجارة وإمضاء اتفالٌة الشراكة مع
االتحاد األوروبً وتم فً هذا المجال إحداث األداء على المٌمة المضافة لتعوٌض األداءات
الموظفة على رلم المعامبلت وإحداث األداء الوحٌد على المداخٌل واألرباح فضبل عن
ترشٌد الحوافز الجبابٌة والمالٌة لفابدة االستثمار فً إطار مجلة تشجٌع االستثمارات
وإصدار مجلة الحموق واإلجراءات لضمان العدالة الجبابٌة والنجاعة االلتصادٌة
للمنظومة الجبابٌة .كما شمل اإلصبلح الجباٌة المحلٌة فً اتجاه تبسٌطها وترشٌد لاعدتها
وتحسٌن مردودٌتها.
-3تتمثل أهم المكاسب النوعٌة المحممة فً:
 وضوح الرإٌا واالستناد إلى ثوابت من أهمها الحرص على المبلءمة بٌنالجانبٌن االلتصادي واالجتماعً واعتماد مبدأ النجاعة االلتصادٌة والتعوٌل
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على المطاع الخاص دون إهمال دور المطاع العام إذا ما استثنٌنا فترة التجربة
التعاضدٌة.
 المدرة على التحرن السرٌع للحٌلولة دون استفحال األزمات كما كان الشؤن إثرالتجربة التعاضدٌة أو بعد أزمة منتصؾ الثمانٌنات(

)1986أو عند حرب

الخلٌج فً بداٌة التسعٌنات واألزمة المالٌة العالمٌة لسنة .2008/2007
-4اعتماد مخططات تنموٌة بدون انمطاع وإثرابها بالمٌزان االلتصادي خبلل السبعٌنٌات
وبالتمرٌر السنوي حول التنمٌة فً بداٌة التسعٌنات ما أضفى على العمل التنموي
التواصل والتناسك.
-5التحكم فً التوازنات الجملٌة للببلد الداخلٌة منها والخارجٌة كما ٌبرز ذلن من خبلل
تراجع نسبة الدٌن العمومً والدٌن الخارجً إلى مستوٌات معتدلة.
-6تحسن صور تونس فً األوساط المالٌة العالمٌة بعد حصولها فً

 1994على درجة

االستثمار ودخولها على السوق المالٌة العالمٌة كؤول بلد مع إفرٌمٌا الجنوبٌة ٌصدر
لروض رلاعٌة وتطور الترلٌم السٌادي للببلد بصفة منتظمة إلى أن بلػ ترتٌب أ سلبً
( )A-أسدته لتونس الوكالة الٌابانٌة "البحث واالستثمار (  ")R and Iفً  2007وهو
ترتٌب متمدم فً سلم الترلٌم السٌادي للبلدان.
-7تنوٌع مصادر النمو من خبلل تشكٌل لاعدة اإلنتاج وتطوٌر أنشطة التصادٌة جدٌدة فً
لطاعات الصناعات المعملٌة والخدمات السٌما األنشطة الصناعٌة الموجهة للتصدٌر
ولطاع السٌاحة والخدمات المالٌة واإلعبلمٌة وتكنولوجٌات االتصال بما مكن من انتمال
االلتصاد الوطنً من التصاد أحادي ٌعتمد على األنشطة التملٌدٌة إلى التصاد متنوع ٌعتمد
أساسا على الصناعات المعملٌة والخدمات بما مكن من تعزٌز مساهمة الصادرات فً
النمو وٌسر تفتح تونس على الخارج وبروز لطاعات ذات محتوى معرفً مرتفع خبلل
العشرٌة األخٌرة.
 -8تطوٌر البنٌة األساسٌة بتوسٌع شبكة الطرلات وتعصٌرها وفك معاٌٌر الدولة وإرساء
شبكة اتصاالت حدٌثة ساهمت فً تعزٌز المدرة التنافسٌة للمإسسات وفً تؤهٌل االلتصاد
بصفة عامة.
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 -9تحسٌن مساهمة اإلنتاجٌة الجملٌة لعناصر اإلنتاج فً النمو لتفوق  %40نتٌجة التحكم
فً التكنولوجٌا واستعمال آلٌات التنظٌم والتصرؾ الحدٌثة من لبل المإسسات
االلتصادٌة.
-10العناٌة بالبٌبة وتحسٌن المحٌط من خبلل تحسن جل المإشرات الوطنٌة والجهوٌة فً
مٌادٌن جودة الحٌاة بالمدن واألرٌاؾ وتحمٌك مكاسب هامة فً مجال المحافظة على
المٌاه والتربة وتعببة الموارد المابٌة واستعمال الطالات المتجددة.
 --11تؽٌر نمط الحٌاة للسكان بفضل تحسن المستوى المعٌشً وتطور المداخٌل إلى جانب
بروز تجمعات عمرانٌة صؽرى ومتوسطة خاصة فً الجهات الداخلٌة بما مكن من بلوغ
نسبة السكان بالوسط الحضري حوالً  %70من السكان.
 -12تحسن مستوٌات التنمٌة البشرٌة من خبلل العناٌة بالتربٌة والتكوٌن وأهمٌة
التحوالت االجتماعٌة التً استمطبت حوالً  %19من الناتج المحلً اإلجمالً مما ساهم
فً تحسٌن المإشرات الصحٌة وتحسن األوضاع االجتماعٌة.
وبفضل هذه المكاسب االلتصادٌة واالجتماعٌة صنفت تونس على امتداد العشرٌة الماضٌة
فً المراتب المتمدمة فً العالم حسب منظمة األمم المتحدة ومإسساتها المتخصصة وطبما
لتمارٌر التمٌٌم والتصنٌؾ التً تصدرها مراكز الدراسات والبحوث العالمٌة والمنظمات
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ففً سنة  2000تم تصنٌفها كؤفضل بلد فً العالم من حٌث
سرعة تطور مإشر التنمٌة البشرٌة الذي ٌجمع العناصر المتعلمة بالصحة والتعلٌم والتمدم
المعرفً والدخل الفردي وظروؾ العٌش ونوعٌة الحٌاة كما ظل المنتدى االلتصادي
العالمً بدافوس ٌصنؾ تونس فً المرتبة األولى إفرٌمٌا والمراتب بٌن 32إلى  35عالمٌا
إلى حدود سنة  2010على مستوى المدرة التنافسٌة لبللتصاد اعتمادا على

 12ممٌاسا

نوعٌا وكمٌا تتعلك بالمحٌط المإسساتً والبنٌة األساسٌة واستمرار االلتصاد الكلً
والصحة والتربٌة والتعلٌم والتكوٌن والتجدٌد والمدرات التكنولوجٌة ونجاعة األسواق
المالٌة وتطور مناخ األعمال فً حٌن تدنت إلى المرتبة  95فً .2017/2016
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-IIIتمٌٌم السٌاسات االلتصادٌة حسب المراحل
-1المرحلة األولى ( :)1961-1956مرحلة بناء صرح الدولة وتونسة
االلتصاد الوطنً:
انطلمت تونس خبلل هذه المرحلة تدرٌجٌا فً تركٌز هٌاكل الدولة التً كان معظمها بؤٌدي
األجانب .وتمثلت اإلجراءات فً هذا اإلطار فً تؤمٌن المصالح األساسٌة ولد شمل السكن
الحدٌدٌة والموانً وإنتاج وتوزٌع المٌاه والكهرباء والؽاز مع بعث دواوٌن وشركات
جدٌدة منها شركة فسفاط لفصة ودٌوان الصناعات التملٌدٌة ودٌوان الصٌد البحري
ودٌوان المناجم ودٌوان األراضً الدولٌة ودٌوان الزٌت ودٌوان الحبوب ودٌوان التجارة
للمٌام بعملٌات التورٌد والتصدٌر وحرصت السلط العمومٌة على بناء التصاد تونسً
حدٌث ٌمتلن الممومات األساسٌة التً تمكن تونس من اللحاق بركب الدول النامٌة فتم
اتخاذ منذ البداٌة إجراءات جرٌبة لتجسٌد االستمبلل فً المجال االلتصادي تهم خاصة
تونسة المرافك العامة والتجارة الخارجٌة وذلن بإلؽاء الوحدة الجمركٌة مع فرنسا ٌوم
 20أوت  1959وتركٌز السٌادة المالٌة واالستمبلل النمدي بتونسة الجهاز البنكً وإحداث
البنن المركزي التونسً فً  18سبتمبر 1958وبعث وحدة نمدٌة تونسٌة وهً الدٌنار فً
18أكتوبر 1958وكذلن االنخراط فً صندوق النمد الدولً والبنن العالمً فً

14أفرٌل

 1958كما بعثت 3بنون شبه حكومٌة مثل الشركة التونسٌة للبنن والبنن المومً الفبلحً
والشركة المومٌة للتموٌل مهمتها تموٌل المشارٌع االلتصادٌة الكبرى وتملٌص هٌمنة
البنون الفرنسٌة بفتح المجال لبنون أجنبٌة أخرى بتركٌز فروعها وكذلن بتؤمٌم األراضً
الفبلحٌة.
وتمٌزت هذه الفترة بسٌاسة التصادٌة تحررٌة بهدؾ الخروج من التبعٌة االستعمارٌة
وااللتصاد األحادي المعتمد على الفبلحة والمناجم من خبلل تركٌز ممومات الدولة التً
كان معظمها بؤٌدي األجانب وذلن بوضع السٌاسات والتشارٌع المبلبمة واتخاذ اإلجراءات
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الضرورٌة لتونسة المرافك العامة وتصفٌة األوضاع العمارٌة الفبلحٌة .ونظرا لهشاشة
الوضع االلتصادي بالببلد وبهدؾ دفع التنمٌة ومجابهة تبعات انكماش االستثمار
والتخلص من التبعٌة االلتصادٌة لفرنسا تم وضع إستراتٌجٌة جدٌدة للتنمٌة االلتصادٌة
واالجتماعٌة ترتكز أساسا على التخطٌط المركزي لضبط اإلمكانٌات وتحدٌد األهداؾ
والوسابل وعلى التدخل المباشر للدولة فً المجاالت االلتصادٌة واالجتماعٌة خاصة فً
لطاعات البنٌة األساسٌة واالتصاالت والسكن وإحٌاء األراضً الفبلحٌة فكان دورها هاما
ومفصلٌا إذ مكنت السٌاسة الحمابٌة من إطبلق مشارٌع عمومٌة على أساس رإٌة جدٌدة
للنهوض بالتنمٌة لكنها بمٌت محدودة فً ؼٌاب حوافز لبلستثمار الخاص.

-2المرحلة الثانٌة ( :)1971-1962األنموذج االشتراكً للتنمٌة:
تمٌزت هذه الفترة بتكفل الدولة لوحدها بالمجهود اإلنمابً فً ؼٌاب أي دور لبالً
األعوان االلتصادٌٌن مع إتباع سٌاسة اشتراكٌة لتنشٌط الحركة االلتصادٌة مجسمة فً
إرساء نظام التعاضد .ولتحمٌك هذه األهداؾ تم إعداد أول وثٌمة للتخطٌط االلتصادي
واالجتماعً وهً "الخطة العشرٌة للتنمٌة" (  ،)1971-1962التً ارتكزت على وجود
تباٌنات جهوٌة لوٌة سواء على مستوى توزٌع األنشطة االلتصادٌة أو على مستوى
توزٌع السكان بٌن الشمال والجنوب وبٌن الواجهة الشرلٌة والداخلٌة وبالتالً واحتوت
بعدا جؽرافٌا ٌهدؾ إلى الحد من التباٌنات الجهوٌة الموروثة عن الفترة االستعمارٌة
والتً تعود لعوامل طبٌعٌة وتارٌخٌة وبالخصوص لبلستعمار الفرنسً.
وتتمثل أهم أهداؾ هذه الخطة فً :
 التخلص من االستعمار االلتصادي. تطوٌر الموارد البشرٌة من تربٌة وتعلٌم وصحة وتنظٌم عابلً. الرفع من مستوى العٌش للمواطن ومماومة الفمر. االعتماد على التنمٌة الذاتٌة.وتفرعت هذه الخطة إلى ثبلث مخططات :مخطط ثبلثً ومخططٌن رباعٌٌن.
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وتركزت هذه الفترة بالخصوص على تعصٌر الفبلحة وتؤمٌم لطاع التجارة الخارجٌة
وتجارة الجملة وإحداث الدولة لمإسسات فً المطاعات التً تتطلب استثمارات هامة
وتكنولوجٌات حدٌثة والنهوض بالمطاع السٌاحً.
وفً هذا اإلطار شهدت هذه الفترة بالخصوص:
فً المطاع ألفبلحً:
إعادة هٌكلة المطاع ألفبلحً بتعمٌم التعاضد من خبلل بعث تعاضدٌات ووحدات إنتاجٌة
وتعاضدٌات خدمات فبلحٌة وتؤمٌم األراضً الفبلحٌة التً كانت على ملن المعمرٌن وبعث
مإسسات عمومٌة للتصرؾ فً إحٌاء األراضً الفبلحٌة (إحداث دٌوان األراضً الدولٌة
ودواوٌن مجردة ونبهانة والسواسً وسٌدي بوزٌد) وإحداث مندوبٌات جهوٌة للتنمٌة
الفبلحٌة.
فً لطاع الخدمات:
إعادة هٌكلة لطاع التجارة بإحداث الدٌوان التونسً للتجارة وإحداث شركات جهوٌة
للتجارة وتعاضدٌات االستهبلن وإحداث مإسسات عمومٌة احتكارٌة كدٌوان الحبوب
لتورٌد وتسوٌك الحبوب والدٌوان المومً للزٌت لتورٌد الزٌوت النباتٌة وتصدٌر الزٌت
والشركة التونسٌة للحلٌب لصناعة الحلٌب ومشتماته وتورٌد الكحول والمجبلت والشركة
التونسٌة للكهرباء والؽاز والشركة المومٌة الستؽبلل وتوزٌع المٌاه.
فً لطاع النمل:
إعادة هٌكلة لطاع النمل البري بإحداث شركات جهوٌة لنمل األشخاص والبضابع وشركة
لومٌة للنمل وتؤمٌم الشركات األجنبٌة وإحداث الشركة التونسٌة للمبلحة وإحداث كل من
دٌوان الموانً البحرٌة ودٌوان الموانً الجوٌة.
فً المطاع الصناعً:
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تنمٌة المطاع الصناعً بتحوٌل وتصنٌع الموارد المحلٌة للحد من التورٌد وتشجٌع
الصادرات وذلن خاصة بإحداث األلطاب الصناعٌة بمختلؾ الجهات حٌث تم تركٌز عدة
وحدات صناعٌة شملت خاصة:
معمل السكر بباجة.
معمل عجٌن الحلفاء بالمصرٌن.
ممل الفوالذ وبناء السفن بمنزل بورلٌبة.
معمل تكرٌر النفط ببنزرت.
الصناعات الكٌمٌابٌة بمابس.
نسٌج الصوؾ والمطن والمبلبس بببر المصعة.
معمل صناعة السٌارات والمعامل اآللٌة بالساحلة.
وبالتوازي تم تطوٌر الصناعات الفبلحٌة والؽذابٌة وصناعة البناء والصناعات التملٌدٌة
بتؤطٌر من الدٌوان المومً للصناعات التملٌدٌة الذي أحدث سنة .1959
فً المطاع السٌاحً:
تنمٌة المطاع السٌاحً بإحداث نواتات لمناطك سٌاحٌة ساحلٌة وبعث الشركة التونسٌة
للنزل والسٌاحة وتمكٌن المطاع من تشجٌعات مالٌة وجبابٌة هامة لدعم المبادرة الخاصة.
رؼم المكاسب التً تحممت خبلل العشرٌة األولى للتنمٌة فً مجال تركٌز التجهٌزات
الجماعٌة والبنٌة األساسٌة وتنوٌع االلتصاد وما واكب ذلن من تطور مطرد فً مجاالت
التعلٌم والصحة والتنظٌم العابلً إال أن السٌاسة التنموٌة المتبعة آنذان وفك النهج
االشتراكً فشلت فً تحمٌك األهداؾ المرسومة السٌما فٌما ٌتعلك بتكرٌس التنمٌة الذاتٌة
والنهوض بالمطاع ألفبلحً والتشؽٌل والحد من النزوح ومن المدٌونٌة إذ شهدت آخر
الفترة والمتزامنة مع تعمٌم التعاضد فً لطاعً الفبلحة والتجارة:
 تفالم عجز الوحدات التعاضدٌة. -معارضة كبار المالكٌن إلدماج أراضٌهم صلب التعاضدٌات.

256

 معارضة صؽار الفبلحٌن وتعرضهم لعدة مشاكل مثل البطالة وتدهور المستوىالمعٌشً مما أدى أحٌانا إلى انتفاضات شعبٌة مناهضة لتعمٌم التعاضد.
 تجمٌد المعونة الفرنسٌة إثر عملٌة الجبلء الزراعً. عدم لدرة االلتصاد على توفٌر مواطن الشؽل البلزمة بسبب ضعؾ االستثمارالخاص.
 تفالم دٌون المإسسات العمومٌة. التصرؾ البٌرولراطً للشؤن االلتصادي وكبت المبادرة الخاصة.وبناءا على ذلن تم فً سنة  1969وضع حد لتجربة التعاضد وللنظام االشتراكً وبذلن
تدخل تونس فً مرحلة جدٌدة من مسٌرتها التنموٌة باعتماد أنموذج جدٌد للتنمٌة ٌموم
على التوجه اللٌبرالً.

-3المرحلة الثالثة ( :)1986-1970النهج التحرري مع تعاٌش المطاعات
الثبلثة (العام والتعاضدي والخاص) وحماٌة مفرطة لبللتصاد الوطنً:
اعتبارا من سنة  1970وبعد فشل أنموذج التنمٌة االشتراكً اعتمدت تونس األنموذج
التحرري بالتوجه نحو التصاد السوق والنهوض بالمبادرة الخاصة واالنفتاح على
الخارج.
وٌمكن تمسٌم هذه المرحلة إلى فترتٌن :

فترة السبعنٌات ( )1981-1972والتً تعرؾ بالعشرٌة الثانٌة للتنمٌة:
تمٌزت بالشروع التدرٌجً فً التفتح االلتصادي مع اعتماد منهجٌة التخطٌط التوجٌهً
مع إلزامٌة توجهاته وأهدافه للمطاع العام .وتموم هذه المنهجٌة أساسا على انتهاج
سٌاسة التصادٌة تعمل على تشجٌع المبادرة الخاصة الوطنٌة واألجنبٌة على االستثمار
واإلنتاج والتصدٌر.
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كما تسعى اإلستراتٌجٌة المعتمدة لهذه العشرٌة لبلوغ التوازن الجهوي بتدعٌم البلمركزٌة
وتوجٌه االستثمارات العمومٌة نحو الجهات الداخلٌة ووضع برامج خصوصٌة للنهوض
بالرٌؾ وتنمٌة المطاع الفبلحً وتشجٌع المركزٌة االستثمار الخاص.
ووفما لؤلنموذج الجدٌد للتنمٌة تم اتخاذ عدة إجراءات لتركٌز صناعة وطنٌة لتعوٌض
الواردات مع اعتماد حماٌة مشطة للسوق الداخلٌة من أهمها :
لانون  1972للتشجٌع على التصدٌر.
لانون 1973لتشجٌع البلمركزٌة الصناعٌة وبعث المإسسات الصؽرى
والمتوسطة.
لانون  1974لتشجٌع الصناعات التحوٌلٌة المعدة للسوق الداخلٌة.
إحداث الوكالة العمارٌة الصناعٌة لتهٌبة المناطك الصناعٌة.
إحداث الوكالة العمارٌة للسكنى والصندوق الوطنً لبلدخار السكنً للنهوض
بمطاع السكن.
وبالتوازي شهدت هذه العشرٌة تدعٌم دور الدولة فً المجهود التنموي نتٌجة لتطور
مداخٌلها بفضل تحسن بعض الموارد الخارجٌة وشروط المبادالت (ارتفاع األسعار
العالمٌة للمواد األولٌة وخاصة النفط والفسفاط وزٌت الزٌتون).
وتمثلت تدخبلت الدولة بالخصوص فً إنجاز استثمارات هامة فً مجال البنٌة األساسٌة
( تعببة الموارد المابٌة والكهرباء والتطهٌر وتهٌبة الموانً والمطارات وتهٌبة المناطك
السموٌة والمناطك الصناعٌة والمناطك السٌاحٌة) إلى جانب االستثمارات فً لطاعات
الفسفاط والنفط واالسمنت.
لمد ساهمت السٌاسة االلتصادٌة المتبعة خبلل العشرٌة الثانٌة من تسرٌع نسك النمو
واالستثمار بما مكن من تطوٌر البنٌة األساسٌة وتنوٌع النسٌج االلتصادي والترفٌع فً
لدرة االلتصاد على خلك مواطن الشؽل وتحسٌن الدخل للمواطن فانخفضت نسبة الفمر إلى
حدود % 22.5سنة  1981ممابل  % 42سنة  1971و % 73سنة  .1961إال أن هذه
المكاسب ال تحجب بعض االختبلالت تهم بالخصوص تطور معدل االستهبلن بنسبة تفوق
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تطور الناتج المحلً مما ترتب عنه ارتفاع هام للواردات لمجابهة متطلبات مجهود
االستثمار من ناحٌة واالستهبلن من ناحٌة أخرى.
وإن ساهم تحسن شروط المبادالت وتوفر ادخار وطنً تجاوز

 %20من الناتج (ممابل

 %15فً الستٌنات) فً الحصول على توازنات مالٌة ممبولة إال أن هذا التمشً ال ٌخلو
من انعكاسات سلبٌة على التوازنات المالٌة باعتبار أن الببلد تعٌش وفك نسك ٌفوق
إمكانٌاتها الحمٌمٌة.
ومن ناحٌة أخرى فإن النتابج اإلٌجابٌة التً تحممت فً السبعٌنات لم تكن نتٌجة تحسن
فً اإلنتاجٌة بل كانت نتٌجة لتدخبلت هامة من لبل الدولة سواء عن طرٌك الصندوق
العام للتعوٌض لتجمٌد األسعار أو عن طرٌك المنح المباشرة أو ؼٌر المباشرة التً
تسندها مٌزانٌة الدولة المإسسات العمومٌة للضؽط على أسعار المرافك العمومٌة (النمل،
الماء ،الكهرباء).
لمد كانت حصٌلة هذه المرحلة إلى حدود نهاٌة السبعٌنات محدودة نسبٌا فمد ركزت
األولوٌة الوطنٌة فً تلن الفترة على تحسٌن مإشرات النمو االلتصادي الجمعً حٌث تم
االهتمام بمٌمة االستثمارات المنجزة ،عدد مواطن الشؽل المحدثة ،تطور الناتج الداخلً
الخام...ولم ٌكن الهاجس آنذان شكل هذه اإلنجازات أو مكان تركٌزها .وبالرؼم من
المجهودات المبذولة للنهوض بكامل المناطك والجهات تواصلت الفوارق الجهوٌة وبمٌت
تونس الداخلٌة على هامش التنمٌة المستدامة وبعٌدة عن االستثمارات الخاصة لكنها
استفادت من االستثمارات العمومٌة.

الفترة ( )1986-1982التً شهدت اختبلل التوازنات العامة لبللتصاد:
تواصل خبلل الفترة 1986-1982العمل باألنموذج اللٌبرالً للتنمٌة المعتمد منذ
السبعٌنات رؼم ما تخلل فترة السبعٌنات من مشاكل التصادٌة واجتماعٌة نجمت
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بالخصوص عن تفالم التفاوت الجهوي مما تسبب فً احتداد ظاهرة النزوح من الجهات
الؽربٌة نحو العاصمة والجهات الساحلٌة وتدفك الهجرة إلى الخارج.
كما اتسمت فترة (  )1986-1982بتدهور شروط المبادالت (تدهور أسعار النفط وتملب
سعر الدوالر) وانخفاض عابدات السٌاحة وتملص العابدات من الخارج بسبب األزمة
التونسٌة اللٌبٌة ومع ذلن واصلت الدولة سٌاستها المنتهجة منذ السبعٌنات سواء تعلك
األمر باالستثمار وبعث المإسسات العمومٌة فً المطاعات المنتجة ومساندة المطاع
الخاص أو بحماٌة السوق الداخلٌة دون اعتبار نجاعة األنشطة الصناعٌة ولدرتها
التنافسٌة ودرجة اندماجها.
ولمد أثرت هذه العوامل فً نتابج المخطط السادس(

)1986-1982التً كانت دون

األهداؾ المرسومة إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً إلى

 %2.2سنوٌا

فؤصبحت الدولة تعٌش فوق طالتها بسبب سٌاستها التوسعٌة فً مجال النفمات العمومً
وبرزت الصعوبات على مستوى المٌزانٌة تبعا لتفالم عجز المإسسات العمومٌة وارتفاع
مستوى الدٌن الداخلً والخارجً مما أدى إلى بلوغ العجز نسبة  %6من الناتج وارتفاع
المدٌونٌة إلى مستوى لٌاسٌا (

 %58التداٌن و %26.3خدمة الدٌنة) وكذلن نسبة

التضخم إلى رلمٌن فجاءت أزمة.1986
للتؽلب على األزمة االلتصادٌة ومعالجتها وضعت الحكومة التونسٌة بدفع من صندوق
النمد الدولً برنامج اإلصبلح الهٌكلً لبللتصاد وتزامنت بداٌة تنفٌذ هذا البرنامج مع
حركة التؽٌٌر السٌاسً التً ولعت فً

7نوفمبر 1987التً أعطت الحٌاة السٌاسٌة

وااللتصادٌة واالجتماعٌة نفسا جدٌدا .وٌهدؾ برنامج اإلصبلح الهٌكلً لبللتصاد إلى
إعادة التوازنات العامة لبللتصاد وترسٌخ آلٌات السوق وتعزٌز المدرة التنافسٌة
للمإسسات باتخاذ اإلجراءات التالٌة:
 إعادة توزٌع األدوار بٌن المطاعٌن العام والخاص بتخلً الدولة عن المطاعاتالمنتجة والخدمات لفابدة المطاع الخاص.
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 إعادة االعتبار للجدوى االلتصادٌة وإرساء آلٌات السوق من خبلل تحرٌراالستثمار واألسعار والتجارة الخارجٌة من المٌود اإلدارٌة.
 إصبلح النظام الجبابً لتخفٌؾ العبء على مإسسات اإلنتاج. تعصٌر الجهاز البنكً والسوق المالٌة. تطوٌر البنٌة التحتٌة. وضع برنامج اجتماعً لمرافمة اإلصبلح الهٌكلً بإحداث برنامج العابلةالمعوزة.
لمد حصلت منذ بداٌة السبعٌنات تؽٌٌرات عمٌمة على مستوى التوجهات االلتصادٌة
والمإسساتٌة للببلد بالتخلً على سٌاسة التعاضد وااللتصاد الموجه وتبنً التصاد
لٌبرالً ،أما فً المجال التنموي فإن سٌاسة الدولة بمٌت تموم على ضرورة التوازن
الجهوي إذ تعددت الهٌاكل والمإسسات التً تعنى بالتنمٌة فً جمٌع الجهات فتم إطبلق
جملة من البرامج المطاعٌة أو ذات الصبؽة الترابٌة مما جعل من التنمٌة الجهوٌة رهانا
هاما للسٌاسات الحكومٌة ومكونا أساسٌا ٌإخذ بعٌن االعتبار عند لٌام الدولة بالتعدٌبلت
بٌن مختلؾ الفاعلٌن الترابٌٌن.
إال أنه ،وإثر الخطة العشرٌة للتنمٌة (  )1971-1962وجدت السلطات العمومٌة نفسها
فً مواجهة عدٌد الصعوبات والمشاكل فً مجال التهٌبة الترابٌة ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً:
التباٌن والتفاوت بٌن خطاب ٌدعو للتوازن الجهوي وممارسة لم توفك فً معالجة
األسباب الربٌسٌة الختبلل التوازن بٌن الجهات.
ؼٌاب التناسك والترابط بٌن مختلؾ مستوٌات التهٌبة الترابٌة (المستوى الوطنً،
الجهوي والمحلً).
التردد بٌن صٌاؼة إجراءات محدودة ترافمها جملة من المإسسات المختصة من
ناحٌة ،وتحدٌد سٌاسة واضحة على مدى طوٌل من ناحٌة أخرى.
التردد بٌن تبنً مفهوم تمنً للتهٌبة الترابٌة وإدماج أهداؾ التهٌبة فً مشروع
سٌاسً متكامل.
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صعوبة فهم إشكالٌة المدن فً التنمٌة الجهوٌة وصعوبة طرح مشاكلها سواء فً
عبللتها بالمجال الرٌفً أو فً تمولعها داخل األنظمة الحضرٌة الجهوٌة والوطنٌة.

-4المرحلة الرابعة ( :)1991-1987اإلصبلح الهٌكلً االلتصادي
اتسمت الفترة  1991-1987بتنفٌذ برنامج اإلصبلح الهٌكلً الذي ٌمثل لب المخطط
السابع للتنمٌة ولد شملت اإلصبلحات التً تم إلرارها خبلل هذه الفترة بالخصوص:
تحرٌر االستثمار من إجراءات المصادلة المسبمة.
الدرج نحو تحرٌر األسعار فً مستوى اإلنتاج والتوزٌع.
الشروع فً تحرٌر الواردات برفع المٌود على مواد التجهٌز والمواد األولٌة
ونصؾ المصنعة.
اإلصبلح الجبابً بإلرار األداء على المٌمة المضافة واألداء الوحٌد على المداخٌل.
الشروع فً إصبلح الجهاز النمدي والمالً.
انطبلق برنامج تخصٌص المإسسات العمومٌة وإعادة هٌكلتها فً إطار مراجعة
دور الدولة وطرق تدخلها.
كما حرصت الدولة فً إطار هذه اإلصبلحات على تؤمٌن التوازنات الكبرى بترشٌد
السٌاسات المالٌة والنمدٌة واتخاذ إجراءات التمشؾ بسبب الجفاؾ الذي ساد خبلل الثبلث
سنوات األولى من المخطط.
ولد ساهمت هذه اإلصبلحات والسٌاسات من استؽبلل أنجع لطالة اإلنتاج المتوفرة فضبل
عن توجٌه االستثمار نحو المطاعات المنتجة .كما مكنت تونس من تحول جوهري فً
مسٌرتها التنموٌة ممارنة بالماضً تجسم ذلن بالخصوص فً النتابج اإلٌجابٌة للمخطط
السابع حٌث تطور معدل نمو الناتج نسبة  % 4.2سنوٌا وتطورت الصادرات بنسك فاق
 % 10سنوٌا باألسعار المارة وانخفضت نسبة عجز المٌزانٌة إلى دون .% 4
إال أن هذه المكاسب ال تخلو من الهشاشة لتؤثرها بالهزات والتملبات الخارجٌة إذ أنها
كادت أن تتبلشى تحت تؤثٌر حرب الخلٌج لوال الموسم الفبلحً الممتاز الذي أنمذ
المولؾ.مما ٌدل مرة أخرى أهمٌة تواصل النهج اإلصبلحً لتملٌص مواطن الهشاشة
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وتؤمٌن التوازنات العامة الكفٌلة باستمرار العمل اإلنمابً وبالتالً تفجٌر المبادرة وتجسٌم
تطلعات وطموحات المجتمع.

-5المرحلة الخامسة ( : )2010-1992تفتح االلتصاد واندماجه فً االلتصاد
المعلوم مع تبلزم البعدٌن االلتصادي واالجتماعً
ٌمكن تمسٌم هذه المرحلة إلى فترتٌن:

الفترة األولى ( :)2001-1992تؤهٌل االلتصاد:تمٌزت العشرٌة الرابعة للتنمٌة بتعمٌك اإلصبلحات بهدؾ مزٌد تركٌز آلٌات السوق ودفع
المبادرة الخاصة ودعم المدرة التنافسٌة لبللتصاد وتعزٌز تفتحه على الخارج.
كما اتسمت هذه الفترة بإصبلحات كبرى كان لها انعكاسات مباشرة على االستثمار
وخاصة مراجعة نظام تشجٌع االستثمار بوضع مجلة جدٌدة تحفز على االستثمار فً
مجاالت تطوٌر الصادرات والتنمٌة الجهوٌة وتنمٌة الفبلحٌة والتحكم فً التكنولوجٌا
والبحوث من أجل التنمٌة وحماٌة المحٌط وتشجٌع الباعثٌن الجدد كما تم تطوٌر آلٌات
التموٌل ومبلبمتها مع نوعٌة االستثمار بإحداث البنن التونسً للتضامن وإرساء نظام
المروض الصؽرى التً تمنحها الجمعٌات التنموٌة ومراجعة آلٌات صندوق التطوٌر
والبلمركزٌة الصناعٌة.
كما شهدت الفترة انخراط تونس فً المنظمة العالمٌة للتجارة وإبرام اتفالٌة الشراكة مع
االتحاد األوروبً التً تنص على التحرٌر التدرٌجً للمبادالت وتكثٌؾ العبللات االلتصادٌة
بٌن الطرفٌن .كما ارتكز العمل التنموي خبلل هذه الفترة على التؤهٌل الشامل بإلرار برامج
تؤهٌل شملت جل المطاعات المنتجة.
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ومن ناحٌة أخرى واكبت اإلصبلحات التً تم إدخالها إجراءات هامة فً مجال التنمٌة
البشرٌة تجسٌما لمبدأ تبلزم البعدٌن االلتصادي واالجتماعً وذلن بالعناٌة بالفبات
الضعٌفة والعابلة المعوزة وتدعٌم التحوٌبلت االجتماعٌة لفابدة التعلٌم والصحة والتؽطٌة
االجتماعٌة وتحسٌن ظروؾ العٌش بمناطك الظل بإحداث صندوق التضامن الوطنً.
فً ظل هذه اإلصبلحات واصل نسك النمو تصاعده من مخطط آلخر لٌبلػ

%5.3خبلل

المخطط التاسع (  )2001-1997ممابل %4.6خبلل المخطط الثامن .بما مكن من تنوع
لاعدة اإلنتاج السٌما بتدعٌم حصة الخدمات وتملٌص حصة المطاعات التملٌدٌة من فبلحة
وصناعات ؼٌر المعملٌة.
وعلى مستوى االستثمار فمد ارتمت نسبته من

 %23.8سنة  1996إلى %26.8سنة

 2001فمد ساهم برنامج التؤهٌل فً التطور الهام للصناعات المعملٌة ؼٌر أن
االستثمارات توجهت بالخصوص إلى المطاعات المحمٌة والمرتبطة بالسوق الداخلٌة
كالصناعات الؽذابٌة والبناء واألشؽال العامة فضبل عن ارتفاع نسك إحداث المإسسات
الفردٌة وتراجع نسك إحداث الشركات .ولد مكنت هذه االستثمارات من تؽطٌة
حوالً 92%من الطلبات اإلضافٌة للشؽل ممابل

%89.5خبلل المخطط الثامن .وإن

سجلت هذه الفترة تراجعا فً نسبة البطالة فإن بطالة حاملً الشهادات أصبح نسمها فً
تصاعد مما جعلها تتصدر مشاؼل وتحدٌات المرحلة المادمة.
كما تحسنت المدرة الشرابٌة بفضل الزٌادة المتواصلة فً األجور ومراجعة األجور الدنٌا
فتملصت عتبة الفمر إلى %4.2سنة  2000ممابل  %6.2سنة  1995وتراجعت نسبة
المساكن البدابٌة وأصبحت  %80من األسر مالكة لمساكنها وتطورت مإشرات تزوٌد
المناطك الرٌفٌة بالماء الصالح للشراب والتنوٌر الرٌفً بنسك مدعم وفً الجملة فإن
نتابج هذه العشرٌة مكنت من تحمٌك مكاسب هامة على الصعٌدٌن االلتصادي واالجتماعً
رؼم ما ساد الفترة من تطورات ظرفٌة داخلٌة وخارجٌة ؼٌر مبلبمة من أهمها اندالع
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األزمة المالٌة ببلدان شرلً آسٌا وارتفاع أسعار النفط ولٌمة الدوالر وتملب الظروؾ
المناخٌة وتمكنت تونس بفضل هذه النتابج من االرتماء إلى مرتبة البلدان الصاعدة.

الفترة الثانٌة (:)2010-2002بناء التصاد المعرفة واندماج االلتصاد فً العولمة:
اتسمت هذه العشرٌة على الصعٌد العالمً بالخصوص بتدعٌم ظاهرة العولمة وبروز
التكتبلت اإلللٌمٌة ومواصلة توسع االتحاد األوروبً وإزالة المٌود أمام التجارة الخارجٌة
وتكثٌؾ حركات الدمج لدى مإسسات متعددة الجنسٌات .كما تمٌز الوضع االلتصادي
العالمً ببروز مستجدات ؼٌر مبلبمة لها انعكاسات متفاوتة على معظم االلتصادٌات من
أهمها تداعٌات أحداث 11سبتمبر 2001واندالع الحرب فً العراق واالرتفاع التدرٌجً
ألسعار النفط التً بلؽت مستوٌات لٌاسٌة وكذلن أسعار بعض المواد األخرى وتوسع
األزمة المالٌة العالمٌة.
أما على الصعٌد الوطنً فمد تم رسم إستراتٌجٌة للتنمٌة تهدؾ إلى اللحاق بالبلدان
المتمدمة ومزٌد تحسٌن ظروؾ العٌش وضمان جودة الحٌاة والتنمٌة المستدٌمة وذلن
بمواصلة اإلصبلحات لتحٌر االلتصاد وإدماجه فً السوق العالمٌة السٌما باستكمال إرساء
منطمة التبادل الحر مع االتحاد األوروبً سنة 2007وتولٌع اتفالٌات للتبادل الحر مع عدة
دول شمٌمة ومزٌد استمطاب االستثمار األجنبً.
ولتجسٌم هذه اإلستراتٌجٌة تعددت اإلصبلحات االلتصادٌة والمالٌة لدعم المدرة التنافسٌة
لبللتصاد بما ٌسمح على المدى المتوسط بإدماج االلتصاد الوطنً فً محٌطه الدولً
وإرساء التصاد المعرفة لتنوٌع مصادر النمو وتطوٌر هٌكلة الناتج فً اتجاه تعزٌز حصة
المطاعات ذات المحتوى المعرفً المرتفع فً الناتج.
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وشملت اإلصبلحات بالخصوص تحسٌن مناخ األعمال ودعم المبادرة الخاصة بإصدار
لانون المبادرة االلتصادٌة ولانون اللزمة إلى جانب مزٌد تبسٌط إجراءات التجارة
الخارجٌة ودعم التصدٌر وإصدار المجلة الجدٌدة للدٌوانة فضبل عن تطوٌر البنٌة
األساسٌة بدعم شبكة الطرلات السٌارة وتوسٌع الشبكة االتصالٌة كما تعلمت اإلصبلحات
بسٌاسة المالٌة العمومٌة وتحسٌن مردود الجباٌة فتم إرساء آلٌة التصرؾ فً المٌزانٌة
حسب األهداؾ.
ومن ناحٌة أخرى تعددت اإلجراءات ذات الطابع المالً واالجتماعً الحتواء انعكاسات
األزمة االلتصادٌة العالمٌة واالرتفاع ؼٌر المسبوق ألسعار المحرولات المواد األساسٌة.
هذا ولد تؤثرت الصناعات المعملٌة الموجهة للتصدٌر باألزمة االلتصادٌة العالمٌة بالعبللة
مع انخفاض الطلب الخارجً الموجه باألساس إلى لطاعات النسٌج والمبلبس والجلد
والصناعات المٌكانٌكٌة والكهربابٌة مما أدى إلى تملص إنتاج هذه المطاعات باإلضافة إلى
تراجع لطاعات السٌاحة والنمل بالعبللة مع انخفاض الدخل فً بلدان االتحاد األوروبً
بمفعول األزمة االلتصادٌة العالمٌة وتملص حجم التجارة الخارجٌة.
ورؼم الظروؾ ؼٌر المبلبمة التً سادت هذه العشرٌة فإن النتابج كانت فً الجملة
إٌجابٌة إذ تمكنت من تحمٌك معدل نمو بحوالً %4.5إال أن هذه النسبة كانت ؼٌر كافٌة
بالمرة للتحكم فً البطالة التً ارتفعت من

 %12.5سنة  2006إلى  %13.0سنة

 2010مع تواصل ارتفاع بطالة حاملً الشهادات لتبلػ

 %22.9سنة  2010ممابل

 %16سنة  2006فً حٌن أن امتصاص الطلبات اإلضافٌة ٌتطلب نسبة نمو ال تمل عن
.%8

-IVالنمابص واإلخبلالت:
إن المسار التنموي الذي اتبعته تونس ال ٌمكن أن ٌحجب عنا اإلخبلالت المسجلة والعمبات
المواجهة حٌث ٌبٌن التحلٌل التارٌخً أن الثؽرات الربٌسٌة التً حالت دون تحمٌك نسبة
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نمو أرفع وأكثر إنصافا تتعلك بالخصوص بالحوكمة والشفافٌة والدٌممراطٌة والتً تشكل
"السمؾ الزجاجً" الذي ضرب نموذج التنمٌة فً تونس ،فالتطور االلتصادي لم ٌواكبه
تطور للحٌاة السٌاسٌة وهو ما أثر على المناخ العام بالببلد إلى جانب أنه كان هنان أٌضا
حاجزا إٌدٌولوجٌا للدولة فً مزٌد من التفتح فً خٌاراتها الجوهرٌة للتنمٌة وفً دفع
نسك مجهود المطاع الخاص والمتمثل فً أكثر حرٌة للمبادرة ولدفع االستثمار.
وعلى الرؼم من أهمٌتها كما ونوعا فإن المكاسب الكبٌرة التً تحممت طوال هذه الفترة
تماشٌا مع اإلمكانات المتاحة لم توفك فً االستجابة لكل التطلعات واألهداؾ ومن أهم
المشاكل التً استعصى المضاء علٌها هً تضخم البطالة فً صفوؾ الشباب وخاصة منهم
حاملً شهادات التعلٌم العالً وعدم توفك الدولة بما فٌه الكفاٌة فً الحد من التفاوت بٌن
الجهات كما تعزى إلى عوامل لها مساس بالحكومة.
وبصفة أدق تتمثل أهم هذه العوامل فً :
-1تؤخر اإلصبلحات المتعلمة بالمجال السٌاسً وبروز بوادر فساد تمس من الحوكمة
خاصة فً نهاٌة فترة الحكم كان لها ولعها على المسٌرة التنموٌة للببلد حٌث تؤثرت عدة
آلٌات تنموٌة من ذلن (نسك المبادرة االلتصادٌة ،العبللات االلتصادٌة والمالٌة مع بعض
البلدان الشرٌكة ،الترلٌم السٌادي للببلد ،وؼٌرها.)...
-2التؤثٌر ؼٌر المباشر لؤلزمة المالٌة العالمٌة لسنة

2008 /2007عبر ولعها السلبً

على نسك النمو فً البلدان الشرٌكة لتونس وأزمة الحوض المنجمً التً كانت تنبؤ
بصعوبات كبرى ولم تعالج بالطرق الناجعة واكتفى فٌها رد الدولة بالمعالجة األمنٌة
تمرٌبا.
 -3ارتفاع حجم البطالة بالرؼم من استمرار نسبتها من السكان النشٌطٌن من جراء تزاٌد
طلبات الشؽل إلى مستوٌات مرتفعة لم تشهدها الببلد فً تارٌخها ،وخاصة التزاٌد ؼٌر
المسبوق فً عدد حاملً شهادات التعلٌم العالً تحت تؤثٌر الضؽط الدٌمؽرافً من ناحٌة
وفتح الجامعة إلى كل حاملً البكالورٌا من ناحٌة ثانٌة.
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-4محدودٌة المكاسب المسجلة فً مجال التنمٌة الجهوٌة وعدم التوفك فً التملٌص من
الفوارق بٌن الجهات بما فٌه الكفاٌة رؼم المجهودات التً لامت بها الدولة فً مجاالت
البنٌة األساسٌة والتجهٌزات الجماعٌة خاصة وذلن من جراء إحجام المطاع الخاص على
االستثمار فً مناطك التنمٌة الجهوٌة وضعؾ ثمافة األعمال والمبادرة بهذه المناطك
وعدم المبلبمة بٌن التنمٌة االلتصادٌة والتهٌبة الترابٌة حٌث كانت النجاعة االلتصادٌة
لفترة طوٌلة العنصر المحدد فً منوال التنمٌة نظرا لملة الموارد وضرورة تؤمٌن
استؽبللها بالنجاعة االلتصادٌة المطلوبة ولم تتمكن الدولة من النهوض باالستثمار
الخاص إلى مستوى ٌمكن من الترفٌع فً نسبة النمو ومن تعوٌض االستثمار العمومً
وبمً مستواه ضعٌفا خاصة فً المناطك الداخلٌة.
 -5التؤخٌر الحاصل فً إنجاز البنٌة األساسٌة وتجسٌم المشارٌع الخاصة الهامة والكفٌلة
بارتماء االلتصاد الوطنً إلى المستوٌات المطلوبة بالنسبة لبلد صاعد (المٌناء فً المٌاه
العمٌمة ،مد الطرٌك السٌارة إلى الوسط والجنوب الؽربً ،المشارٌع الكبرى للمطاع
الخاص.)...
-6التؤخٌر الحاصل فً مبلبمة منوال التنمٌة بالتركٌز على المطاعات ذات المٌمة المضافة
العالٌة وذات المحتوى التكنولوجً المرتفع حٌث لم تنطلك هذه المجهودات فعلٌا إال بداٌة
من 2009بما لم ٌسمح باستٌعاب طلبات الشؽل من حاملً شهادات التعلٌم العالً التً
شهدت تزاٌدا كبٌرا منذ أكثر من عشر سنوات.
وبالرؼم من أن المنوال كان فً حاجة إلى مبلبمة ولد تم ذلن فً إطار المخطط الثانً
عشر ،إال أنه وإن تواصل نسك النمو فً الست سنوات األخٌرة على ما كان علٌه لبل
سنة 2010أي تحمٌك معدل نمو فً حدود

 4أو  %5سنوٌا لتمكنت الببلد من بلوغ

مستوٌات أفضل مما نعٌشه الٌوم سواء على مستوى المإشرات االلتصادٌة أو االجتماعٌة
أو فٌما ٌتعلك بترلٌمها السٌادي ومكانتها بٌن الدول.
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وعلى كل فإن األزمة التً شهدتها تونس فً جانفً  2011لٌست بؤزمة منوال بل هً
أزمة حوكمة وأن أزمة المنوال الوحٌدة التً مرت بها تونس كانت عند فشل النظام
التعاضدي فً نهاٌة الستٌنات.
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مبلحك اشؽال لجنة المراءة النمدٌة للسٌاسات االلتصادٌة
لفترة الحكم 2010-1955

السٌاسات االلتصادٌة و النمو خبلل الفترة 2010 -1956
لاسم البرجً
مدٌر عام سابك للمندوبٌة
العامة للتنمٌة الجهوٌة
فً اطار المراءة النمدٌة للسٌاسات نظام الحكم  2010-1955لدم لاسم البرجً الخبٌر
فً التنمٌة المداخلة الماعلة التالٌة ٌوم2016/10/19على منبر ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن
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تمٌزت الفترة  2010-1956على الصعٌد الوطنً بعدة تحوالت سٌاسٌة ترتبت عنها
تحدٌات و ممتضٌات جدٌدة بما حتم مراجعة السٌاسة االلتصادٌة بما ٌستجٌب لممتضٌات
كل مرحلة و ذلن فً إطار منهجٌة التخطٌط التً اعتمدتها تونس منذ  1962لتتواصل ببل
انمطاع حٌث تم إعداد و تنفٌذ خبلل هذه الفترة 11مخططا:
المخطط األول)1964 -1962(:
المخطط الثانً)1968 -1965(:
المخطط الثالث)1972 -1962(:
المخطط الرابع)1976 -1973(:
المخطط الخامس)1981 -1977(:
المخطط السادس)1986 -1982(:
المخطط السابع)1991 -1987(:
المخطط الثامن)1996-1992(:
المخطط التاسع)2001 -1997(:
المخطط العاشر)2006 -2002(:
المخطط الحادي عشر)2011 -2007(:
هذا و انطبللا من التحوالت السٌاسٌة التً شهدتها تونس خبلل الفترة

2010 -1956

فإنه ٌمكن تبوٌب المسٌرة التنموٌة االلتصادٌة خبلل هذه الفترة باالعتماد على تطور
منوال التنمٌة على خمسة مراحل:
المرحلة األولى (  :)1961-1956مرحلة بناء صرح الدولة واعتماد النهج
التحرري مع تدخل الدولة
تتمٌز هذه الفترة بسٌاسة التصادٌة تحررٌة بهدؾ الخروج من التبعٌة االستعمارٌة و
االلتصاد األحادي المعتمد على الفبلحة و المناجم من خبلل تركٌز ممومات الدولة بوضع
السٌاسات و التشارٌع المبلبمة ٍواتخاذ اإلجراءات لتونسة االلتصاد والتً شملت
بالخصوص:
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 تونسة المرافك العامة :السكن الحدٌدٌة ،إنتاج و توزٌع المٌاه و الكهرباء والؽاز التناء  % 50من رأس مال المإسسات المنجمٌة إحداث البنن المركزي و الدٌنار تونسة التجارة الخارجٌة تصفٌة األوضاع العمارٌة الفبلحٌة والشروع فً تونسة أراضً المعمرٌن تدخل الدولة فً المجاالت االلتصادٌة و االجتماعٌة خاصة فً لطاعات البنٌةاألساسٌة و االتصاالت و السكن وإحٌاء األراضً الفبلحٌة و مماومة البطالة
 اتخاذ إجراءات لتشجٌع المطاع الخاص على االستثمارإال أن مؽادرة األجانب تبعا لتونسة بعض المإسسات الخاصة األجنبٌة إلى جانب انعدام
مبادرة المطاع الخاص الوطنً كانت من أسباب انكماش االستثمار وتملص مداخٌل الدولة
فتم التعوٌل على الهبات و خاصة من لبل الوالٌات المتحدة لتموٌل تدخبلت الدولة .
ونظرا لهشاشة الوضع االلتصادي بالببلد و بهدؾ دفع التنمٌة و مجابهة تبعات انكماش
االستثمار و التخلص من التبعٌة االلتصادٌة لفرنسا تم وضع إستراتٌجٌة جدٌدة للتنمٌة
االلتصادٌة و االجتماعٌة تموم أساسا على التخطٌط المركزي لضبط اإلمكانٌات وتحدٌد
األهداؾ و الوسابل وعلى التدخل المباشر للدولة.

المرحلة الثانٌة(1971-1962العشرٌة األولى للتنمٌة) :األنموذج
االشتراكً للتنمٌة
تمٌزت هذه الفترة بتكفل الدولة لوحدها بالمجهود اإلنمابً فً ؼٌاب أي دور لبالً
األعوان االلتصادٌٌن مع إتباع سٌاسة اشتراكٌة لتنشٌط الحركة االلتصادٌة مجسمة فً
إرساء نظام التعاضد .و لتحمٌك هذه األهداؾ تم إعداد الخطة العشرٌة للتنمٌة
(Perspectives décennales de développement) 1971-1962
وتتمثل أهم أهداؾ هذه الخطة فً:
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 التخلص من االستعمار االلتصادي تطوٌر الموارد البشرٌة من تربٌة و تعلٌم و صحة و تنظٌم عابلً الرفع من مستوى العٌش للمواطن و مماومة الفمر االعتماد على التنمٌة الذاتٌةوتفرعت هذه الخطة إلى ثبلث مخططات :مخطط ثبلثً ومخططٌن رباعٌٌن.
و تركزت هذه الفترة بالخصوص على تعصٌر الفبلحة وتؤمٌم لطاع التجارة الخارجٌة و
تجارة الجملة وإحداث الدولة لمإسسات فً المطاعات التً تتطلب استثمارات هامة و
تكنولوجٌات حدٌثة و النهوض بالمطاع السٌاحً.
وفً هذا اإلطار شهدت هذه الفترة بالخصوص:
فً المطاع الفبلحً:
إعادة هٌكلة المطاع ألفبلحً بتعمٌم التعاضد من خبلل بعث تعاضدٌات ووحدات إنتاجٌة و
تعاضدٌات خدمات فبلحٌة و تؤمٌم األراضً الفبلحٌة التً كانت على ملن المعمرٌن و بعث
مإسسات
فً لطاع الخدمات :
إعادة هٌكلة لطاع التجارة بإحداث الدٌوان التونسً للتجارة و إحداث شركات جهوٌة
للتجارة و تعاضدٌات االستهبلن و إحداث مإسسات عمومٌة احتكارٌة كدٌوان الحبوب
لتورٌد وتسوٌك الحبوب والدٌوان المومً للزٌت لتورٌد الزٌوت النباتٌة و تصدٌر الزٌت
و الشركة التونسٌة للحلٌب لصناعة الحلٌب و مشتماتهو تورٌد الكحول وتصدٌر التمور و
الشركة التونسٌة للتوزٌع لتورٌد و توزٌع الكتب المدرسٌة و المجبلت و الشركة التونسٌة
للكهرباء و الؽاز و الشركة المومٌة الستؽبلل و توزٌع المٌاه
فً لطاع النمل:
إعادة هٌكلة لطاع النمل البري بإحداث شركات جهوٌة لنمل األشخاص و البضابع و
شركة لومٌة للنمل و تؤمٌم الشركات األجنبٌة و إحداث الشركة التونسٌة للمبلحة و
إحداث كل من دٌوان الموانً البحرٌة و دٌوان الموانً الجوٌة
فً المطاع الصناعً:
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تنمٌة المطاع الصناعً بتحوٌل و تصنٌع الموارد المحلٌة للحد من التورٌد و تشجٌع
الصادرات و ذلن خاصة بإحداث األلطاب الصناعٌة بمختلؾ الجهات حٌث تم تركٌز عدة
وحدات صناعٌة شملت خاصة:
معمل السكر بباجة
معمل عجٌن الحلفاء بالمصرٌن
معمل الفوالذ و بناء السفن بمنزل بورلٌبة
معمل تكرٌر النفط ببنزرت
الصناعات الكٌمٌابٌة بمابس
نسٌج الصوؾ و المطن و المبلبس ببرا لمصعة
معمل صناعة السٌارات و المعامل اآللٌة بالساحل لصناعة األدوات المنزلٌة
بسوسة
وبالتوازي تم تطوٌر الصناعات الفبلحٌة و الؽذابٌة و صناعة البناء و الصناعات التملٌدٌة
بتؤطٌر من الدٌوان المومً للصناعات التملٌدٌة الذي احدث سنة 1959
فً المطاع السٌاحً:
تنمٌة المطاع السٌاحً بإحداث نواتات لمناطك سٌاحٌة ساحلٌة و بعث الشركة التونسٌة
للنزل و السٌاحة وتمكٌن المطاع من تشجٌعات مالٌة وجبابٌة هامة لدعم المبادرة الخاصة

النمو خبلل العشرٌة 1971 – 1962
سجلت العشرٌة األولى للتنمٌة معدل نمواسنوٌا ٌمارب

.%5بما مكن من تسجٌل خبلل

العشرٌة تنوع نسبً فً اإلنتاج حٌث تملصت مساهمة المطاع الفبلحً فً الناتج
من% 24.2عند بداٌة العشرٌة إلى  %16.5سنة  1971بالعبللة مع تواصل الجفاؾ
خبلل الفترة  1969-1966فٌما ارتفعت حصة الصناعات التحوٌلٌة بما فً ذلن المناجم و
الطالة على التوالً من  % 26.2إلى  %32.4وارتمت مساهمة المطاع السٌاحً خبلل
هذه الفترة من  % 0.3إلى .% 3.0
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رؼم تطور إنتاج الحبوب (  728ألؾ طن فً السنة خبلل العشرٌة ممابل  667ألؾ طن
سنوٌا خبلل  )1961-1952فان تونس تحولت من ببلد مصدر للحبوب إلى بلد مورد
 66ألؾ طن خبلل

بداٌة من سنة  1966كما تراجع معدل إنتاج زٌت الزٌتون من
 1961-1952إلى  56ألؾ طن خبلل 1971-1962

على مستوى الصناعات ؼٌر المعملٌة فمد شهدت الفترة انطبلق إنتاج النفط بداٌة من سنة
 1966ب 615ألؾ طن لٌبلػ سنة  1971حوالً  4.1ملٌون طن .

االستثمار خبلل العشرٌة :1971 – 1962
بلؽت االستثمارات خبلل العشرٌة األولى للتنمٌة ما ٌزٌد عن

 1300ملٌون دٌنار ولد

استمطبت االستثمارات العمومٌة (اإلدارة و المإسسات العمومٌة ) بحوالً

 %68من

االستثمارات المنجزة ممابل  %32من لبل المطاع الخاص (مإسسات خاصة و أسر).

فشل التجربة االشتراكٌة و منعرج :1969
رؼم المكاسب التً تحممت خبلل العشرٌة األولى للتنمٌة فً مجال تركٌز التجهٌزات
الجماعٌة و البنٌة األساسٌة و تنوٌع االلتصاد و ما واكب ذلن من تطور مطرد فً
مجاالت التعلٌم و الصحة و التنظٌم العابلً إال أن السٌاسة التنموٌة المتبعة آنذان وفك
النهج االشتراكً فشلت فً تحمٌك األهداؾ المرسومة السٌما فٌما ٌتعلك بتكرٌس التنمٌة
الذاتٌة و النهوض بالمطاع الفبلحً والتشؽٌل و الحد من النزوح والحد من المدٌونٌة إذ
شهدت آخر الفترة (والمتزامنة مع تعمٌم التعاضد فً لطاعً الفبلحة و التجارة):
 تفالم عجز الوحدات التعاضدٌة -معارضة كبار المالكٌن إلدماج أراضٌهم صلب التعاضدٌات
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 معارضة صؽار الفبلحٌن وتعرضهم لعدة مشاكل مثل البطالة و تدهور المستوىالمعٌشً مما أدى أحٌانا إلى انتفاضات شعبٌة مناهضة لتعمٌم التعاضد
 تجمٌد المعونة الفرنسٌة إثر عملٌة الجبلء الزراعً. عدم لدرة االلتصاد على توفٌر مواطن الشؽل البلزمة بسبب ضعؾ استثمار المطاعالخاص
 تفالم دٌون المإسسات العمومٌة. التصرؾ البٌرولراطً للشؤن االلتصادي و كبت المبادرة الخاصةوبناء على ذلن تم فً سنة  1969وضع حد لتجربة التعاضد وللنظام االشتراكً .وبذلن
تدخل تونس فً مرحلة جدٌدة من مسٌرتها التنموٌة باعتماد أنموذج جدٌد للتنمٌة ٌموم
على التوجه اللٌبرالً

المرحلة الثالثة ( :)1986-1970النهج التحرري مع تعاٌش المطاعات
الثبلثة (العام و التعاضدي و الخاص ) و حماٌة مفرطة لبللتصاد الوطنً
اعتبارا من سنة  1970وبعد فشل أنموذج التنمٌة االشتراكً اعتمدت تونس
األنموذج التحرري بالتوجه نحو التصاد السوق و النهوض بالمبادرة الخاصة و االنفتاح
على الخارج.
وٌمكن تمسٌم هذه المرحلة إلى فترتٌن :
 فترة السبعٌنات ( )1981 -1972و التً تعرؾ بالعشرٌة الثانٌة للتنمٌة -الفترة ( )1986-1982التً شهدت اختبلل التوازنات العامة لبللتصاد

 .1فترة السبعٌنات:
تمٌزت فترة السبعٌنات بالشروع التدرٌجً فً التفتح االلتصادي مع اعتماد منهجٌة
التخطٌط التوجٌهً مع إلزامٌة توجهاته و أهدافه للمطاع العام.و تموم هذه المنهجٌة
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أساسا على انتهاج سٌاسة التصادٌة تعملعلى تشجٌع المبادرة الخاصة الوطنٌة و األجنبٌة
على االستثمار و اإلنتاج و التصدٌر.
كما تسعى االستراجٌة المعتمدة لهذه العشرٌة لبلوغ التوازن الجهوي بتدعٌم البلمركزٌة
وتوجٌه االستثمارات العمومٌة نحو الجهات الداخلٌة و ووضع برامج خصوصٌة للنهوض
بالرٌؾ وتنمٌة المطاع الفبلحً وتشجٌع المركزٌة االستثمار الخاص.
ووفما لؤلنموذج الجدٌد للتنمٌة تم اتخاذ عدة إجراءات لتركٌز صناعة وطنٌة لتعوٌض
الواردات مع اعتماد حماٌة مشطة للسوق الداخلٌة من أهمها:
 لانون  1972للتشجٌع على التصدٌر لانون  1973لتشجٌع البلمركزٌة الصناعٌة و بعث المإسسات الصؽرى و المتوسطة لانون  1974لتشجٌع الصناعات التحوٌلٌة المعدة للسوق الداخلٌة إحداث الوكالة العمارٌة الصناعٌة لتهٌبة المناطك الصناعٌة إحداث الوكالة العمارٌة للسكنى و الصندوق الوطنً الدخار السكنً للنهوض بمطاعالسكن
و بالتوازي شهدت هذه العشرٌة تدعٌم دور الدولة فً المجهود التنموي نتٌجة لتطور
مداخٌلها بفضل تحسن بعض الموارد الخارجٌة و شروط المبادالت ( ارتفاع األسعار
العالمٌة للمواد األولٌة و خاصة النفط و الفسفاط و زٌت الزٌتون).
وتمثلت تدخبلت الدولة بالخصوص فً انجاز استثمارات هامة فً مجال البنٌة األساسٌة
( تعببة الموارد المابٌة والكهرباء و التطهٌر و تهٌبة الموانً و المطارات و تهٌبة
المناطك السموٌة و المناطك الصناعٌة و المناطك السٌاحٌة ) إلى جانب االستثمارات فً
لطاعات الفسفاط و النفط و االسمنت .

النمو خبلل العشرٌة 1981-1972
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سجلت العشرٌة األولى للتنمٌة معدل نمو ٌفوق %7فً السنة نتٌجة لئلصبلحات الهٌكلٌة
التً تم اتخاذها و الظروؾ و العوامل االلتصادٌة العالمٌة المبلبمة.
فمد اتسمت العشرٌة الثانٌة للتنمٌة بتعزٌز مساهمة المطاع الصناعً فً النمو ممابل
تراجع للمطاع الفبلحً رؼم ارتفاع مردودٌة بعض األنشطة الفبلحٌة كالحبوب (ملٌون طن
سنوٌا ممابل  728ألؾ طن خبلل العشرٌة األولى) والزٌتون ( 115ألؾ طن سنوٌا ممابل
 55ألؾ طن فً العشرٌة األولى) إلى جانب تطور هام لتربٌة الماشٌة بالعبللة مع تنمٌة
تربٌة الدواجن.
ولمد ساهمت سٌاسة تشجٌع إلامة أنشطة صناعٌة مصدرة كلٌا و أخرى بدٌلة عن
التورٌد فً تنمٌة الصناعات التحوٌلٌة بنسك متسارع و تنوٌع أنشطتها (النسٌج و
األحذٌة ,المٌكانٌن والكهرباء ,مواد البناء.)..
كما واصل لطاع السٌاحً خبلل العشرٌة تطوره المطرد بالعبللة مع دخول وحدات فندلٌة
جدٌدة حٌز النشاط و تحسن نسبة استؽبلل طالة اإلٌواء

االستثمار خبلل العشرٌة 1982- 1971
تضاعؾ االستثمار خبلل العشرٌة الثانٌة بؤكثر من

 4مرات بالممارنة مع انجازات

العشرٌة األولى إذ بلؽت االستثمارات المنجزة خبلل العشرٌة الثانٌة للتنمٌة ما ٌزٌد عن
 6000ملٌون دٌنار
كما اتسمت العشرٌة الثانٌة للتنمٌة بتدعٌم حصة االستثمارات المنتجة لتبلػ حوالً
 %62من جملة االستثمارات المنجزة ممابل  % 51خبلل العشرٌة األولى وذلن بالترفٌع
فً حصة التجهٌزات على حساب البناءات.
كما ارتفعت حصة المطاع الخاص فً مجهود االستثمار لتبلػ حوالً

 %41ممابل

.%32مما مكن من الترفٌع فً نسبة المشارٌع الصؽرى و المتوسطة من  18إلى %23
كما ٌبرز توزٌع االستثمارات حسب األعوان االلتصادٌٌن تطور حصة المإسسات
العمومٌة لتبلػ حوالً %42من مجموع االستثمارات المنجزة و  %71من االستثمارات
العمومٌة ممابل على التوالً (

%34و %50خبلل العشرٌة األولً) و بذلن تحتل
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المإسسات العمومٌة الصدارة فً مجال االستثمار مزٌحة اإلدارة التً أصبحت تحتل
المركز الثالث بعد المإسسات الخاصة.
و على مستوى التوزٌع المطاعً فمد سجل تراجع حصة المطاع الفبلحً من مجموع
االستثمارات المنجزة خبلل العشرٌة الثانٌة لتنحصر فً  %13.5ممابل حوالً  %21فً
العشرٌة األولى رؼم تكثٌؾ االستثمارات فً مجال تعببة الموارد المابٌة و تهٌبة المناطك
السموٌة حٌث خصصت لها ماٌزٌد عن .%38

االستنتاجات:
لمد ساهمت السٌاسة االلتصادٌة المتبعة خبلل العشرٌة الثانٌة من تسرٌع نسك النمو و
االستثمار بما مكن من تطوٌر البنٌة األساسٌة و تنوٌع النسٌج االلتصادي و الترفٌع فً
لدرة االلتصاد على خلك مواطن الشؽل و تحسٌن الدخل للمواطن فانخفضت نسبة الفمر
إلى حدود %22.5سنة  1981ممابل  %42سنة  1971و  73%سنة  .1961إال أن
هذه المكاسب ال تحجب بعض االختبلالت تهم بالخصوص تطور معدل االستهبلن بنسبة
تفوق تطور الناتج المحلً مما ترتب عنه ارتفاع هام للواردات لمجابهة متطلبات مجهود
االستثمار من ناحٌة واالستهبلن من ناحٌة أخرى .
و ان ساهم تحسن شروط المبادالت و توفر ادخار وطنً تجاوز  %20من الناتج (ممابل
 %15فً الستٌنات) فً الحصول على توازنات مالٌة ممبولة إال أن هذا التمشً ال ٌخلو
من انعكاسات سلبٌة على التوازنات المالٌة باعتبار إن الببلد تعٌش وفك نسك ٌفوق
إمكانٌاتها الحمٌمٌة.
ومن ناحٌة أخرى فإن النتابج اإلٌجابٌة التً تحممت فً السبعٌنات لم تكن نتٌجة تحسن
فً اإلنتاجٌة بل كانت نتٌجة لتدخبلت هامة من لبل الدولة سواء عن طرٌك الصندوق
العام للتعوٌض لتجمٌد األسعار أو عن طرٌك المنح المباشرة أو ؼٌر المباشرة التً
تسندها مٌزانٌة الدولة المإسسات العمومٌة للضؽط على أسعار المرافك العمومٌة
(النمل,الماء,الكهرباء) .
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 .2فترة 1986-1982
تواصل خبلل الفترة

 1986-1982العمل باألنموذج اللٌبرالً للتنمٌة المعتمد منذ

السبعٌنٌات رؼم ما تخلل فترة السبعٌنات من مشاكل التصادٌة واجتماعٌة نجمت
بالخصوص عن تفالم التفاوت الجهوي مما تسبب فً احتداد ظاهرة النزوح من الجهات
الؽربٌة نحو العاصمة و الجهات الساحلٌة و تدفك الهجرة إلى الخارج.
كما اتسمت فترة (  )1986 -1982بتدهور شروط المبادالت (تدهور أسعار النفط و تملب
سعر الدوالر) و انخفاض عابدات السٌاحة وتملص العابدات من الخارج بسبب األزمة
التونسٌة اللٌبٌة.
ومع ذلن واصلت الدولة سٌاستها المنتهجة منذ السبعٌنات سواء تعلك األمر باالستثمار و
بعث المإسسات العمومٌة فً المطاعات المنتجة ومساندة المطاع الخاص أو بحماٌة
السوق الداخلٌة دون اعتبار نجاعة األنشطة الصناعٌة ولدرتها التنافسٌة و درجة
اندماجها.
ولمد أثرت هذه العوامل فً نتابج المخطط السادس (  )1986 – 1982التً كانت دون
األهداؾ المرسومة .إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً إلى

%2.2سنوٌاو

ارتفع معدل البطالة و تفالم عجز المدفوعات وبرزت الصعوبات على مستوى المٌزانٌة
تبعا لتفالم عجز المإسسات العمومٌة و ارتفاع مستوى الدٌن الداخلً و الخارجً

أزمة 1986
أسباب األزمة:
 دولة تعٌش فوق طالتها بسبب سٌاستها التوسعٌة فً مجال النفماتالعمومٌة مما أدى إلى ارتفاع عجز مٌزانٌة الدولة لٌبلػ معدله حوالً  % 6من الناتج
 زٌادات فً األجور ال تتماشى مع تطور النمو -تفالم العجز الجاري للمدفوعات الخارجٌة
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 ارتفاع مستوى الدٌن الخارجً بلوغ مإشرات المدٌونٌة مستوى لٌاسٌا (  %58لنسب التداٌن و % 26.3لنسبخدمة الدٌن)
 تباطإ النمو لم ٌصحبه تراجع فً الطلب الداخلً ارتفاع نسب التضخم إلى رلمٌن ضعؾ المواسم الفبلحٌة لعدم استمرار الظروؾ المناخٌةمعالجة األزمة:
للتؽلب على األزمة االلتصادٌة وضعت الحكومة التونسٌة بدفع من صندوق النمد الدولً
برنامج اإلصبلح الهٌكلً لبللتصاد وتزامنت بداٌة تنفٌذ هذا البرنامج مع حركة التؽٌٌر
السٌاسً التً ولعت فً 7نوفمبر 1987التً أعطت الحٌاة السٌاسٌة و االلتصادٌة و
االجتماعٌة نفسا جدٌدا.
وٌهدؾ برنامج اإلصبلح الهٌكلً لبللتصاد إلى إعادة التوازنات العامة لبللتصاد و ترسٌخ
آلٌات السوق و تعزٌز المدرة التنافسٌة للمإسسات باتخاذ اإلجراءات التالٌة:
 إعادة توزٌع األدوار بٌن المطاعٌن العام و الخاص بتخلً الدولة عن المطاعات المنتجةو الخدمات لفابدة المطاع الخاص
 إعادة االعتبار للجدوى االلتصادٌة وإرساء آلٌات السوق من خبلل تحرٌر االستثمار واألسعار و التجارة الخارجٌة من المٌود اإلدارٌة
 إصبلح النظام الجبابً لتخفٌؾ العبء على مإسسات اإلنتاج تعصٌر الجهاز البنكً و تعصٌر السوق المالٌة تطوٌر البنٌة التحتٌة -وضع برنامج اجتماعً لمرافمة اإلصبلح الهٌكلً بإحداث برنامج العابلة المعوزة

استنتاجات الفترة
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 أهمٌة التعهد بمعالجة األوضاع المالٌة لبل استفحالها الحرص على أن تعطً الدولة المثال فً التحكم فً النفمات و ترشٌدها تعببة مختلؾ األعوان االلتصادٌٌن لمجابهة األزمات و التحوالت على الصعٌدٌنالعالمً و الوطنً و تجاوز الصعوبات المتولعة
 -إٌجاد األرضٌة السانحة للمبادرة و االستثمار الخاص

المرحلة الرابعة ( :)1991–1987اإلصبلح الهٌكلً االلتصاد
اتسمت الفترة  1991-1987بتنفٌذ برنامج اإلصبلح الهٌكلً الذي ٌمثل لب المخطط
السابع للتنمٌة و لد شملت اإلصبلحات التً تم إلرارها خبلل هذه الفترة بالخصوص:
 تحرٌر االستثمار من إجراءات المصادلة المسبمة التدرج نحو تحرٌر األسعار فً مستوى اإلنتاج و التوزٌع الشروع فً تحرٌر الواردات برفع المٌود على مواد التجهٌز والمواداألولٌة و نصؾ المصنعة
 اإلصبلح الجبابً بإلرار األداء على المٌمة المضافة و األداء الوحٌد علىالمداخٌل
 الشروع فً إصبلح الجهاز النمدي و المالً انطبلق برنامج تخصٌص المإسسات العمومٌة و إعادة هٌكلتها فً إطارمراجعة دور الدولة و طرق تدخلها
كما حرصت الدولة فً إطار هذه اإلصبلحات على تؤمٌن التوازنات الكبرى بترشٌد
السٌاسات المالٌة و النمدٌة و اتخاذ إجراءات التمشؾ بسبب الجفاؾ الذي ساد خبلل
الثبلث سنوات األولى من المخطط.
ولد ساهمت هذه اإلصبلحات و السٌاسات من استؽبلل أنجع لطالة اإلنتاج المتوفرة فضبل
عن توجٌه االستثمار نحو المطاعات المنتجة .كما مكنت تونس من تحول جوهري فً
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مسٌرتها التنموٌة ممارنة بالماضً .تجسم ذلن بالخصوص فً النتابج االٌجابٌة للمخطط
السابع حٌث تطور معدل نمو الناتج بنسبة  %4.2سنوٌا وتطورت الصادرات بنسك فاق
 %10سنوٌا باألسعار المارة وانخفضت نسبة عجز المٌزانٌة إلى دون .% 4
إال أن هذه المكاسب ال تخلو من هشاشة لتؤثرها بالهزات و التملبات الخارجٌة إذ أنها
كادت أن تتبلشى تحت تؤثٌر حرب الخلٌج لوال الموسم الفبلحً الممتاز الذي أنمذ المولؾ.
مما ٌدل مرة أخري أهمٌة تواصل النهج اإلصبلحً لتملٌص مواطن الهشاشة و تؤمٌن
التوازنات العامة الكفٌلة باستمرار العمل اإلنمابً و بالتالً تفجٌر المبادرة و تجسٌم
تطلعات و طموحات المجتمع.

المرحلة الخامسة ( :)2010 – 1992تفتح االلتصاد و اندماجه فً االلتصاد
المعولم مع تبل زم البعدٌن االلتصادي و االجتماعً
ٌمكن تمسٌم هذه المرحلة إلى فترتٌن:
 الفترة األولى (:)2001 -1992تؤهٌل االلتصاد -الفترة الثانٌة (:)2010 -2002إرساء التصاد المعرفة واندماج االلتصاد فً العولمة

فترة :2001 -1992تؤهٌل االلتصاد
تمٌزت العشرٌة الرابعة للتنمٌة بتعمٌك اإلصبلحات بهدؾ مزٌد تركٌز آلٌات السوق و دفع
المبادرة الخاصة و دعم المدرة التنافسٌة لبللتصاد و تعزٌز تفتحه على الخارج .
كما اتسمت هذه الفترة بإصبلحات كبرى كان لها انعكاسات مباشرة على االستثمار
وخاصة مراجعة نظام تشجٌع االستثمار بوضع مجلة جدٌدة تحفز على االستثمار فً
مجاالت تطوٌر الصادرات و التنمٌة الجهوٌة وتنمٌة الفبلحة و التحكم فً التكنولوجٌا و
البحوث من أجل التنمٌة و حماٌة المحٌط و تشجٌع الباعثٌن الجدد.كما تم تطوٌر آلٌات
التموٌل و مبلبمتها مع نوعٌة االستثمار بإحداث البنن التونسً للتضامن و إرساء نظام
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المروض الصؽرى التً تمنحها الجمعٌات التنموٌة و مراجعة آلٌات صندوق التطوٌر و
البلمركزٌة الصناعٌة
كما شهدت الفترة انخراط تونس فً المنظمة العالمٌة للتجارة وإبرام اتفالٌة الشراكة مع
االتحاد األوروبً التً تنص على التحرٌر التدرٌجً للمبادالت و تكثٌؾ العبللات
االلتصادٌة بٌن الطرفٌن .
كما ارتكز العمل التنموي خبلل هذه الفترة على التؤهٌل الشامل بإلرار برامج تؤهٌل شملت
جل المطاعات المنتجة.
ومن ناحٌة أخرى واكبت اإلصبلحات التً تم إدخالها إجراءات هامة فً مجال التنمٌة
البشرٌة تجسٌما لمبدإ تبلزم البعدٌن االلتصادي و االجتماعً و ذلن بالعناٌة بالفبات
الضعٌفة و العابلة المعوزة و تدعٌم التحوٌبلت االجتماعٌة لفابدة التعلٌم و الصحة و
التؽطٌة االجتماعٌة و تحسٌن ظروؾ العٌش بمناطك الظل بإحداث صندوق التضامن
الوطنً .
وفً ظل هذه اإلصبلحات واصل نسك النمو تصاعده من مخطط آلخر لٌبلػ

%5.3خبلل

المخطط التاسع (  )2001-1997ممابل % 4.6خبلل المخطط الثامن  .بما مكن من تنوع
لاعدة اإلنتاج السٌما بتدعٌم حصة الخدمات وتملٌص حصة المطاعات التملٌدٌة من فبلحة
و صناعات ؼٌر المعملٌة.
وعلى مستوى االستثمار فمد ارتمت نسبته من % 23.8

سنة  1996إلى % 26.8

سنة  2001فمد ساهم برنامج التؤهٌل فً التطور الهام للصناعات المعملٌة ؼٌر آن
االستثمارات توجهت بالخصوص إلى المطاعات المحمٌة و المرتبطة بالسوق الداخلٌة
كالصناعات الؽذابٌة و البناء و األشؽال العامة فضبل عن ارتفاع نسك إحداث المإسسات
الفردٌة وتراجع نسك إحداث الشركات.
ولد مكنت هذه االستثمارات من تؽطٌة حوالً  % 92من الطلبات اإلضافٌة للشؽل ممابل
 %89.5خبلل المخطط الثامن .و إن سجلت هذه الفترة تراجعا فً نسبة البطالة فإن
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بطالة حاملً الشهادات أصبح نسمها فً تصاعد مما جعلها تتصدر مشاؼل و تحدٌات
المرحلة المادمة.
كما تحسنت المدرة الشرابٌة بفضل الزٌادة المتواصلة فً األجور و مراجعة األجور الدنٌا
فتملصت عتبة الفمر إلى %4.2سنة  2000ممابل  %6.2سنة  1995وتراجعت نسبة
المساكن البدابٌة و أصبحت  %80من األسر مالكة لمساكنها وتطورت مإشرات تزوٌد
المناطك الرٌفٌة بالماء الصالح للشراب و التنوٌر الرٌفً بنسك مدعم
وفً الجملة فإن نتابج هذه العشرٌة مكنت من تحمٌك مكاسب هامة على الصعٌدٌن
االلتصادي و االجتماعً رؼم ما ساد الفترة من تطورات ظرفٌة داخلٌة و خارجٌة ؼٌر
مبلبمة من أهمها اندالع األزمة المالٌة ببلدان شرلً آسٌا و ارتفاع أسعار النفط و لٌمة
الدوالر و تملب الظروؾ المناخٌة  .و تمكنت تونس بفضل هذه النتابج من االرتماء إلى
مرتبة البلدان الصاعدة.

الفترة : 2010 -2002بناء التصاد المعرفة واندماج االلتصاد فً العولمة
اتسمت هذه العشرٌة على الصعٌد العالمً بالخصوص بتدعٌم ظاهرة العولمة و بروز
التكتبلت اإلللٌمٌة ومواصلة توسع االتحاد األوروبً و إزالة المٌود أمام التجارة
الخارجٌة و تكثٌؾ حركات الدمج لدى مإسسات متعددة الجنسٌات.كما تمٌز الوضع
االلتصادي العالمً ببروز مستجدات ؼٌر مبلبمة لها انعكاسات متفاوتة على معظم
االلتصادٌات من أهمها تداعٌات أحداث  11سبتمبر  2001واندالع الحرب فً العراق
واالرتفاع التدرٌجً ألسعار النفط التً بلؽت مستوٌات لٌاسٌة وكذلن أسعار بعض المواد
األخرى و توسع األزمة المالٌة العالمٌة.
أما على الصعٌد الوطنً فمد تم رسم إستراتٌجٌة للتنمٌة تهدؾ إلى اللحاق بالبلدان
المتمدمة و مزٌد تحسٌن ظروؾ العٌش وضمان جودة الحٌاة و التنمٌة المستدٌمة وذلن
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بمواصلة اإلصبلحات لتحرٌر االلتصاد و إدماجه فً السوق العالمٌة السٌما باستكمال
إرساء منطمة التبادل الحر مع االتحاد األوروبً سنة

 2007و تولٌع اتفالٌات للتبادل

الحر مع عدة دول شمٌمة ومزٌد استمطاب االستثمار األجنبً .
و لتجسٌم هذه اإلستراتٌجٌة تعددت اإلصبلحات االلتصادٌة و المالٌة لدعم المدرة التنافسٌة
لبللتصاد بما ٌسمح على المدى المتوسط بإدماج االلتصاد الوطنً فً محٌطه الدولً و
إرساء التصاد المعرفة لتنوٌع مصادر النمو وتطوٌر هٌكلة الناتج فً اتجاه تعزٌز حصة
المطاعات ذات المحتوى المعرفً المرتفع فً الناتج.
وشملت اإلصبلحات بالخصوص تحسٌن مناخ األعمال ودعم المبادرة الخاصة بإصدار
لانون المبادرة االلتصادٌة و لانون اللزمة إلى جانب مزٌد تبسٌط إجراءات التجارة
الخارجٌة و دعم التصدٌر و إصدار المجلة الجدٌدة للدٌوانة فضبل عن تطوٌر البنٌة
األساسٌة بدعم شبكة الطرلات السٌارة و توسٌع الشبكة االتصالٌة كما تعلمت اإلصبلحات
بسٌاسة المالٌة العمومٌة و تحسٌن مردود الجباٌة فتم إرساء آلٌة التصرؾ فً المٌزانٌة
حسب األهداؾ.
ومن ناحٌة أخرى تعددت اإلجراءات ذات الطابع المالً واالجتماعً الحتواء انعكاسا ت
األزمة االلتصادٌة العالمٌة و االرتفاع ؼٌر المسبوق ألسعر المحرولات المواد األساسٌة.
هذا ولد تؤثرت الصناعات المعملٌة الموجهة للتصدٌر باألزمة االلتصادٌة العالمٌة بالعبللة
مع انخفاض الطلب الخارجً الموجه باألساس إلى لطاعات النسٌج و المبلبس و الجلد و
الصناعات المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة مما أدى إلى تملص إنتاج هذه المطاعات باإلضافة إلى
تراجع لطاعات السٌاحة و النمل بالعبللة مع انخفاض الدخل فً بلدان االتحاد األوروبً
بمفعول األزمة االلتصادٌة العالمٌة و تملص حجم التجارة الخارجٌة .
ورؼم الظروؾ ؼٌر المبلبمة التً سادت هذه العشرٌة فان النتابج كانت فً الجملة
اٌجابٌة إذ تمكنت من تحمٌك معدل نمو بحوالً .% 4.5
ولم ٌمكن هذا المستوى من النمو من التحكم فً نسبة البطالة التً ارتفعت من %12.5
سنة 2006إلى  %13.0سنة  2010مع تواصل ارتفاع بطالة حاملً الشهادات لتبلػ
 % 22.9سنة  2010ممابل  %16.9سنة .2006
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أما بخصوص االستثمار فمد واصل تطوره بنسك مطرد لتبلػ نسبته من الناتج حوالً
 % 23.9ممابل  % 22.6سنة  2006فٌما بلؽت حصة االستثمار الخاص معدل
 % 60.3من إجمالً االستثمارات خبلل الفترة .2009-2007
االستنتاجات.
إن النتابج التً تحممت خبلل العمدٌن األخٌرٌن مكنت من تدعٌم نسك النمو و التحكم فً
التوازنات العامة و االرتماء بمستوٌات العٌش إلى درجات عالٌة بفضل التطور الملحوظ
فً الدخل الفردي وإرساء بنٌة أساسٌة متطورة و تحسن مإشرات التنمٌة البشرٌة
والترابها من مستوى البلدان المتمدمة.
ؼٌر أن نتابج المرحلة األخٌرة(  )2010-2007لم تمكن من تؽطٌة الطلبات اإلضافٌة
للشؽل وخاصة من ذوي الشهادات بما نتج عنه ارتفاع فً نسبة البطالة لدى هذه
الشرٌحة من طالبً الشؽئللى جانب عدم خلك دٌنامٌكٌة استثمارٌة بالمناطك ذات األولوٌة
إذ تواصل تمركز جل األنشطة االلتصادٌة ذات المٌمة المضافة العالٌة بالجهات الساحلٌة.

Cinq décennies de développement économique
et social en Tunisie1961 - 2010
Présentation de Afif Chelbi, ancien ministre de L’Industrie
au Forum de l’Amicale des Anciens Parlementaires Tunisiens le 07 Décembre 2016

Nous nous proposons de faire le bilan de cinq décennies de développement en
répondant à un questionnement central :
Pourquoi, de 1961 à 2010, la Tunisie est-elle restée à une croissance de 5 % par
an, ce qui était, en soit, remarquable et constitue un démenti cinglant aux
? tenants du «désert», au lieu des 7 à 8 % qui étaient potentiellement possibles
En d’autres termes, «Pourquoi le véhicule du développement a-t-il plafonné à 60
Km/h, au lieu de rouler à 100 Km/h ?».
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Nous présenterons tout d’abord le chemin parcouru avant d’analyser les
blocages et lacunes qui expliquent ce plafonnement et d’en tirer les
enseignements utiles pour le futur

I- Le chemin parcouru Cinq décennies de développement
I-1-Evolution et structure du PIB
Depuis l’indépendance, la Tunisie a réalisé une croissance soutenue avec un
taux annuel moyen de 5 % entre 1961 et 2010, ce rythme n’a été que de 1,5 %
entre 2011 et 2015.
Cette croissance a été, pendant longtemps, plus élevée que la moyenne
enregistrée par les pays de la région et les pays à revenus intermédiaires, mais
plus lente que dans d’autres pays à croissance rapide.
I- 2- Evolution du niveau de vie
Cela a permis de réaliser des progrès remarquables du revenu par habitant, qui
s’est accru de 3% par an, supérieur à la moyenne enregistrée dans le monde
(2%) et dans les pays arabes (1,4%) mais inférieur à celles des pays du Sud Est
asiatique (5%).
L’espérance de vie à la naissance atteint 75 ans, ce qui correspond à près de 28
années de vie gagnées depuis l’indépendance.
I-3- Evolution de la Pauvrete
Indicateur / Année

1960

2010

2

Logements

500 000

2 500 000

3

Pauvreté absolue

75 %

<5%

4

Nombre de Lycées

~ 15

1403

5

Nombre d’étudiants

2 000

380 000

6

Espérance de vie

47 ans

75 ans
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7

Nombre de médecins

200
(1/200 000 habts)

12 000
(1/ 900 habts )

8

Raccordements électriques

~ 30 %

99,8 % global
et 99,4 % rural

9

Raccordements eau

~ 30 %

96 %

10 Exportations (prix courants)

72 MD

31 210 MD

La Tunisie a connu une régression importante de la pauvreté, particulièrement
au cours de la décennie 2000. Le taux de pauvreté extrême a été divisé par près
de 3 au cours de la décennie 2000 (12% à 4,6%), Le taux de pauvreté a été
divisé par 2 (32 % à 15 %).
Ce qui prolonge un trend positif depuis l’indépendance ou le taux de pauvreté
extrême était de 75 %.
I-4- Evolution et structure des exportations
D’autre part, l’économie tunisienne s’est diversifiée et a connu de profonds
changements structurels.
1970

1980

1990

2000

2010

2015

29

69

136

707

1 879

4009

26

646

907

977

3 313

1986

21

130

442

716

2 158

1110

2

170

1126

3 726

6 036

6003

9

31

299

1 323

8 070

11 451

Agriculture et IAA
Energie

Phosphates
Textiles

IME
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Exportations de biens vers l’UE (Eurostat, millions d’euros)
2013
2006

2010

2014

2015

8 998

8 758

11 261

9 976

2012

TUNISIE

7 337

8 622

8 838

6 524

7 147

8 455

8 681

MAROC

9 147

Les exportations de biens et services sont passées, à prix courants, de 72 MD en
1961 à 31 210 MD en 2010.
En termes de structure, et en seulement deux décennies, les exportations
industrielles ont supplanté les exportations primaires (agriculture, mines et
énergie).

Puis, deuxième grande mutation, dans les années 1990/2000, avec la très forte
hausse des exportations industrielles en général et celles des IME en particulier.
Jusqu’à 2012, les exportations de la Tunisie vers l’UE ont été supérieures à
celles du Maroc.
La part, dans les exportations, des secteurs à contenu technologique
(Electronique, automobile/aéronautique, TIC, biotechnologies, textiles
techniques) est passé de 12 % en 1995 à 25 % en 2010.
Tandis que la part des secteurs traditionnels (Agro, textile, électrique) est passé
de 88 % à 75 % .
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C’est un résultat remarquable, même si la remontée des filières aurait du être
plus rapide, l’objectif qui était assigné, était d’atteindre 50 % de contenu
technologique des exportations en 2016.

I-5- Evolution de la FBCF
La Tunisie a réalisé un effort d’investissements significatif. Leur taux par
rapport au PIB (25 % durant la décennie 2000) a été plus élevé que celui de
plusieurs pays similaires, comme le taux d'investissement privé/PIB, qui a été de
20 %
Néanmoins, de nombreux autres pays ont des performances meilleures avec des
taux d’investissement de près de 30 % et des parts du secteur privé avoisinant
les 25 %.
Le ratio IDE/PIB a progressé pour atteindre 3 %, hors privatisation TT, durant la
décennie 2000.
Le niveau des IDE est semblable à celui de la plupart des pays comparables.
I-6- Evolution de la Productivité
Depuis 1961, la croissance a été possible grâce à l’accumulation du facteur
capital et du facteur travail.
La contribution de la Productivité Globale des Facteurs (PGF) à la croissance a
connu une phase de croissance exceptionnelle de 1988 à 1995 (> Chine), ce qui
a permis de sortir de la crise de 1986, suivie par une phase de ralentissement et
de baisse jusqu’à 2015. D’autre part, au classement de DAVOS, la compétitivité
de la Tunisie était 32éme en 2007/2008, elle est 92éme en 2015/2016.
I-7- Evolution de l’emploi et du chômage
De 1961 à 2010, l'économie tunisienne a crée 2,4 millions d’emplois, sur un
rythme annuel ascendant.
De 11 000/an entre 1961 et 1970, jusqu’à 72 000/an entre 2000 et 2010, mais
seulement 35 000/an entre 2010 et 2015.
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Néanmoins, ces créations d’emplois n‘étaient pas suffisantes pour réduire le
chômage structurel élevé avec un taux de l’ordre de 15 %.
I-8- Equilibres financiers Au cours des deux dernières décennies (1990-2010),
la Tunisie est parvenue à maitriser ses équilibres financiers, tant internes
qu’externes.
Cependant cette aisance financière n’a pas été mise à profit pour la mise en
œuvre de politiques publiques plus ambitieuses.
La situation s’est, par la suite, sensiblement détériorée au cours de la période
2011-2015

II – Les lacunes constatées et les blocages rencontrés
Le chemin parcouru, ne doit pas occulter les lacunes constatées et les blocages
rencontrés.
L’explication qui ressort de l’analyse historique est que les principaux obstacles
à une croissance plus soutenue et plus équitable ont été, tout d’abord, les failles
de gouvernance, de transparence et de démocratie qui ont constitué «un plafond
de verre» auquel s’est heurté le modèle de développement tunisien.
Mais également, à un blocage idéologique sur les rôles de l’Etat (plus d’Etat ici,
moins d’Etat là), et du Secteur Privé (plus de libertés d’initiative, de PPP…).
Ce blocage est né du «traumatisme des années 60» et l’échec des politiques
étatistes, du choc du P.A.S. et de la crise de 1986, ajoutés à la vague néolibérale
des années 80.

Il a entrainé une fâcheuse incompréhension du fait que, les déséquilibres
technologiques, régionaux… ne peuvent être réduits par le simple jeu des lois du
marché, et qu’un secteur privé dynamique nécessite des politiques publiques
ambitieuses, promues par un Etat stratège et volontariste.
Cela a induit une grave erreur de politique économique.
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L’aisance financière, dont a bénéficié le pays pendant longtemps, n’a pas été
mise à profit pour impulser les infrastructures logistiques et technologique,
renforcer les compétences publiques et booster le développement des
entreprises.
Les politiques publiques ont été responsables de la non mise en œuvre d’un
modèle de développement renouvelé, plus ambitieux et plus équilibré.
Mais quelles actions l’Etat aurait-il du entreprendre ? Fallait-il revenir à
l’investissement public direct ?
Sûrement pas, car tout projet productif doit se situer d’emblée sur le marché
international. Fallait-il pour autant laissez faire les forces du marché ? Sûrement
pas non plus
Il aurait fallu des actions publiques qui auraient concerné tout sauf
l’investissement direct dans les secteurs productifs.

III- Bref Historique des politiques économiques
Première décennie (1961-1970)
Rôle prépondérant de l’Etat et politique protectionniste qui ont, certes, permis le
lancement de projets publics sur la base d’une vision élaborée du
développement.
Mais cela restait circonscrit, en l’absence d’encouragement de l’investissement
privé.
Deuxième décennie (1971-1980)
Libérer l'initiative privée et stimuler les exportations
- Loi 72 instaurant le régime «off-shore».
- Loi 74 et FOPRODI pour encourager les promoteurs privés et le
développement régional
- Création de l’API, l’APIA, l’AFI, l’AFT.
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Toutefois, maintien des politiques protectionnistes, et forte présence de l’Etat
dans les secteurs productifs.
Résultats probants pour la création d’entreprises privées, et l’exportation, mais
très insuffisants en termes de décentralisation et de développement
technologique.
Troisième décennie (1981-1990)
Période pré-ajustement (1981-1986), grave dégradation de la situation
économique.
Puis période (1987-1990), initié en janvier 1987 par le P.A.S, qui rétablit
progressivement les équilibres, mais pose des freins durables pour des politiques
publiques ambitieuses.
Quatrièmes et cinquièmes décennies (90) et (2000)
Accord d’association avec l’UE, catalyseur de compétitivité, gestion graduée de
l’ouverture, sur 12 ans, avec mesures de sauvegarde et de mise à niveau.
Réussite en terme de croissance et d’exportations (multipliées par 4 entre
1995 et 2010).
Mais résultats moindres pour le développement régional même si, une inflexion
est enregistrée à partir de 2008, les mouvements sociaux ayant imposé un
changement de cap :
- Accélération de la réalisation des Technopôles régionaux.
-

Impulsion du programme autoroutier vers les villes de l’intérieur

D’où une nouveauté dans notre histoire industrielle : un début de déplacement
vers l’axe intérieur, avec l'installation de 10 grands projets tels que Yazaki à
Gafsa, Metz à Siliana, Somitomo à Jendouba, Krumber à Béjà,…
A la fin de la dernière décennie, 8 Gouvernorats intérieurs comptaient chacun
plus de 100 entreprises de plus de 10 emplois, «Club des Cent», contre un seul
Gouvernorat intérieur appartenant à ce Club en 2000.
Néanmoins, la part de l’investissement privé dans les régions restait limitée.
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De fait, les investissements publics au niveau régional ont été significatifs, mais
il s’agissait surtout d’infrastructures sociales et peu d’investissements ayant un
effet sur l’investissement privé.
Entre 1992 et 2010, les 14 gouvernorats de l’intérieur, ont reçu plus
d’investissements publics/habitant que les gouvernorats côtiers, mais quatre fois
moins d’investissements privés.
De fait, les investissements publics au niveau régional ont été significatifs, mais
il s’agissait surtout d’infrastructures sociales et peu d’investissements ayant un
effet sur l’investissement privé.
Entre 1992 et 2010, les 14 gouvernorats de l’intérieur, ont reçu plus
d’investissements publics/habitant que les gouvernorats côtiers, mais quatre fois
moins d’investissements privés.
A noter que le problème des déséquilibres régionaux n’est pas propre à la
Tunisie. Tous les pays connaissent, à des degrés variables, ces déséquilibres.
En France, par exemple, 3 régions sur 13 concentrent plus de 70 % des emplois
industriels.
Néanmoins, tous les pays ont engagé des actions volontaristes pour corriger ces
déséquilibres, convaincus que les disparités régionales ne peuvent pas être
réduites par les seules lois du marché. C’est ce qu’à fait la Tunisie.
Mais Il aurait fallu, pour aller plus vite, tout en maintenant l’effort public
uniformément réparti sur les régions,

mener une action ciblée sur les

infrastructures logistiques et sur des «pôles d’attractivités», offrant à l’entreprise
l’environnement adéquat.
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"التنمٌةالجهوٌة والتهٌبةالترابٌةفٌتونس :لراءة نمدٌة "
مرادبنجلول ،أستاذمحاضربجامعةتونس
الوالً السابك بوالٌة سلٌانة ،مدنٌن و سٌدي بوزٌد
على منبر ودادٌة لدماء
سنسعى فً هذا العرض إلى التعرض إلى أهم مراحل وضع سٌاسات التنمٌة الجهوٌة
والتهٌبة الترابٌة فً تونس من حٌث النصوص المانونٌة واألدوات والهٌاكل .كما سنسعى
لتمٌٌم حصٌلة اإلنجازات والتعرؾ على مدى نجاح هذه السٌاسة فً تحمٌك أهدافها.
تمٌزت سٌاسة التنمٌة الجهوٌة والتهٌبة الترابٌة فً تونس بتؤثرها الكبٌر بالسٌاسات
االلتصادٌة واالجتماعٌة التً عرفتها الببلد منذ االستمبلل وبتبعٌتها لهذه السٌاسات .فكان
التخطٌط االلتصادي ٌسبك التهٌبة الترابٌة .ولد انخرطت التهٌبة الترابٌة خبلل العشرٌات
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الثبلثة األولى لبلستمبلل فً مماربة لطاعٌة لتدخل الدولة وللتخطٌط االلتصادي العمودي.
وبرزت هذه السٌاسة فً ظرؾ تمٌز بتعمك التباٌنات الجهوٌة الموروثة عن الفترة
االستعمارٌة .فالمجاالت الترابٌة البعٌدة عن الحواضر النشٌطة ،عرفت تراجعا وانخفاظا
لنسٌجها اإلنتاجً ،وأصبحت مرتبطة أكثر فؤكثر بالتشؽٌل العمومً .وهو ما أدى إلى
تحول أعداد هامة من سكان هذه المجاالت البعٌدة باتجاه الحواضر النشٌطة مما عمك
الفوارق االلتصادٌة واالجتماعٌة بٌن هذه المجاالت.

التهٌبة الترابٌة وبناء دولة االستمبلل
ظهرت أول بوادر لسٌاسة تهٌبة ترابٌة فً تونس خبلل الستٌنات من المرن الماضً .ولد
ارتبطت بسٌاسة التخطٌط االلتصادي وذلن فً شكل أهداؾ للسٌاسة االلتصادٌة
واالجتماعٌة.
فمد تمٌزت المرحلة األولى بعد االستمبلل والتً تمتد إلى نهاٌة الستٌنات بإنجاز أول وثٌمة
للتخطٌط االلتصادي واالجتماعً سنة  ،1961أطلك علٌها «التولعات العشرٌة للتنمٌة»
وتمتد من 1962إلى  ، 1971وأكدت هذه الوثٌمة وجود تباٌنات جهوٌة لوٌة سواء على
مستوى توزٌع األنشطة االلتصادٌة أو على مستوى توزٌع السكان (بٌن الشمال والجنوب
ـــ وبٌن الواجهة الشرلٌة والداخلٌة).
وبالتالً فمد احتوت بعدا جؽرافٌا ٌهدؾ إلى الحد من التباٌنات الجهوٌة الموروثة عن
الفترة االستعمارٌة والتً تعود لعوامل طبٌعٌة وتارٌخٌة وبالخصوص لبلستعمار
الفرنسً.
فً هذه الفترة تم إحداث أول خلٌة للتهٌبة الترابٌة سنة

 1961وهً مصلحة التهٌبة

الترابٌة والتعمٌر لكن هذه اإلدارة تم إلحالها بكتابة الدولة لؤلشؽال العامة واإلسكان لمدة
حوالً عمد من الزمن عملت خبللها على تركٌز كل جهودها إلنجاز أمثلة تعمٌر للمدن
التونسٌة دون أن تهتم بالتهٌبة الترابٌة التً بمٌت ضمنٌا من مشموالت كتابة الدولة
للتخطٌط وااللتصاد الوطنً كما تم التنصٌص علٌه بالتولعات العشرٌة للتنمٌة.
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فسٌاسة التهٌبة الترابٌة كانت تدرج ضمنٌا داخل سٌاسة التنمٌة االلتصادٌة وبالتالً فإن
تحمٌك أهدافها مرتبط بنجاح سٌاسٌة التخطٌط االلتصادي.
أما المإسسة المختصة فً التهٌبة الترابٌة (وهً مصلحة التهٌبة الترابٌة والتعمٌر) فلم
تهتم باختصاصها وركزت جهودها فً مجال التعمٌر.
فً هذه المرحلة األولى ركزت التوجهات السٌاسٌة للدولة على «تونسة» جهاز اإلنتاج
وكانت تتؤرجح بٌن ممتضٌات البناء الوطنً (على المستوى الوطنً وعلى مستوى
الحاضرة الوطنٌة تونس) وضرورة مواجهة التحدٌات المطروحة المتمثلة بالخصوص فً
اختبلل التوازن المجالً من ناحٌة والنهضة العمرانٌة التً بدأت تشهدها الببلد من ناحٌة
أخرى ،مما استوجب تدخل الدولة لتجهٌز وتهٌبة المدن.
وكان الهدؾ من سٌاسة التهٌبة فً هذه المرحلة أوال الوصول إلى التصاد وطنً ومجال
وطنً مهٌكل ومندمج .وهذا االندماج ٌتطلب حدا أدنى من التوازن بٌن الجهات مع
استؽبلل إمكانٌات الجهات المهمشة والتً ٌتوجب الكشؾ عنها .وثانٌا توفٌر التجهٌزات
التحتٌة االلتصادٌة للحد من التباٌنات الجهوٌة .فالتنمٌة الجهوٌة كانت فً هذه المرحلة
تتوافك مع التهٌبة الترابٌة نظرا للترابط الوثٌك بٌنهما.
ولد لامت الدولة بإجراء تمسٌم مجالً جدٌد ٌستجٌب لرهانات التحدٌث إذ ولع تمسٌم
التراب التونسً إلى  134وحدة جهوٌة للتنمٌة وتم تحدٌد مناطك ذات أولوٌة وهً
الجنوب ووالٌة المصرٌن فً الوسط الؽربً ووالٌة جندوبة بالشمال الؽربً.
هذا الهدؾ هو الذي حتم جزبٌا إعادة النظر فً التمسٌم اإلداري على مستوى المعتمدٌات
وحتى على مستوى الوالٌات طبما للوحدات الجهوٌة للتنمٌة ولتطابك المشاكل كما هو
الحال مثبل بالوطن المبلً أو تكاملها مثلما هو الشؤن بالنسبة لجهة المٌروان وجهة
الساحل.
على مستوى لطاعً أنجزت سنة

 1956دراسة عن التصنٌع فً إطار التنمٌة

الجهوٌة( .)2ولد مثلت الهدؾ الثانً «للتولعات العشرٌة للتنمٌة» المتمثل فً العدالة

 .2كتابة الدولة للتخطٌط وااللتصاد الوطنً بمعٌة مكتب الدراسات الفرنسً SOGETHA
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المجالٌة وذلن بإلرار سٌاسة جدٌدة تتمثل

فً ألطاب النمو وهً ألطاب صناعٌة تم

تركٌزها الحما داخل الببلد على ؼرار مصنع السكر بباجة ،مصنع الحلفاء بالمصرٌن،
وعلى أطراؾ الواجهة الساحلٌة الشرلٌة ،تم تركٌز مصنع للفوالذ بمنزل بورلٌبة
والمركب الصناعً والكٌمٌاوي بؽنوش من والٌة لابس.
لد أصبح هذا التوجه واضحا أوال بفضل المانون عدد  68ــ  3بتارٌخ  8مارس ،1968
والخاص بتشجٌع الدولة لبلستثمارات فً الجنوب التونسً أي بوالٌات لفصة ،لابس
ومدنٌن( )3وبفضل هذا المانون تم إحداث شركة إحٌاء الجنوب .أما المانون الثانً فهو
المانون عدد  69ـــ  24المإرخ فً 7ماي 1969والخاص بالتشجٌع على االستثمار
بجزر لرلنة.وٌمكن اعتبار هذه الموانٌن هً األولى التً تؤخذ بعٌن االعتبار التوزع
الجؽرافً لبلستثمارات عند إسناد االمتٌازات للباعثٌن.
كما جاءت مجلة االستثمارات لسنة ( 1969المانون عدد  69ـــ  )35فً هذا اإلطار حٌث
نص فصلها الثامن على األخذ بعٌن االعتبار التموضع عند منح االمتٌازات .لكن هذه
المجلة لم ٌمع تطبٌمها فً ذلن التارٌخ.
فً نهاٌة فترة االلتصاد الموجه تم إحداث وزارة جدٌدة وهً وزارة السٌاحة والتهٌبة
الترابٌة التً كانت تظم داخلها إدارة التهٌبة الترابٌة
وتؤكد تسمٌة هذه الوزارة وأن الؽاٌة منها هً العناٌة بالمطاع السٌاحً أكثر من التخطٌط
الترابً .كما أن هذا اإلحداث جاء استجابة لرؼبة البنن العالمً فً إٌجاد مخاطب وحٌد
تكون له سلطة المرار خاصة وأن هذا البنن هو الذي سٌمول كل أشؽال البنٌة األساسٌة
للمناطك السٌاحٌة الجدٌدة.

التوجه االلتصادي اللبرالً وانعكاسه على سٌاسةالتنمٌة الجهوٌة و التهٌبة
الترابٌة وعلى التنظٌم المجالً 1970( :ـــ)1985

 .3هذه الوالٌات كانت تظم كل من توزر وجزء من سٌدي بوزٌد (لفصة) لبلى (لابس) وتطاوٌن (مدنٌن).
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حصلت منذ بداٌة السبعٌنات تؽٌٌرات عمٌمة على المستوى السٌاسً بإزاحة أحمد بن
صالح وتعٌٌن الهادي نوٌرة على رأس الحكومة الجدٌدة ،وعلى مستوى التوجهات
االلتصادٌة والمإسساتٌة للببلد بالتخلً على سٌاسة التعاضد وااللتصاد الموجه وتبنً
االلتصاد اللبرالً.
أما فً المجال التهٌوي فإن الخطابات السٌاسٌة بمٌت تموم على ضرورة التوازن
الجهوي .كما تعددت الهٌاكل والمإسسات التً تعنى بالتنمٌة الجهوٌة .وتم إطبلق جملة
من البرامج المطاعٌة أو ذات الصبؽة الترابٌة.
كل هذا جعل من التنمٌة الجهوٌة والتهٌبة الترابٌة رهانا هاما للسٌاسات الحكومٌة ومكونا
أساسٌا ٌإخذ بعٌن االعتبار عند لٌام الدولة بالتعدٌبلت (

 )Les régulationsبٌن

مختلؾ الفاعلٌن الترابٌٌن.
وإثر «التولعات العشرٌة» وجدت السلطات العمومٌة نفسها فً
مواجهة عدٌد الصعوبات والمشاكل فً مجال التهٌبة الترابٌة ٌمكن تلخٌصها فً(: )4
التباٌن والتفاوت (  )hiatusبٌن خطاب ٌدعو للتوازن الجهوي وممارسة ال تسعى
لمعالجة األسباب الربٌسٌة الختبلل التوازن بٌن الجهات.
ؼٌاب التناسك والترابط(  )articulationبٌن مختلؾ مستوٌات التهٌبة الترابٌة
(المستوى الوطنً ،الجهوي ،والمحلً).
التردد بٌن صٌاؼة إجراءات محدودة ترافمها جملة من المإسسات المختصة ،من ناحٌة،
وتحدٌد سٌاسة واضحة على مدى طوٌل من ناحٌة أخرى .التردد بٌن تبنً مفهوم تمنً
للتهٌبة وإدماج أهداؾ التهٌبة فً مشروع سٌاسً متكامل.
صعوبة فهم إشكالٌة المدن فً التنمٌة الجهوٌة وصعوبة طرح مشاكلها سواء فً عبللتها
بالمجال الرٌفً أو فً تمولعها داخل األنظمة الحضرٌة الجهوٌة والوطنٌة.

 .4بٌار سنبول.1996 ،
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التوجهات االلتصادٌة الجدٌدة للسبعٌنات وانعكاساتها علىالتنمٌة الجهوٌة
و التهٌبة الترابٌة :
فً نهاٌة الستٌنات بلؽت حركات النزوح الرٌفً أوجها بسبب محدودٌة السٌاسات
االلتصادٌة وعجزها عن مسن السكان بالمناطك الداخلٌة .كما بلػ النمو الدٌمؽرافً
مستوٌات لصوى تجاوزت كل التولعات ،إذ فالت  %5فً السنة.
وسعٌا إلٌجاد حلول لهذه األوضاع تم سنة

 1973إحداث «برنامج التنمٌة الرٌفٌة»

( )PDRبهدؾ تثبٌت سكان األرٌاؾ فً مناطمهم وتحسٌن ظروؾ عٌشهم .كما تم فً
نفس السنة إطبلق دراسات حول المدن عن طرٌك مكتب الدراسات «مجموعة الثمانٌة»
( ،)Groupe huitالهدؾ منها هو التحكم فً التوسع الحضري ،وتحدٌد دور المدن فً
عملٌة التنمٌة.وكانت هذه الدراسة أول محاولة إلنجاز مثال وطنً للتهٌبة .ولد لامت
بمراءة لتنظٌم المجال التونسً وهٌكلته وكٌفٌة اشتؽاله كما لدمت ممترحات للتهٌبة
الترابٌة.
ولد تم إنجاز عدٌد الدراسات حول أهم المدن التونسٌة ،على ؼرار مدٌنة تونس
( ،)1973صفالس ،سوسة ،لابس ،بنزرت...
كما تم إحداث مإسسة جدٌدة للتخطٌط الحضري سنة  1974وهً إللٌم تونس .وتعددت
فً هذه المرحلة الهٌاكل المحدثة على ؼرار الوكاالت العمارٌة (الوكالة العمارٌة للسكنى،
الوكالة العمارٌة الصناعٌة والوكالة العمارٌة السٌاحٌة) ووكالة التجدٌد والتهذٌب
العمرانً ،لكن هذه المإسسات لم تكن ترجع بالنظر إلدارة التهٌبة الترابٌة بل للسلطة
المركزٌة .كما لم ٌكن هنان أي ترابط بٌن هذه الهٌاكل التً كانت تشتؽل بمفردها دون أي
تنسٌك ودون أن ترجع لسلطة مرالبة واحدة.
وفً نفس هذه السنة (  )1974تحولت إدارة التهٌبة الترابٌة إلى وزارة التجهٌز وهو ما
ٌفسر رؼبة الحكومة فً تحدٌد دور هذه اإلدارة وحصره فً الجانب الفنً البحت المتمثل
فً إعداد أمثلة التهٌبة العمرانٌة وأمثلة التهٌبة الجهوٌة.
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ولم ٌعد التخطٌط الترابً منذ ذلن التارٌخ من مشموالت إدارة التهٌبة الترابٌة بل أصبح
من مشموالت مجلس الوزراء.
ولد أفرزت التوجهات االلتصادٌة الجدٌدة اعتماد سٌاسة تموم على تطوٌر المطاع
السٌاحً وإعادة النظر فً توجهات المطاع الصناعً التً أصبحت تموم بالخصوص على
التصدٌر لتعوض الصناعة التً كانت تعمل للسوق المحلٌة .ولد التضى هذا التحول
االلتصادي وضع منظومة جدٌدة للتشجٌع على االستثمار .وٌعكس لانون أفرٌل

1972

وأوت  1974بصورة جلٌة التوجه اللبرالً واالنفتاح على رأس المال الخاص.
لكن مع تواصل حركات النزوح الرٌفً للسبعٌنات بسبب هذه السٌاسة االلتصادٌة الجدٌدة
ولمحاولة معالجة هذا الوضع لامت إدارة التهٌبة الترابٌة سنة  1976بإنجاز دراسة حول
البلمركزٌة الصناعٌة ،كما تم سنة  1977إحداث صندوق النهوض والبلمركزٌة الصناعٌة
( )FOPRODIوالذي لسم الببلد إلى

 3مناطك حسب االمتٌازات الممنوحة .كما تم

تشجٌع البلمركزٌة فً مجال التعلٌم العالً والصحة منذ منتصؾ السبعٌنات.
أخٌرا تم خبلل سنة  1974إعادة تمسٌم المجال الترابً اإلداري للببلد ( )5مما سمح لعدة
مراكز لبلستفادة من خدمات المصالح الجهوٌة والمحلٌة
الحصٌلة :
كانت حصٌلة هذه المرحلة إلى حدود نهاٌة السبعٌنات محدودة نسبٌا فاألولوٌة الوطنٌة فً
تلن الفترة لد ركزت على تحسٌن مإشرات النمو لبللتصاد الجمعً (

Macro-

 .)économiqueأما االعتبارات التهٌوٌة فمد أصبح ٌنظر إلٌها كعوابك أكثر منها
ضرورة ،تتنالض مع المنطك الترابً لرأس المال الخاص .كما تم االهتمام بمٌمة
االستثمارات المنجزة ،عدد مواطن الشؽل المحدثة ،تطور الناتج الداخلً الخام...ولم ٌكن
الهاجس ال شكل هذه اإلنجازات وال حتى مكان إنجازها.
وتإكد هاتٌن المولتٌن للوزٌر األول الهادي نوٌرة هذا التوجه:

 .5بممتضى هذا التمسٌم تم إحداث والٌات جدٌدة وهً سلٌانة ،سٌدي بوزٌد ،لبلً وتوزر.
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« Aussi ne devons-nous considérer le choix du lieu où un projet doit être réalisé
que sous l’angle de la rentabilité et non celui du sentiment » l’action 25-26 Juin
1972.
« Pour mieux rentabiliser nos ressources limitées, l’accent à été mis sur le
développement des zônes côtières (…) au risque de provoquer l’accroissement
du déséquilibre régional ». La Presse, 7 Juillet 1977.

ورؼم المجهود المبذول بٌن 1970و 1980فً إطار التؤطٌر اإلداري وتنظٌم المصالح
الصحٌة تواصلت الفوارق الجهوٌة وبمٌت تونس الداخلٌة على هامش التنمٌة وبعٌدة عن
االستثمارات الخاصة ،لكنها استفادت من مجهود الدولة.
وٌمكن اعتبار فترة السبعٌنات ،الفترة التً تعممت فٌها التباٌنات المجالٌة بصفة كبٌرة إلى
درجة أصبحت فٌها مكونا هٌكلٌا لتنظٌم المجال التونسً.
وهً الفترة التً أصبح خبللها المحور الساحلً هٌكبل ربٌسٌا للمجال التونسًٌ ،ستمطب
السكان ورأس المال واألنشطة المنتجة والمتولد عنها تدفك الخدمات والبضابع ،وتمابلها
تونس الداخلٌة التً تفتمد لفاعلٌن حٌوٌٌن ،وهً بدون إمكانٌات وفً وضعٌة تبعٌة
ومساعدة(.)assistance

ظهور سٌاسة التهٌبة الترابٌةووازدٌاد االهتمام بمسؤلة التنمٌة الجهوٌة خبلل
النصؾ األول من الثمانٌنات :
إثر األزمة السٌاسٌة واالجتماعٌة التً مرت بها الببلد سنة  1978وما خلفته أحداث 26
جانفً ،اجتمعت ،وألول مرة ،اللجنة الوزارٌة للتهٌبة الترابٌة سنة واحدة إثر هذه
األحداث ،ولدمت اللجنة تمرٌرا مفزعا ٌإكد وأن مواصلة السٌاسات المتبعة إلى حد اآلن
سٌإدي إلى انفجار لؤلوضاع سواء فً المناطك الساحلٌة والتً شهدت تراكما تلمابٌا
لرأس المال أو فً المناطك الداخلٌة المهمشة والتً لم ٌدخلها رأس المال .وأكد هذا
التمرٌر الصبؽة االستعجالٌة لتحدٌد سٌاسة تهٌبة ترابٌة ٌكون مفتاحها الربٌسً هو
التوازن الجهوي .ولد ؼذت كل الدراسات واألشؽال التً ولعت حول هذا الموضوع،
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األشؽال التحضٌرٌة للمخطط السادس للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة ( 1982ـــ.)1986
ففً سنة  1981تم تنمٌح مجلة االستثمارات وتعوٌضها بمانون خاص بالصناعات
المعملٌة ،والبلمركزٌة (لانون 81ـــ )56والذي أعاد النظر فً االمتٌازات المسندة لمناطك
التنمٌة الجهوٌة والتً أصبحت  5مناطك عوضا عن .3
وفً نفس السنة تم إحداث مإسسة جدٌدة تابعة لوزارة التخطٌط ومكلفة بالتنمٌة الجهوٌة
وهً المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة (  )C.G.D.Rوهدفها مساعدة السلطات للتصرؾ
األسلم فً برامج التنمٌة الرٌفٌة والتً أصبحت منذ  1984تسمى ببرامج التنمٌة الرٌفٌة
المندمجة .وكذلن إعداد المخططات الجهوٌة للتنمٌة ولد شرعت فً إعداد خارطة المناطك
ذات األولوٌة(  )1982وإعداد مفتاح لتوزٌع لروض التنمٌة الرٌفٌة(
الرٌفٌة المندمجة(منذ  .)1984ولد تم إضافة لذلن إحداث

 )1982والتنمٌة

 3دواوٌن للتنمٌة ( )6وهً :

دٌوان تنمٌة الشمال الؽربً ،دٌوان تنمٌة الوسط الؽربً ودٌوان تنمٌة الجنوب.
كما تضمنت وثٌمة المخطط السادس وألول مرة بالنسبة لمخطط إلتصادي ،فصبل كامبل
حول المسؤلة الجهوٌة .وٌدعو هذا الفصل إلى إعداد دراسات بهدؾ إعداد مثال وطنً
للتهٌبة الترابٌة (  )SNATوأمثلة جهوٌة للتهٌبة الترابٌة وذالن إلعطاء األولوٌة فً
التنمٌة للمناطك المحرومة بداخل الببلد.
كما دعت الوثٌمة إلى إصبلح البلتوازنات بٌن المناطك الرٌفٌة والحضرٌة  ،بٌن المناطك
الساحلٌة والؽربٌة  ،بٌن الشمال والجنوب ...وذلن للوصول الى تنمٌة متناسمة ومتوازنة
فً كل المناطك .ووضعت الوثٌمة كهدؾ ،التخلص من هذه الفوارق باكبر لدر ممكن
ولٌس المضاء علٌها كلٌا ،وشددت على ضرورة التنسٌك بٌن مختلؾ التدخبلت العمومٌة
من ناحٌة وإٌجاد إطار أمثل للتناسك وهو المثال الوطنً للتهٌبة الترابٌة واألمثلة الجهوٌة
للتهٌبة الترابٌة.
وفً هذا اإلطار عادت إدارة التهٌبة الترابٌة لتلعب دورها وتهتم بالتهٌبة الترابٌة.
وشرعت فً إنجاز المثال الوطنً للتهٌبة الترابٌة والذي سٌكون جاهزا سنة .1985

 .6هذه الدواوٌن عوضت دواوٌن المناطك السموٌة.
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لكن المشهد أصبح ٌتمٌز بكثرة المإسسات وتضارب الصبلحٌات ،فتم إدماج إدارة التهٌبة
الترابٌة والمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة والتهٌبة الترابٌة (  )COGEDRATوهً
مإسسة تابعة لوزارة التخطٌط ،وتم تمثٌلها على الصعٌد الجهوي بالوكاالت الجهوٌة
للتخطٌط والتهٌبة الترابٌة .وشرعت هذه المندوبٌة فً إعداد األمثلة التوجٌهٌة للتهٌبة
بالوالٌات واألمثلة المدٌرٌة للتعمٌر.

تحوالت سٌاسة التهٌبة الترابٌة فً تونس منذ : 1986
إثر األزمة السٌاسٌة وااللتصادٌة التً مرت بها الببلد سنة

 1985ولع تبنً برنامج

اإلصبلح الهٌكلً )P.A.S ( .سنة  1986تحت ضؽط البنن الدولً .وبناء على هذا
البرنامج تم تبنً سٌاسة صرٌحة فً االنفتاح االلتصادي واالندماج العالمً .كما انخرطت
تونس فً منظمة التجارة العالمٌة سنة  .)GATT ( 1990ودخلت فً شراكة مع االتحاد
األوروبً سنة ٌ 1996مع اإلعداد لها لمدة

 12سنة ،ولد أمضت على اتفالٌة التبادل

الحر .كما تم خبلل هذه الفترة إعادة هٌكلة العدٌد من المطاعات.
كل هذه االلتزامات جعلت تونس تندمج فً منظومة انفتاح على األسواق العالمٌة وهو ما
التضى فن منظومة اإلنتاج الوطنٌة العمومٌة ،خوصصة المإسسات العمومٌة ودعم
المدرة التنافسٌة للمإسسات الخاصة.
وأفرزت هذه الوضعٌة الجدٌدة والعا جدٌدا التضى تحسٌن المدرة التنافسٌة الترابٌة .ومن
هنا جاء تنمٌح مجلة التعمٌر وإحداث مجلة التهٌبة الترابٌة والتعمٌر سنة  1994وإعداد
األمثلة التوجٌهٌة للتهٌبة فً الحواضر الكبرى والمناطك الحساسة.
وتم خبلل الفترة 1996ـــ 1998إعداد مثاال جدٌدا لتهٌبة التراب الوطنً ٌستجٌب
للمتطلبات الجدٌدة لهذه المرحلة وأعتمد توجها متنالضا مع المثال السابك .وتركز
بالخصوص على تؤهٌل التراب التونسً لبلستجابة إلى اندراج االلتصاد التونسً فً
العولمة .ولد لسم الببلد إلى مجال نشٌط مإهل الستمطاب األنشطة االلتصادٌة حول
الحواضر الجهوٌة واألنشطة اللوجستٌة والمشارٌع الكبرى المهٌكلة والطرلات
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السٌارة...وٌتمثل هذا المجال فً الشرٌط الساحلً ومجال داخلً تنعدم فٌه الموارد
وتتعهده الدولة بالمساعدات والهبات المتؤتٌة من إعادة توزٌع الثروة التً ٌمع إنتاجها فً
المجال النشٌط ،إضافة للبرامج االجتماعٌة للدولة بهدؾ شد السكان وتحسٌن ظروؾ
عٌشهم .ولم تمع المصادلة علً هذا المثال نظرا للتبعات السٌاسٌة المنجرة عنه.
فً هذه المرحلة ،وعلى مستوى المشهد المإسساتً بدأت تحصل منذ

 1988بعض

التؽٌرات كان أولها تمسٌم المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة والتهٌبة الترابٌة إلى لسمٌن،
إذ ألحمت إدارة التهٌبة الترابٌة بوزارة التجهٌز واإلسكان ،والمندوبٌة العامة للتنمٌة
الجهوٌة بوزارة التخطٌط.
كما أحدث سنة  1991كتابة الدولة للتهٌبة الترابٌة واإلسكان فً صلب وزارة التجهٌز
وهو ما ٌعنً رجوع إدارة التهٌبة الترابٌة لتلعب من جدٌد دور مكتب فنً إلنجاز وثابك
التعمٌر .وفً أواخر سنة  ، 1991أحدثت وزارة البٌبة والتهٌبة الترابٌة التً لامت
بمراجعة المثال الوطنً للتهٌبة الترابٌة وأدخلت مفهوم التنمٌة المستدٌمة فً الخطوط
المرجعٌة الممترحة على مكتب الدراسات إلنجاز هذا المثال.
ولد تم إحداث مإسسات جدٌدة على ؼرار الوكالة الوطنٌة لحماٌة الشرٌط الساحلً
( ،)APALوكذلن الوكالة الحضرٌة لتونس الكبرى والتً عوضت إللٌم تونس سنة
.1994
فً هذه المرحلة أصبحت أهداؾ البلمركزٌة تموم على خطاب ٌدعو لتنمٌة جهوٌة متوازنة
وإلى إحٌاء المناطك الداخلٌة للٌلة السكان .كما بمٌت تبعٌة الجماعات المحلٌة لئلدارة
المركزٌة لابمة وهً تبعٌة لانونٌة ومالٌة.
إن محدودٌة النتابج المحممة جعلت السلطة العمومٌة تفكر فً تهٌبة ترابٌة تموم على
االستثمارات االلتصادٌة وذلن عبر التجهٌز والترلٌة اإلدارٌة للمدن المتوسطة

 ،بهدؾ

الحد من ضعؾ هذه المدن بصفة مباشرة عبر التؤطٌر اإلداري وبصفة ؼٌر مباشرة

عبر

الجهاز اإلنتاجً السٌاحً والصناعً وعبر البلمركزٌة الجامعٌة  .لكن المركزٌة المتواصلة
لمطاع الخدمات المٌادٌة لتونس العاصمة لم ٌساعد على التنمٌة الصناعٌة الجهوٌة .كما
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أن تواصل األدفاق الجهوٌة من األرٌاؾ إلى المدن فً مرحلة أولى تم بٌن المدن فً
مرحلة الحمة لد ساهم فً انتشار السكن التلمابً حول المدن الكبرى وحتى المتوسطة.
وأمام خطورة تعمٌك البلتوازنات الترابٌة سعت السلطات العمومٌة إلى تمرٌب اإلدارة
للمواطن وتنمٌة البنٌة التحتٌة للطرلات كذلن من خبلل الترلٌة اإلدارٌة للتجمعات السكنٌة
إذ مر عدد البلدٌات من  212سنة  1988إلى  264سنة  ،2008وعدد العمادات من
 1749إلى  ،2074وبالتالً فمد مر عدد الحضر من  4.471ملٌون ساكن إلى 6.746
ملٌون ساكن وهو ما ٌساوي ثلثً السكان.

أسباب محدودٌة سٌاسات التنمٌة الجهوٌة و التهٌبة الترابٌة
تمٌزت سٌاسة التهٌبة الترابٌة إلى حدود

 1994بالتردد طٌلة  3عمود إذ كانت إدارة

التهٌبة الترابٌة تنتمل من وزارة ألخرى كما أن مجال التهٌبة كان ٌعود لوزارة التخطٌط ثم
انتمل لوزارة التجهٌز لٌعود الى وزارة البٌبة .كما تمٌزت هذه السٌاسة بعدم التناسك و
الخلط و الؽموض وعدم التناسك هذا ٌظهر فً مستوى تمسٌم مختلؾ المصالح المعنٌة:
 -فمثبل لضمان البلمركزٌة الصناعٌة ،اعتمدت إدارة التهٌبة الترابٌة عام

 1976خمس

مناطك ترابٌة ولم ٌعتمد صندوق النهوض بالصناعة و البلمركزٌة الصناعٌة سوى
 3مناطك ،فً حٌن اعتمدت الوكالة العمارٌة الصناعٌة

 5مناطك كما أن إدارة التهٌبة

الترابٌة اهتمت بالتعمٌر (من خبلل تركٌزها على أمثلة التهٌبة و التعمٌر بمختلؾ أنواعها)
أكثر من اهتمامها بالتهٌبة ،وهو ما ٌفسر ؼٌاب النصوص المانونٌة الخاصة بالتهٌبة
الرٌفٌة و الجهوٌة و الوطنٌة فً المجلة العمرانٌة لعام 1979
 كما أن الهٌاكل المطاعٌة من الصنؾ الربٌسً هً األكثر أهمٌة و تتمتع كلهاباالستمبللٌة المالٌة و اإلدارٌة بٌنما الهٌاكل األفمٌة هً ؼالبا مجرد هٌاكل و جماعات
محلٌة تفتمد للسلطة كالبلدٌات (ٌمكن للوالً حضور المجالس البلدٌة التابعة له ترابٌا و له
الحك فً تعطٌل المرارات المتخذة من لبل المجالس البلدٌة و بوسعه المصادلة أو رفض
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مداوالت هذه المجالس) ومجالس الوالٌات أو المجالس الجهوٌة ،الدواوٌن و خاصة
دواوٌن التنمٌة ،دٌوان تنمٌة الؽابات والمراعً بالشمال الؽربً
 تؤخر الدولة فً إنجاز شبكة الطرلات السٌارة الرابطة بٌن الشرٌط الساحلً و المناطكالداخلٌة رؼم برمجتها وهو ما ساهم فً تعطل تركٌز المشارٌع الصناعٌة الكبرى و
المشؽلة على ؼرار صناعة مكونات السٌارات بالوالٌات الداخلٌة و لد استفاد المجال
الوسٌط حول العاصمة من هذا النشاط الصناعً على ؼرار والٌات زؼوان و سلٌانة و
باجة و حتى المٌروان كمجال متاخم لوالٌات الساحل.
 رؼم تعدد النصوص المانونٌة و كثرة الهٌاكل المحدثة و اإلنجازات فً مختلؾ األوساطالرٌفٌة و الحضرٌة ،و رؼم أهمٌة اإلنجازات بالمناطك الداخلٌة وعمك التحوالت التً
عرفتها فً المإشر ات االجتماعٌة و على مستوى فن العزلة و تحسن مستوى وظروفا
لعٌش ،فمد كانت التجربة التونسٌة فً مجال التنمٌة الجهوٌة محدودة و ال ٌعود ذلن
لسٌاسات التنمٌة الجهوٌة و التهٌبة الترابٌة المنتهجة منذ االستمبلل فمط بل وأٌضا إلى
سٌادة النموذج الرأسً المركزي و المطاعً على حساب النموذج األفمً المحلً (مجالس
بلدٌة ــ ـمروٌة) إضافة لعامل موضوعً ٌتمثل فً ممتضٌات التبادل الحر و العولمة
اللذٌن انخرطت فٌهما الببلد منذ السبعٌنات و خاصة منذ منتصؾ الثمانٌنات (برنامج
اإلصبلح الهٌكلً  )1986ولد تدعم هذا التوجه بصورة جلٌة منذ التسعٌنات مع إبرام
اتفالٌة للتبادل الحر مع االتحاد األوروبً.
المصـــــــادر والمراجــــع
-1955

لدمت هده المداخلة على منبر ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن فً الراءة النمدٌة للسٌاسات االلتصادٌة
2010
جماعً ، 1995 ،مسابل فً تهٌبة التراب والبٌبة فً تونس 160 ،ص ،دار سٌراس للنشر والمعهد األعلى للتربٌة
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2010 – 1955 ًالمشهد الطالً الوطن
تلخٌصمداخلةالدكتور خالد لدور
2016  دٌسمبر30 فً االستشراؾ و الخبٌر فً البترول ٌوم
خاص ٌالمراءة النمدٌة على منبر ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن

الطالة بجمٌع المماٌٌس مجال استراتٌجً ٌحمل رهانات متعددة وهامة لها انعكاسات
حتمٌّة على األمن واالستمرار والتنمٌة االلتصادٌة والبشرٌة
”  حسب جمٌع المإشرات " لرن تحوالت الطالة21 ومن المتولع أن ٌكون المرن
ًفالطالة مجال معولم ومواجهة التحدٌات المتصلة باستخداماتها ٌتجاوز النطاق الوطن
ًلٌمتد إلى المستوى الدول
.ٌعٌش العالم منذ بداٌة المرن تملبات ؼٌر مسبولة فً مجال الطالة
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معدل أسعار سنة  45: 2016دوالر للبرمٌل )2010-77 /2011-108 / 2014-100
) 2001-23 / 2005-50 / 2008– 94 / 2009- 61 /
سعر البرمٌل  50دوالر،
سعر اللتر  0.315دوالر أي حوالً  725ملٌم
سعر التوازن ٌتراوح حالٌا بٌن  60و 70دوالر للبرمٌل

الطالة وانتشار العنؾ
انتشر العنؾ وتعدّدت أشكاله منذ بداٌة المرن ،خاصة ّ
وأن الحمول األساسٌّة للنفط توجد
صة فً ظ ّل فمدان
فً مناطك ؼٌر مستمرة أمنٌا ،تتهافت علٌها الموى العالمٌة الكبرى خا ّ
الثوابت والمٌم اإلنسانٌة التملٌدٌّة.
هذه العبللة السببٌّة تزٌد من صعوبة التحلٌل خاصة ّ
وأن الطالة مجال واسع ومتشعّب.
سر إلى ح ّد
فالطالة هً المحرن الدٌنامٌكً وعامل االستنفار فً اآلن نفسه ،وهو ما ٌف ّ
كبٌر التملّبات الحالٌة ألسعار النفط والتًّ ٌرجح استمرارها ،خبلفا للصدمات النفطٌّة
السابمة والتً كان السبب الربٌسً فً حدوثها.

المشهد الطالً
 مصادر الطالة األولٌة الوطنٌة محدودة لكن حسن التصرؾ فٌها مكن منالحفاظ على توازن إٌجابً لمٌزان الطالة وذلن لعدة سنوات.
 -مر المٌزان الطالً الوطنً بعدة مراحل.

 55سنةمن اإلصبلحات
ٌكتسً لطاع الطالة أهمٌّة إستراتٌجٌة بالؽة بالنسبة إلى مستمبل التنمٌة فً ببلدنا كما فً
كافة بلدان العالم
منذ السنوات االولى لبلستمبلل عاش لطاع الطالة اصبلحات مستمرة واكبت التحوالت
الداخلٌة والخارجٌة

310

ثبلثة أجٌال من االصبلحات المتتالٌة أدت الى تحوالت عمٌمة ذو أبعاد استراتٌجٌة
التحدٌات المستمبلٌة تحتم جٌل جدٌد من االصبلحات الهٌكلٌة

الجٌل األول ( 30سنة) بنظام االوامر العلٌة  :تركٌز الهٌاكل 1985 – 1956
المإرخ فً  13دٌسمبر  1948والمتعلّك بإحداث تدابٌر خصوصٌة لتسهٌل
ً
ّ
األمر العل ّ
المإرخ
ً
ّ
التفتٌش عن المواد المعدنٌة من الجمع الثانً وتسهٌل استؽبللها و األمر العل ّ
فً ؼرة جانفً  1953والمتعلّك بتحوٌر نظام المناجم
تركٌز المإسسات الوطنٌة فً مجال الطالة
دور هام للدبلوماسٌة الطالٌة
أول اتفالٌة فً مجال المحرولات على المستوى الدولً تتمتع فٌها الدولة بنسبة % 50
تطوٌر العرض (االنتاج)
أهم اكتشافات فً حمل البرمة وعشتروت

1961
1961
SITEP en 1961
Société Italo-tunisienne des
Exploitations Pétrolières

1972
1961
ANME en 1985
Agence Nationale de la
Maitrise d’Energie
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الجٌل الثانً (  15سنة ) استباق التحوالت 1999 – 1985
المرسوم عدد  9لسنة  1985المإرخ فً  14سبتمبر  1985والمتضمن سن أحكام
خاصة تهم البحث عن المواد الهٌدروكربونٌة السابلة والؽازٌة وإنتاجها
وضع عدة اصبلحات هٌكلٌة
إصدارالمرسوم عدد  9لسنة  1985المإرخ فً  14سبتمبر  1985والمتضمن سن
أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهٌدروكربونٌة السابلة والؽازٌة وإنتاجها لتحسٌن
الجاذبٌة وتطوٌر االستثمار
دخول االستثمار الخاص فً مجال انتاج الكهرباء
تطور كبٌر فً إنتاج الؽاز واستعماالته فً إنتاج الكهرباء
االستعداد المبكر لعجز مٌزان الطالة ووضع سٌاسة جدٌدة للتحكم فً الطلب على الطالة
أوضاع صعبة انطبللا من  1980تملص فً االنتاج و تطور فً االستهبلن مع تدهور
األوضاع االلتصادٌة – برنامج االصبلح الهٌكلً PAS
نزول أسعار النفط  14دوالر سنة  35( 1986سنة )1982
تملص االحتٌاط وعدم اكتشاؾ حمول جدٌدة (البرمة  1966وعشتروت  )1970بالرؼم
من حفر حوالً  200ببر اشتكشافٌة
سوق وطنٌة للؽاز بدخول استؽبلل أنبوب الؽاز الجزابري
مؽادرة بعض الشركات الكبرى
الصدمة والصدمة المضادة النفطٌة ؼٌرتا استراتٌجٌات الشركات العالمٌة
تطورات تكنولوجٌة هامة
Introduction de dispositions fiscales assurant un prélèvement fiscal
progressif en fonction d’un rapport « R » qui permet la rentabilité du
développement des gisements marginaux tout en assurant, pour les
grands gisements, une rente importante de l’Etat (redevance comprise
)entre 10 et 20% et impôt sur les bénéfices de 50 à 75%
somme des cash-flows – somme des taxes
R= ---------------------------------------------------------------------------------Somme
desdépenses
)(exploration+développement+exploitation
Encouragement de la recherche et le développement des gisements de
gaz naturel
Introduction pour la première fois le«Contrat de Partage de Production ».
Instauration au profit de l’ETAP d’une option de participation
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Fixation du prix du pétrole pour le marché local au prix FOB à l’export
diminué de 10%
Création du Comité Consultatif des Hydrocarbures prenant lieu et place
du Comité Consultatif des Mines

 تنوٌع المصادر لتملٌص العجز بنظام مجلة:) سنوات10 ( الجٌل الثالث
2016 – 1999المحرولات
 أوت17 ً المإرخ ف1999  لسنـة93 مجلة المحرولات الصادرة بممتضى المانون عـدد
 والنصوص المتممة والمنمحة1999
اصدار مجلة المحرولات ومن أهدافها
تجمٌع النصوص المانونٌة والجبابٌة الخاصة بالمحرولات
اجراءات جدٌدة لجذب االستثمارات وتسرٌع االجراءات االدارٌة
* * حماٌة المحٌط
األخذ بعٌن االعتبار التحول
التحكم فً الطالة ركٌزة السٌاسة الطالٌة فً الببلد
ًاصدار المخطط الشمسً التونس
بداٌة عجز مٌزان الطالة رؼم دخول حمل مسكار
joint-Oil ؼٌاب استكشافات جدبدة ونتابج سلبٌة فً رخصة الجرؾ الماري
Shell, Elf, Amoco, Conoco, Phillips, Texaco, مؽادرة عدة شركات بترولٌة
Marathon, Arco ,Total

Délimitation du plateau continental: compromis ou
arbitrage?
10/6/1977 : la Tunisie et la Libye signent un compromis pour soumettre à
la Cour Internationale de Justice la question de la délimitation du plateau
continental.
25/11/1978: le ministère des affaires étrangères notifie à la CIJ le
compromis entre les 2 pays pour saisir la Cour.
14/2/1979: la Libye notifie à la cour le compromis.
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24/2/1982: Arrêt de la Cour. La décision a été adoptée par 10 voix
contre 4.C’est la première fois que la Cour était saisie par 2 pays du tiers
Monde…

Les étapes marquantes d’un demi-siècle d’activité
1960 : Le 10 juin, signature de la convention entre l’Etat Tunisien et Agip
(Eni) selon une nouvelle formule de contrat ,Printemps 1960, Bouguiba passe
un séjour à la station Salsomaggiore ou il rencontre E.Mattei.
Le 10 juin 1960, la Tunisie signe un MOU avec Eni (AGIP)
1961 : le 24 janvier , création de la SITEP , la STIR est entrée en
production en 1963
1962 : 3 avril, création de la STEG ; Assassinat de E,Mattei (Président
de l’ENI)
1964 : Découverte du 1er champ pétrolier El Borma
1965 : Suite à la découverte d EBC, la Tunisie exerce son droit d’option
et acquiert 50% de la SITEP ; ‘Tunisia, El Borma,October 1965 Production
test en présence de Ahmed Ben Salah
Période

Bilan
énergétique
moyenne
annuelle
(ktep)

Prix
mondial
du brut
($/bbl)

Impact sur la
balance
commerciale

Impact sur
les finances
publiques

19561966

Dépendance
quasi-totale
de l’extérieur

2.1

Lourde
pression

Impact
insignifiant

19671973

Excédent +
2132

2.4

soulagement

Impact
insignifiant

19741985

+2822

22.8

Soulagement
relatif

aisance
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19861993

+1266

17.2

Impact positif
signifiant

Répli
significatif
de l’aisance
des finances

19942003

Déficit -358

21.0

Début de
pression

Début de
pression

20042010

-1081

66.4

Lourde
pression

20112013

-1533

105.5

En 2008
adoption
d’un
mecanisme
d’ajustement
des prix ,
Lourde
pression
Très Lourde
Pression
pression
étouffante

1966 : Démarrage de la Production d’El Borma
1970 : Découverte du gisement d’Ashtart et mise en production le 7
décembre 1973
1972 : 10 Mars, ceation de ETAP dans le but de permettre à l’Etat
d’accroitre son contrôle et sa participation dans les activités pétrolière
1975 : Vote du parlement pour la réalisation du projet d’injection d’eau à
El Borma,

Reduction de la production , Tunisification de la STIR et AGIL
1982 : Mise en service du gazoduc reliant Italie-ALG et TUN (2500km )
1985 : septembre, nouveau décret pour l’amélioration de l’attractivité de
Tunisie, Création ANME Et Mise en place d’une politique de maitrise de
l’énergie
1999 : 17 Aout,Promulgation du code des hydrocarbures,
2002 : IPP- 1er Producteur Indépendant d’électricité, capacité 480 MW
2005 : Création du Fonds national de la Maitrise de l’énergie
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2009 : Plan Solaire Tunisien Révisé en 2012 et 2015 + Capacité du
gazoduc porté à 34 Milliards de m3
2010 : Décret de la prolongation de la concession d’ElBorma pour 25
ans à compter de 2018 et jusqu’à2043,+ Creation STEG ER
** Subvention de l’énergie ne cesse d'augmenter avec un impact sur la
balance commerciale

توزٌع المناطك حسب مؤمولٌة االستكشاؾ
منطمة  : 1الشمال الؽربً  :لم ٌتم انجاز أي اكتشاؾ
منطمة : 2الوطن المبلً  :نسبة نجاح متوسطة من 10%الى ( %12اكتشافات صؽٌرة)
منطمة  :3الوسط الؽربً :نسبة متدنٌة %7
منطمة  :4الوسط الشرلً وخلٌج لابس :نسبة نجاح مابٌن 12و %15
منطمة  :5الجنوب  :نسبة نجاح مابٌن  20و % 25
تكلفة الببر الواحدة تتراوح بٌن 30و 70ملٌون دٌنار
معطٌات حول أنشطة االستكشاؾ والبحث
بدأ نشاط االستكشاؾ فً لطاع المحرولات فً الثبلثٌنات  :تم حفر أول ببر إستكشافٌة
سنة 1932
 تم إلى موفً ماي  2015حفر أكثر من 700ببر إستكشافٌة افضت الى اسناد 53امتٌاز منها  38امتٌاز فً طور االستؽبلل واإلنتاج
 جمٌع االكتشافات صؽٌرة الحجم ومحدودة االنتاج باستثناء حملً البرمة وعشتروت (نفطخام) ٌ :إمنان  % 42من االنتاج الوطنً الجملً منذ بداٌة االستؽبلل ()1966
2010

2011

2012

2013

2014

2015

*2016

عدد الرخص

52

51

49

44

38

31

)26 (-50%

عدد اآلبار
اإلستكشافٌة

19

11

11

13

3

4

)3 (-84%

عدد اإلكتشافات

6

4

4

4

0

3

)1 (-83%
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0

3

11

11

14
(prévu
22)

12
(prévu
20)

19

عدد اآلبار
التطوٌرٌة

Comparaison superficie / production
Estimation de la superficie du sahara , zone pétrolifère :
40 % de la superficie totale pour la Tunisie, 80% pour l’Algérie et 90
% pour la Lybie
Superficie Superficie Sueprficie Production
en Kmé
totale
sahara
Totale
Bbj/j 2014
Tunisie
163.610
65.000
55.000

Algerie 2.381.741 1.905.000
Lybie 1.759.540 1.583.000

1.208.000
996.000

Rapport
Rapport
superficie Production
utile petrole

29 fois
24 fois

21 fois
18 fois

Compte tenu de sa petite taille ( en comparaison avec les pays voisins
)et de ses caractéristiques géologiques, la Tunisie est connue comme un
pays à production relativement faible de pétrole. Ce pendant sa
principalecaractéristique est qu’elle est à la fois importatrice et
exportatrice des produits pétroliers.

)اإلستثمارات (ملٌون دوالر
أهمٌة االستثمار فً لطاع االستكشاؾ والبحث واالرتباط الوثٌك بٌن عدد الرخص المسندة
 من جملة%50 وحجم االستثمارات (ٌمثل االستثمار فً لطاع الطالة أكثر من
االستثمارات
2014
194

2013
350

2012
350

2011
300

2010
373

السنة
)اإلستثمارات (ملٌون دوالر

إنتاج النفط
 ألؾ برمٌل فً الٌوم (ذروة49 ً حوال2015 ًبلػ معدل اإلنتاج الوطنً من النفط ف
 ألؾ برمٌل للعشر سنوات73  ومعدل1980  الؾ برمٌل سنة116 اإلنتاج بلؽت معدل
)األخٌرة
: امتٌاز38 ٌبلػ عدد امتٌازات االستؽبلل المنتجة حالٌا
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 %39من اإلنتاج الوطنً متاتً من امتٌازات استؽبلل صدر بعل والبرمة وعشتروت
 %78من اإلنتاج الوطنً متاتً من  12امتٌازات استؽبلل (اؼلب الحمول صؽٌرة الحجم)
 %90من اإلنتاج الوطنً متاتً من امتٌازات استؽبلل تشارن فٌها الدولة مباشرة او عن
طرٌك المإسسة التونسٌة لؤلنشطة البترولٌة بنسبة ال تمل عن % 50
ٌ -تم توجٌه نسبة من االنتاج فً حدود

( %20حوالً  12الؾ برمٌل) الى الشركة

التونسٌة لصناعات التكرٌر وٌتم تصدٌر بالً اإلنتاج
 تتولى  STIRتكرٌر النفط الخام المحلً مع تورٌد بالً حاجٌاتها من النفط الخام ومنالمواد البترولٌة وذلن لؤلسباب التالٌة :
نوعٌة النفط الخام المحلً ال تستجٌب لتؽطٌة حاجٌات السوق المحلٌة (اساسا من
الؽازوال الذي ٌستوجب نوعٌة من النفط ؼٌر منتج محلٌا)
لتحسٌن مردودٌة النفط المحلً ٌتم خلطه بنوعٌات اخرى من النفط المورد
طرٌمة التكرٌر المعتمدة بالشركة ال تسمح بتكرٌر جمٌع نوعٌات النفط المنتجة محلٌاعلما
ان طالة التكرٌر ال تتجاوز  32الؾ برمٌل فً الٌوم

إنتاج الؽاز الطبٌعً
بلػ معدل اإلنتاج الوطنً من الؽاز الطبٌعً فً 2015حوالً  6،6ملٌون م 3فً الٌوم
(بلؽت ذروة اإلنتاج معدل  9ملٌون م 3سنة  2010ومعدل  7ملٌون م 3للعشر سنوات
األخٌرة)
ٌبلػ عدد امتٌازات االستؽبلل المنتجة للؽاز حالٌا 14امتٌاز (من جملة  38امتٌاز منتج)
 %64من اإلنتاج الوطنً متاتً من امتٌازات استؽبلل صدر بعل ( )%33ومسكار
() %31
ٌتم استهبلن جمٌع كمٌات الؽاز الطبٌعً المنتجة محلٌا والذي ٌمثل % 45من االستهبلن
الوطنً
ٌتم تورٌد بالً الحاجٌات من الجزابر (% 48شراءات و% 7اتاوة)

تطور معدل اإلنتاج الٌومً من النفط والؽاز
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سنة
نفط الؾ برمٌل
ؼاز ملٌون م3
ؼاز بترول مسٌل
الؾ برمٌل

2010
77.2
8.6
2.6

2011
67.8
8.1
3.8

2012
66.9
7.8
4.8

2013
60.4
7.8
6.2

2014
53.9
7.2
5.2

2015
49.05
6.6
15

تراجع إنتاج النفط نتٌجة التملص الطبٌعً للحمول وعدم العثور على اكتشافات جدٌدة
نتٌجة تعثر نشاط االستكشاؾ والبحث
تراجع إنتاج الؽاز نتٌجة التملص الطبٌعً لحمل مسكار (الذي ٌنتج حالٌا حوالً  %50من
معدل إنتاج  )2009ونتٌجة االضطرابات
االحتٌاطًالمإكد والمابل لبلستخراج
ٌمدر االحتٌاطى المإكد من المحرولات الذي تم اكتشافه منذ الستٌنات بـحوالً 419
ملٌون ط.م.ن متاتٌة أساسا من حملً البرمة وعشتروت ( )%42بالنسبة للنفط وحمول
مسكار وصدر بعل ونوارة ( ) % 26بالنسبة للؽاز
بلؽت الكمٌات التً تم استخراجها حوالً  288ملٌون ط.م ن.
االحتٌاطً المتوفر حالٌا  131ملٌون ط .م .ن ٌتوزع بٌن نفط ( )%46وؼاز ()%54
وهو ما ٌمكن من فترة استؽبلل بحوالً  20سنة باعتبار نسك اإلنتاج الحالً
االحتٌاطً لابل للتطور حسب تطور التكنولوجٌا المعتمدة لبلستخراج وأسعار النفط ونسك
االكتشافات

اسباب عدم مشاركة المإسسة التونسٌة لؤلنشطة البترولٌة فً حمل مسكار :
سعر النفط منخفض جدا ال ٌتجاوز  12دوالر للبرمٌل آنذان.
كلفة التطوٌر مرتفعة تفوق  600ملٌون دوالر.
صعوبة توفٌر التموٌبلت من لبل الدولة والمإسسة التونسٌة لؤلنشطة البترولٌة (برنامج
اإلصبلح الهٌكلً)
أهمٌّة نسبة الؽاز المصاحب المحترق بحمول اإلنتاج والتً ناهزت  %11سنة .2010
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ٌتم حرق الؽاز المصاحب ألسباب فنٌة  :عدم نوفر بنٌة تحتٌة كافٌة لنمل كمٌات الؽاز
المنتجة ولتفادي تولؾ انتاج النفط
تم التملٌص من نسبة الؽار المحترق بحمول اإلنتاج من خبلل ؼلك اآلبار التً تحتوي على
إنتاج ضعٌؾ للنفط ممارنة بالؽاز المصاحب
بالمرة .العدادات الجبابٌة كانت دابما
خبلفا لما ت ّم تداوله من عدم تواجد تجهٌزات للمٌس
ّ
مركزة وتعمل بانتظام
بخصوص الفوارق بٌن الكمٌات المنتجة والكمٌات المسولة ،الفوارق فً حدود نسبة تمل
عن  % 1تعود ألسباب فنٌة حسب ما هو متعارؾ علٌه عالمٌا

تطور مٌزان الطالة
تملص فً الموارد بـ %6سنوٌا
زٌادة فً الطلب على الطالة بـ %2سنوٌا

تفالم العجز
تضاعؾ بؤكثر من  7مرات خبلل الـ 6سنوات االخٌرة
السنة
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

انتاج ملٌون طن
مكافا
7.8
7
6.9
6.3
5.6
5.2
)%35-( 5

استهبلن ملٌون طن
مكافا
8.3
8
8.6
8.8
9.3
9.3
)%10+( 9.2

العجز
0.5
1
1.7
2.5
3.7
4.1
) 7.4 x)4.2

انخفض إنتاج سنة  2011من المحرولات بنسبة  %9ممارنة بسنة  2010و بـ %15
ممارنة بالتمدٌرات وٌعزى هذا االنخفاض لما شهدته الببلد من إضرابات و إعتصامات.
مإشر االستمبللٌة الطالٌة (نسبة تؽطٌة الحاجٌات بالموارد المتاحة)
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 : 2000-1990فابض %142
 :2010-2001توازن
 :2015-2011عجز %57
تطور حجم الدعم ( ملٌون دٌنار)
سنة  :2012رفض تعدٌل االسعار ثم زٌادات مشطة و متتالٌة
سنة  :2015انخفاض ٌعود أساسا إلى رفع الدعم على لطاع االسمنت الرمادي و الترفٌع
فً تعرٌفة الكهرباء و الؽاز

2004

203

2005

424

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

500
450
806
430
550
536
2110
3734
2353
1826

عابدات الدولة من المطاع
االتاوة :حصة من اإلنتاج تتراوح من  2إلى  %15حسب مردودٌة الحمل
تزوٌد السوق المحلٌة %20 :من إنتاج النفط ٌتم شراءها بسعر تفاضلً ألل بـ %10
من األسعار المتعامل بها
حصة الشراكة %50 :من اإلنتاج بعنوان مشاركة الدولة والمإسسة التونسٌة لؤلنشطة
البترولٌة
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الضرابب على االرباح :بٌن  %50و %75بالنسبة للنفط و بٌن  %50و %65بالنسبة
للؽاز الطبٌعً
ضرابب ومعالٌم أخرى أهمها الضرٌبة على إشؽال األراضً ومعالٌم تسجٌل العمود الخ
تبلػ حصة الدولة المتؤتٌة من نشاط الشركات البترولٌة (بما فً ذلن المإسسة التونسٌة
لؤلنشطة البترولٌة) بٌن  75و 85 %%من مجموع العابدات

حصص انتاج حمل البرمة
الشركاء :
الدولة التونسٌة % 50 :
االشرٌن األجنبً % 50:

توزٌع الحصص :
15%:Redevance

 50%الدولة (السوق الخارجٌة)
 20%الدولة (السوق الداخلٌة)
 15%االشرٌن األجنبً
سعر البٌع هو سعر موازنة الشركة المستؽلة
األداءات 75%
كل انتاج الؽاز لصالح الدولة بموجب اتفالٌة  7دٌسمبر 1970

المستمببلت التً لم تتحمك
تطوٌر الدبلوماسٌة االلتصادٌة وربط الشبكات الطالٌة مع دول الجوار
ربط شبكة الكهرباء مع اٌطالٌا (مشروع )EL MED
انابٌب لنمل المواد البترولٌة من الجزابر ولٌبٌا
انبوب الؽاز الرابط بٌن لٌبٌا واٌطالٌا عبر تونس
شرٌن استراتٌجً لTRAPSA
شرٌن استراتٌجً لكل من  STIRو SNDP
تطوٌر الطالة الشمسٌة مع خلك صناعة وطنٌة
تنمٌة المناطك البترولٌة بالصحراء لمزٌد تامٌن الحدود
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تطوٌر الشراكة مع المطاع الخاص فً مجال انتاج الكهرباءIPP
التخلً نهابٌا عن دعم الطالة(الموارد البترولٌة والؽازٌة والكهرباء)
مشروع مصفاة النفط بالصخٌرة والجدوى االلتصادٌة

اآلفاق المستمبلٌة
أفضل.

تحتاجببلدنا إلى طموح طالً من أجل بناء مستمبل
ٌلعب الطموح فً مجال الطالة دورا إستراتجٌا على الواجهة األولى وذلن لئلستجابة
لطلبات المواطنٌن الجدٌدة :
جودة الحٌاة
تشؽٌل
تنمٌة الجهات الداخلٌة – الطالات المتجددة
عجز مٌزان الطالة والخسابر المنجرة عنه تمثل عببا على مٌزانٌة الدولة
اإلتجاهات المستمبلٌة المحتملة
صعوبة االستشراؾ فً مجال الطالة.
تملبات جٌواستراتٌجٌة زادت من حدة الفجوات الحضارٌة.
أسعار مرتبطة بعوامل خارجة عن أحكام السوق بمعدل ٌمارب الـ

( % 50عوامل

جٌواستراتٌجٌة فً حدود  % 30- 20وعوامل عن مضاربات مالٌة حوالً .)% 20-30
مرحلة تحول طالً إلى ؼاٌة ظهور انمطاعات تكنولوجٌة (  )2050التً ٌمكن أن تحدث
تحوال فً طرق االستهبلن وتنوعا فً المصادر البدٌلة للنفط
على المدى المصٌر ( .)2020 -2017أسعار تتراوح بٌن  45و 60دوالر برمٌل.
على المدى المتوسط أي خبلل  15-10سنة نفس السٌنارٌو لكن ٌبمى االحتمال لابما بؤن
األسعار ستشهد مزٌدا من المفزات فً حال حدوث أحداث عنؾ أو إجتٌاح جدٌد لمناطك
اإلنتاج.
على المدى البعٌد فً آفاق

 2050-2040ستتؽٌر األوضاع بمفعول االبتكارات

التكنولوجٌة وتؽٌٌر العادات االستهبلكٌة وبروز عالم متعدد األلطاب.
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ٌمكن االستنتاج ّ
أن العالم دخل فً فترة انمطاع مع الماضً

تحوالت طالٌة
.وهً فترة ّ

عمٌمة سٌكون لها األثر البالػ على أنواع مصادر الطالة وعلى التكنولوجٌات المستخدمة
وعلى أنماط االستهبلن وعلى نوعٌّة حٌاة المواطن.
فالتوزٌع المتوازن بٌن مصادر الطالة بحساب الخمس لك ّل مصدر (%20نفط%20 ،ؼاز،
 %20فحم%20 ،طالة نووٌة و  %20طالة متجدّدة) ٌمكن أن ٌكون له انعكاسات
إٌجابٌة على التوازنات الجٌواستراتٌجٌة م ّما سٌساهم فً تحمٌك توازن سلٌم فً األسعار
سط والبعٌد ،وتشجٌع البحث عن مصادر جدٌدة للطالة النظٌفة.
على المدى المتو ّ
فالبشرٌة ستدخل عصرا جدٌداٌ ،نبؽً استباق أحداثه واستؽبلل الفرص التً ستتٌحها
التحوالت .والسإال المطروح هنا  :كٌؾ سٌكون تمولع تونس فً هذا المشهد العالمً؟

إطار التوجهات اإلستراتٌجٌة
 صٌاؼة رإٌة نافذة إلستشراؾ مستمبل الطالة فً تونس فً عالم مضطرب. األخذ بعٌن اإلعتبار للمتطلبات الجدٌدة فً إٌجاد طالة نظٌفة لكافة فبات المجتمع تساهمفً تنمٌة الجهات الداخلٌة وخلك مواطن عمل جدٌدة وذلن باإلعتماد على الطالات
المتجددة.
 العمل على تجدٌد االحتٌاطً للمحرولات وتطوٌر الؽٌر تملٌدٌة منها. -ترشٌد إستهبلن الطالة.

التوجهات اإلستراتٌجٌة
المحور األول :الموارد والبنٌة التحتٌة
 -1تنمٌة الموارد الوطنٌة :
المحرولات التملٌدٌة
المحرولات الؽٌر تملٌدٌة
الطالات المتجددة ومنها بالخصوص الشمسٌة وطالة الرٌاح
 -2العمل على نشر ثمافة النجاعة الطالٌة
 -3تطوٌر البنٌة األساسٌة (اإلنتاج -التحوٌل-الخزن-النمل -التوزٌع)
المحور الثانً  :التشؽٌل والتنمٌة الجهوٌة
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 العمل على تطوٌر االندماج الصناعً وخاصة فً مٌدان الطالات المتجددة-4
 دعم اإلمكانٌات الوطنٌة وخاصة فً المٌادٌن عالٌة المٌمة المضافة-5
 تطوٌر البحث والتجدٌد فً المجال-6
 إعادة هٌكلة المطاع:المحور الثالث
 إعادة هٌكلة المطاع-7
 مبلبمة اإلطار التنظٌمً والمانونً للتوجهات والممتضٌات الجدٌدة-8
 مبلبمة نظام التسعٌرة مع التكلفة وأسعار الطالة-9
 مزٌد فتح المطاع أمام االستثمار الخاص-10

ً االندماج فً محٌطنا المتوسط: المحور الرابع
 إنشاء شبكات إللٌمٌة خاصة بالمواد البترولٌة و الؽاز والكهرباء بٌن دول المؽرب-11
.ًالعربً ودول اإلتحاد األروب

BILAN DU SECTEUR PHOSPHATIER
TUNISIEN 1955-2010
Conférence de Kais DALY
ancien Président du CPG et du Groupe Chimique
(Forum lecture critique, de l’Amicale des Anciens
Parlementaires Tunisiens le 30 Décembre 2016)
INTRODUCTION
Le Phosphore est un élément chimique primordial. La principale source
du Phosphore provient des Phosphates minéraux naturels.
Les usages du Phosphore sont :
+85% pour l’agriculture (Engrais Phosphatés)
+environ 15% pour les produits industriels (Détergents, Aliments de
bétail, Alimentation humaine)
+1% pour les pesticides et armes chimiques
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Le Phosphore est considéré comme un produit Stratégique.
La production des phosphates a démarré au 19ème siècle : en 1820, par
la production de guano dans les iles du Pacifique, puis les os de bétail
broyés (B.P.L) en 1840. L’extraction minière a démarré aux USA en
1870 en Caroline, suivie par la Floride en 1890. En Afrique du Nord, la
production a démarré en 1899 en Tunisie, puis en 1921 au Maroc.
La production mondiale en 2014 était de 197 Millions de Tonnes,
équivalents à 60 Millions de Tonnes de P2O5 (Nutriment). Le commerce
mondial des Phosphates se répartit comme suit :
+Phosphate Naturel (PR) : 29%
+Acide Phosphorique (MGA) : 12%
+Phosphate Di-ammoniaque (DAP) : 43%
+Phosphate Mono-ammoniaque (MAP) : 11%
+Phosphate Super Triple (TSP) : 5%
Le marché mondial est resté stable en termes de volume pour la période
2011-2014 (Très faible croissance économique Mondiale). Les prix sont
fortement orientés à la baisse.\
HISTORIQUE DES PHOSPHATES EN TUNISIE
+L’héritage à l’Indépendance.
En 1955, la Tunisie Produisait environ 3 Millions de Tonnes de
Phosphate Naturel (PR) et 300.000 Tonnes de Phosphate Super Triple
(TSP). Il y avait 3 opérateurs dans la partie minière: la Compagnie des
Phosphates et du Chemin de Fer de Gafsa (Capitaux Français), la
Compagnie Tunisienne des Phosphates du Djebel M’dilla (Capitaux
Belges), et la STEPHOS (Opérant à Kalaa Khasba). La SIAPE, filiale de
la Compagnie de Gafsa, produisait du TSP à Sidi Mansour, Sfax.
Dans les mines, le niveau technique était très faible, avec une extraction
essentiellement manuelle dans les mines du Sud. Le traitement
consistait essentiellement dans du dépoussiérage à sec, énergivore et
peut performant. A Kalaa Khasba, la situation était meilleure avec des
mines plus mécanisées et le traitement par lavage.
Dans la chimie, la technologie était moderne, avec la mise au point d’un
procédé adapté au Phosphate Tunisien, moins riche que ses principaux
concurrent de Floride et du Maroc.
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La structure des exportations des Phosphates était typique d’un pays
colonial, avec 85% de matières premières (PR) et uniquement 15% sous
forme d’un engrais non composé (TSP).
La part de la Tunisie dans la production mondiale de Phosphate Naturel
était de l’ordre de 5%. Pour les engrais Phosphatés, elle était de moins
que 1%.
+La nationalisation amiable et la concentration
En 1958, les actionnaires de la Compagnie de Gafsa ont proposé à l’Etat
Tunisien de racheter la Société. En 1965, ce fut au tour de la Compagnie
de M’dilla d’être rachetée, et en 1976, la STEPHOS. A partir de 1967, le
chemin de fer est rattaché à la SNCFT, et les activités minières sont
regroupées dans la Compagnie des Phosphates de Gafsa.
+La transition chaotique (1958 -1980).
La période qui suit est chaotique, l’apprentissage de la gestion du
secteur et la tunisification prennent du temps ; la production nationale
progresse de 2 millions de tonnes en 1956 à 3 millions de Tonnes en
1970. Mais la part de la Tunisie dans la Production mondiale régresse de
6.4 % en 1956 à 3.5 % en 1970. A titre de comparaison, pour la même
période, le Maroc voit sa production doubler et sa part baisser
uniquement de 16.5% à14%. La Tunisie ne tire pas profit de cette
période de très forte croissance qui voit la Production mondiale de
Phosphate passer de 32 Millions de tonnes en 1956 à 81 Million de
tonnes en 1970.La part de la Tunisie reste autour de 3% jusqu’en 1980,
le Maroc se situant à 13%.
C’est à cette époque qu’est prise la décision d’implanter l’usine suédoise
(NPK) de TSP au centre ville de Sfax et de déverser le Phospho-gypse
en mer, alors que l’usine SIAPE est implantée à 8 Km du centre ville, et
bien que située en bord de mer, stocke son Phospho-gypse à terre sous
forme de tabia. La même erreur sera répétée pour la plateforme de
Gabes, décidée en 1968.
+Le pole Industriel de Gabès.
Dans le contexte des années 60, la décision est prise de créer un pole
de développement chimique à Gabès, avec un nouveau port industriel.
La précipitation fait opter pour le site de Ghannouch, proche du centre
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ville, enclavé entre les oasis, au lieu de Zarat, situé à 15 Km au sud de
Gabès, éloigné de toute activité et également envisagé pour la création
du nouveau port. Une première unité chimique, ICM 1 est démarrée en
1972 pour produire de l’acide phosphorique.
+Le Boom de 1974.
Après la guerre du Kippour, les prix du pétrole explosent, suivis par les
autres matières premières. Les prix du Phosphate quadruplent, passant
de 7 US$ la tonne à 30 US$.Cette situation ouvre la porte à des plans de
développement ambitieux :
-La CPG adopte un plan pour porter la production de 3.8 Millions de
Tonnes en 1974 à 7 Millions de tonnes par an en 1980. Ce plan est très
concret, basé sur l’ouverture de nouvelles mines (Sehib, Kef Schfaier), et
la réalisation de 4 nouvelles laveries de Phosphate. Après de
nombreuses vicissitudes, la production atteindra 6.6 Millions de tonnes
en 1989
-La plateforme de Gabes voit se réaliser de nombreux projets, ICM2,
ICM3 et SAEPA, dans le cadre de Joint-Ventures Tuniso-Arabes. La
diversification du Product-Mix se poursuit avec la production de DAP. La
capacité de transformation de Phosphate Brut est portée à 3.5 Million de
tonnes, permettant une percée stratégique de la Tunisie sur le marché
international des engrais.
+Les années 80.
-De nouveaux pôles chimiques sont créés, à Gafsa (Mdilla) pour le TSP,
et Skhirra pour l’acide Phosphorique, toujours dans le cadre de JV
Tuniso-Arabes. A Gabes, une usine d’engrais azotés (Ammo-nitrate) est
réalisée, permettant l’auto-suffisance de l’agriculture tunisienne et de
l’industrie des explosifs civils pour les mines et carrières. Le secteur
compte à présent 4 opérateurs : La SIAPE, ICM, SAEPA et ICG. Dans le
cadre de ces développements, la SIAPE à son tour s’ouvre aux capitaux
Koweitiens.
-Parallèlement, à Gabes, sont lancés des projets de diversification de
l’Industrie chimique, utilisant les produits des usines d’engrais : ICF
(Fluorure d’Aluminium), El Kimia (STPP pour les détergents). Ces
sociétés sont aujourd’hui encore de taille mondiale et parfaitement
compétitive. Seul le projet de Furfurol à Mahdia connaitra l’échec.
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-La Compagnie des Phosphates de Gafsa vit deux périodes distinctes :
Le développement du Social de 1980 à 1985 (Logements pour le
personnel, fortes hausses des salaires), et la restructuration à partir de
1986: conversion du souterrain vers le ciel ouvert, et réduction des
effectifs par des opérations de préretraite.
-Le gisement de Sra-Ouertane connait une tentative infructueuse de
mise en production, avec la création d’une société d’étude active entre
1980 et 1986.
+Les années 90
-Elles s’ouvrent avec la chute du mur de Berlin et le démembrement de
l’Union Soviétique. La Russie, deuxième producteur mondial de
Phosphates ex aequo avec le Maroc, se transforme, suite aux réformes
libérales (Décuplement du prix intérieur des engrais), d’Importateur
majeur de céréales et d’engrais phosphatés, en exportateur majeur
hyper compétitif suite à l’effondrement du taux de change. Le marché
mondial des engrais Phosphatés s’effondre (- 35%). La production
mondiale de Phosphate régresse et les prix chutent considérablement (40%).
-Dans ce contexte, les sociétés chimiques, sous capitalisées et sur
endettées nécessitent une recapitalisation massive, que les partenaires
arabes ne souhaitent pas suivre ; ils quittent donc le secteur en
subissant de lourdes pertes. Une loi d’assainissement des sociétés
chimiques est votée. Cela permet de les recapitaliser par la prise en
charge de l’Etat du remboursement des échéances des crédits qu’il
garantissait. Cette mesure sera suspendue dès 1998, suite à
l’amélioration du marché international. La fusion des sociétés rendue
possible donnera naissance en 1994 à un géant mondial des engrais
phosphatés, le Groupe Chimique Tunisien.
-La restructuration de la CPG est poursuivie de façon extrême pour le
contexte tunisien ; les effectifs atteignent 6000 agents en 2000, contre
14500 en 1985.
-La problématique environnementale commence à être prise en compte
(Sommet de la Terre à Rio en 1992), avec la décision de fermeture de la
NPK, les investissements de réduction des émissions gazeuses à
Gabes, et le lancement des études de décharge terrestre de
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Phosphogypse à Gabes.
-Globalement, et suite à la mise en œuvre par la Tunisie du P.A.S (Plan
d’ajustement Structurel) et de tout le contexte et l’arsenal juridique qui
l’accompagnent, le secteur voit son dynamisme s’essouffler, avec une
gestion statique et peu de projets.
-En 1996, avec l’unification des Conseils d’administration, des directions
commerciales et de la Direction Générale, l’intégration opérationnelle de
CPG et GCT est réalisée. Elle donne au secteur une cohésion et une
flexibilité optimales.
+Les années 2000
-Elles voient l’émergence de la Chine comme premier producteur
mondial de phosphates et d’engrais phosphatés, ainsi que le déclin des
USA relégués en deuxième position. Les USA chutent de 55 Million de
Tonnes en 1990 à 30 Million de tonnes en 2010. Pour la même période,
la chine passe de 20 million de tonnes de Phosphate Brut en 1990 à 80
Million de tonnes en 2010.Les excédents chinois sont exportés sous
forme de Phosphate brut jusqu’en 2005, puis sous formes d’engrais
phosphatés (TSP, DAP), dont la Chine
devient, en 2010, le premier exportateur mondial.
-Malgré l’effet dépressif de l’entrée de la Chine sur le marché mondial, le
secteur reste globalement bénéficiaire pendant toute la décennie. En
2008-2009, il contribuera, avec un dividende exceptionnel de 2 Milliards
de dinars, à amortir totalement pour le citoyen tunisien l’effet du
doublement passager des prix mondiaux des produits alimentaires (Blé,
Soja, Sucre….)
-Une reprise du développement s’amorce, avec la mise en place d’un
nouveau JV Tuniso-Indien (Premier importateur mondial de phosphates
et d’engrais phosphatés) ,TIFERT, créée en 2006. C’est l’occasion de
réaliser une unité de nouvelle génération technologique et
environnementale (Doublement de la capacité unitaire d’une ligne, eau
douce provenant intégralement du dessalement de l’eau de mer,
récupération du Fluor, minimisation des rejets). Sa mise en production
en 2011 devait permettre d’atteindre un taux de transformation de 100%
du phosphate brut en composés phosphatés.
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-En 2008, la révolte du Bassin minier sonne comme le signal d’alerte
annonçant la révolution. Même si ses effets sur la production du secteur
Phosphatier restent limités, son impact psychologique et physique sera
immense à partir de 2011.
-En 2008, en parallèle avec la hausse des cours mondiaux des matières
premières, une tentative de relance du Projet Sra-Ouertane, dans le
cadre d’un appel à investisseur étranger, avec un cout estimé de 2.5
Milliard US$, voit dans une première étape une compétition serrée entre
investisseurs Chinois, Indiens et Brésiliens. Puis le repli des prix voit le
retrait de ces investisseurs potentiels.
-En 2010, la Production de Phosphate dépasse les 8 Millions de Tonnes.

BILAN DE LA PERIODE
+L’industrialisation de la filière.
Le secteur Phosphatier Tunisien se transforme, d’exportateur de
matières premières (85%) en exportateur de produits industriels (Objectif
100% en 2011): engrais phosphatés et azotés (MGA, DAP, TSP, AN),
acide phosphorique défluoré décadmié pour l’alimentation animale, DCP
(Aliment de bétail), STPP pour la production de détergents
domestiques, explosifs civils (AN Poreux), fondant pour la métallurgie de
l’aluminium (AlF).
+L’extension des réserves .Une politique dynamique d’exploration,
combinée au passage de l’exploitation sous-terraine très sélective à
l’exploitation à ciel ouvert, la découverte du gisement du Djérid
aboutissent à un décuplement des réserves .Celles ci s’élèvent en 2014
à 1 Milliard 130 Millions de Tonnes de Phosphate en place, équivalent à
730 Millions de Tonnes de Phosphate marchand exploitable
économiquement (Un siècle de réserves, alors que au début des
années 70, les réserves étaient de l’ordre de la décennie).
+La modernisation de la filière.
-Modernisation technologique. Dans les mines, la technique
d’exploitation à ciel ouvert, fortement mécanisée est généralisée. Le
traitement du minerai se fait par lavage et partiellement par flottation.
Dans la chimie, la cogénération est généralisée et toute la filière est

331

convertie à l’utilisation du phosphate humide, permettant un bond dans
l’efficacité énergétique. L’osmose de l’eau saumâtre, puis de l’eau de
mer est systématique à Skhirra. A la fin des années 80, deux usines,
l’une de lavage de Phosphate à Redeyef, et l’autre de TSP à Mdilla, sont
entièrement réalisées par les entreprises, sans recours à des sociétés
internationales d’engineering et des contrats « clef en mains ». Des
percées internationales sont réalisées, dans la flottation des minerais
carbonatés et silicatés par la CPG, et dans la décadmiation de l’acide
phosphorique par le GCT.
-Modernisation économique et commerciale. Le product- mix,
marginalisant le Phosphate Brut et s’orientant uniquement vers les
produits industriels n’a d’équivalent qu’aux USA, en Russie, en Chine, au
Brésil et en Afrique duSud ; Tous les autres producteurs restent à des
taux de phosphate Brut de l’ordre de 50% ou plus.
Développement de la sous-traitance et développement des produits
dérivés à Gabes, Sfax, Skhirra et Mdilla.
+La diversification géographique des pôles chimiques
-*--Elle permet d’amorcer l’industrialisation de zones à économie
essentiellement primaire : Gabes, Skhirra, Gafsa.
+Un secteur majeur de l’économie Tunisienne.
- Le GCT est de loin la première entreprise exportatrice de Tunisie. Le
secteur pèse en 2010 : 2% du PNB (C’est l’ordre de grandeur atteint par
les très grands groupes industriels dans le monde développé), 10 % des
exportations, 0.3 % des emplois mais 1% de la masse salariale
nationale. Il était en 2010 un des grands créditeurs du Secteur bancaire
(1 Milliard de dinars de Dépôts)
+Une contribution significative au développement régional.
-Par la création de filiales (ICF, El Kimia).
-Par le développement de la sous traitance et l’externalisation.
-En distribuant un budget social annuel de 10 Millions de dinars dans les
3 gouvernorats de Gafsa, Gabes et Sfax, alimentant municipalités, clubs
de football, et autres associations
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+Des erreurs.
-Environnementales. Il s’agit d’abord des implantations inappropriées
d’usines chimiques, la NPK au cœur de Sfax et les ICM à Ghannouch au
lieu de Zarat. La réalisation de décharges marines de Phosphogypse,
quoique commune en Europe, au Maroc et en Afrique du Sud, est
particulièrement inadaptée pour le Golfe de Gabes vue la profondeur
limitée et la faiblesse des courants marins (Qui usuellement dissolvent
intégralement le Phosphogypse).
-Le retard du passage à la chimie fine des phosphates. Le premier appel
d’offres pour la création d’une unité d’Acide Technique remonte à 2005
et n’a toujours pas connu de concrétisation.
-Le cadre de gestion des entreprises publiques, rendu très
bureaucratique au milieu des années 90, est particulièrement inapproprié
pour des sociétés agissant essentiellement sur un marché international
hyper compétitif.
+En conclusion.
Un secteur qui est resté dans la course mondiale de la compétitivité
jusqu’en 2010, industrialisé et moderne. Les parts de la Tunisie dans la
production mondiale de Phosphate ont évolué comme suit :
-6.4% en 1956
-3.5% en 1970
-4.4% en2010
-1.7% en 2014
En 2010, la Tunisie était 5ème Producteur mondial de Phosphate Brut et
d’engrais chimiques Phosphatés, après la Chine, les USA, le Maroc et la
Russie.
En 2015 elle a reculé à la 10ème place pour le Phosphate Brut, après la
Jordanie, le Brésil, l’Egypte, le Pérou et l’Arabie Saoudite, et à la 9ème
place pour les engrais phosphatés.

LES DEFIS
+La protection de l’environnement.
La situation est particulièrement critique à Gabes avec l’implantation des
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usines (Emissions gazeuses) au cœur de la zone d’activités socioéconomiques et le rejet du phosphogypse en mer. A Sfax le plan de
fermeture du site est lié à l’entrée en production de la nouvelle usine de
TSP de Mdilla. Pour les autres sites, la situation est considérée comme
perfectible, mais acceptable.
+La relève des unités chimiques à l’horizon 2030-2040.
La plupart des usines chimiques ont été construites dans la période
1970-1980-La relève d’ICM1/2/3, de SAEPA, de Skhirra1 et d’ICG1, soit
au total 1.5 Millions de Tonnes de P2O5 devra se faire à cet horizon,
pour un cout estimé entre 2 et 3 Milliards de $. La capacité du secteur à
mobiliser de tels montants, en cas de poursuite de la situation actuelle
de marche en sous capacité et de pertes financières importantes (Plus
de 100 Million de Dinars par an) est très problématique.
+La crise sociale dans le bassin de Gafsa.
Cette crise trouve son origine dans la sortie de la situation de plein
emploi, qui était la règle dans le bassin minier au début des années 80,
dans le cadre des opérations massives de préretraite. Depuis, la forte
croissance démographique, la modicité des actions de développement
pour compenser les pertes d’emploi, ont abouti à des taux de chômage
de l’ordre de 50 % à Redevez et Moularès, et des chiffres sensiblement
moindres à Metlaoui et Mdilla.
+L’actionnariat Public.
Jusqu’en 2010, l’actionnariat public était une solution globalement
confortable pour le secteur. L’avantage consistait dans le rôle médiateur
de l’Etat dans les zones concernées, et le soutien financier: Garantie des
crédits, Recapitalisation quand nécessaire. L’inconvénient résidait dans
la prise de décisions à caractère politique, une grande rigidité et lourdeur
dans la gestion et une politique sociale très généreuse.
Aujourd’hui, l’Etat ne joue plus ce rôle de médiateur, paralyse les
entreprises dans le rôle citoyen qu’elles doivent jouer dans les régions
où elles opèrent, et n’est plus en mesure d’apporter un soutien financier.
+Les difficultés financières en vue.
En 2011 et 2012, le secteur était globalement bénéficiaire malgré une
marche à 50% de sa capacité (En partie grâce a la consommation des
stocks stratégiques de Phosphate). En 2013-2014, il a subi des pertes
modérées (Inférieures à 100 Millions de Dinars par an). A partir de 2015,
il commence à subir de lourdes pertes, en particulier dans un contexte
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de prix bas. Il aura probablement épuisé ses réserves financières à la fin
2018.

CONCLUSION : QUATRE GRANDES PERIODES
+La Tunisification (1955-1980).-Longue.
-Globalement Réussie.
-Mais lourdes pertes en termes de part de marché mondial, chutant de
6.4% en 1956 à 3.5% en 1980 (Moins bonne performance que le Maroc).
+La première modernisation post-seconde guerre mondiale (19751990). -Remarquable modernisation Technologique, Economique et
Managériale.
-Permet de
reprendre légèrement des parts de marchés au niveau mondial.
-Mais laisse un secteur fragilisé sur le plan financier.
+La deuxième modernisation post-chute du mur de Berlin (19902010). -Environnement: moyennement pris en compte (Emissions
gazeuses. Fermeture des usines de Sfax)
-Entreprise citoyenne: rôle limité à des subventions.
-Gestion de type privé: en fait régression de l’autonomie du secteur.
Le système s’est figé et sclérosé. Le secteur phosphatier est géré par
l’Etat selon un mode rentier, préparant le terrain à la crise post 2011.
+La démocratisation (2011- …). -Régression historique de la
production (-60%) et lourdes pertes en termes de présence mondiale: la
part de marché chute de 4.4 % à 1.7%, et le rang régresse de 5ème à
10ème mondial.
-Crise majeure sans précédent pour les Phosphates Tunisiens. Pronostic
vital engagé.
+En conclusion, chaque période laisse un passif qui pèse sur la
capacité à maitriser les défis de la période suivante. Fluctuat nec
Mergitur. L’émergence n’est pas encore en vue.
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DEVELOPPEMENT REGIONAL,LE PROJET
URD
(Unité Régionale de Développement)
Intervention de Tijani Harcha, Expert en Développement Régional
au Forum lecture critique de l’Amicale des Anciens Parlementaires
Tunisiens le 05 Octobre 2016

INTRODUCTION
Depuis le début des années soixante dix, la politique de l'État en matière
de développement régional a été dominée par la vision libérale prônée
par les bailleurs de fonds c'est à dire le crédo de la logique marchande et
de la rentabilité. Les dégâts provoqués par cette orientation sont
aujourd'hui visibles sur les 2/3 de l'espace national et singulièrement le
Nord-Ouest, le Centre et le Sud du pays: infrastructures défaillantes,
équipements collectifs rudimentaires, érosion et désertification des terres
chômage massif et exode des jeunes, déclin démographique
Pour comprendre comment on en est arrivé à ce désastre national, il est
utile de dérouler brièvement le film des principales séquences de la
planification qui ont jalonné les décennies passées.
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La première décennie (1962-71)
La première décennie inaugure pour la fois le développement planifié sur
la longue durée en Tunisie Elle a été consacrée pour l'essentiel à
l'édification des bases Préalables à la construction du pays : énergie,
barrages, eau, routes, ports, aéroports, sois investissements structurels
qui ont permis restauration des sois etc... Ce sont ces d'amorcer le
développement en introduisant une grande diversification de l'activité
économique disséminée dans la plupart des régions : tourisme, textile,
pétrole, engrais chimiques sidérurgie, sucrerie, Papeterie. etc...
Pourtant, tous ces efforts d'équipement en infrastructures et en pôles de
production n'ont pas permis de réduire les inégalités entre le littoral et le
reste du pays. Une nouvelle approche était nécessaire pour compléter la
planification globale par une planification régionale à partir de la base de
la société. Cette approche de proximité est à l'origine du concept «
d'unité régionale de développement » (URD) un concept qui a connu un
début d'application –au niveau des études préliminaires- dans tous les
gouvernorats après un premier 'test qui a embrassé tout le gouvernorat
de Gafsa qui comprenait à l'époque la plus grande partie de l'actuelle
région de Sidi Bouzid. Notons que cette tentative a été entreprise dès le
milieu des années soixante. Nous reviendrons.
La deuxième décennie (1 972-81)
C’est la décennie des jubilations et des drames. Elle a connu un
gonflement impressionnant des revenus de rente avec des recettes en
devises provenant de la vente du pétrole dont le prix a été multiplié par
quatre, des phosphates qui ont été revalorisés par trois, sans parler des
revenus du tourisme et de l'émigration.
A l'opposé, cette embellie miraculeuse ne nia pas tardé à sombrer sous
le poids des crises politiques et sociales sans précédent. Ce fut d'abord
l'éclatement du PSD qui a perdu son centre gauche suivi peu de temps
après de la dissidence du centre droit. Ayant perdu ses deux boussoles,
le navire du PSD n'a cessé de tanguer entre l'union avortée avec la
Libye et la centrale syndicale qui, pour sauver son autonomie n'a pas
hésité à décréter la grève générale. Il s'en est suivi des arrestations
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massives, une répression féroce et un bain de sang dont les séquelles
restent vives à ce jour le régime a les coudées franches pour continuer
sa politique économique de l'initiative privée et de promotion des
investissements directs étrangers qui a connu un certain succès. Mais si
le cadre législatif et réglementaire de 1972 a effectivement attiré de
nombreuses entreprises étrangères, il n'en reste pas moins que leur
localisation massive sur le littoral à 94% n'a fait qu'aggraver les
déséquilibres régionaux.
Ainsi s'achève la deuxième décennie avec une croissance
exceptionnelle (7%) alimentée par des rentes multiples d'origine externe,
des ruptures politiques sans précédent, des conflits sociaux dramatiques
et un bilan diplomatique exécrable avec le voisinage immédiat.
La troisième décennie (1982-91)
La troisième décennie prend acte de l'échec de la précédente et adopte
un dispositif nouveau qui donne la priorité à la dimension régionale
dimension sectorielle.
C'est ainsi que le VI' plan (1982-86) dessine une nouvelle carte
géographique du pays en six régions selon une délimitation
administrative qui reconduit les gouvernorats comme « cellules de base
pour la désagrégation du plan » avec l'appui d'une structure
nouvellement créée, le « Commissariat Général au Développement
Régional » qui existe encore, mais à l'état végétatif depuis des lustres.
Cette armature bureaucratique ne résistera pas longtemps aux fracas
des émeutes du pain (1984) et surtout aux chamboulements provoqués
par le Programme d'Ajustement Structurel (PAS) adopté en septembre
1986, toujours en vigueur depuis 25 ans.
Il s’agit d un changement radical d'orientation de la politique économique
el sociale du pays qui touche à des choix essentiels tels que
•L’adoption d'une politique de l'offre qui implique de donnes la priorité
aux, exportations largement subventionnées.
•La réduction des interventions de l'État et la privatisation du secteur
public.
•Le démantèlement des barrières douanières.
•Le renforcement du secteur privé afin qu'il assume la responsabilité du
développement.
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•La liberté des prix et des salaires
•ETC…
Désormais tous les efforts seront concentrés sur la mise en œuvre des
réformes découlant du PAS sous le contrôle rigoureux des bailleurs de
fonds. Quant au développement régional il est dorénavant du ressort de
l'initiative privée encouragée par des incitations financières et fiscales
modulées en fonction des spécificités locales ; il est aussi du ressort du
« 26-26 », un fonds secret hors budget financé par une fiscalité parallèle;
géré directement par le chef de l'Etat hors de tout contrôle. Autant dire
que les régions hors du littoral ne sont plus un souci pour l'Etat... jusqu'à
l'explosion du bassin minier de Gafsa en janvier 2008. Mais c'est déjà
trop tard.
Au terme de ce survol historique on ne peut s'empêcher de constater la
permanence de l'échec dans la construction de l'avenir, celui d'une
nation solidaire et juste. Au nom d'un dogme fallacieux –la rentabilité
immédiate- on a accepté la désertification et la clochardisation des deuxtiers du pays. Au nom du même dogme, l’Etat a abdiqué sa
responsabilité fondamentale à l'égard des plus faibles dont les
protestations et les révoltes ont ponctué l'histoire de la Tunisie
postcoloniale
Aujourd'hui, nous sommes conviés à une rupture avec ce passé
douloureux, une rupture qui ne saurait s'accomplir avec des promesses
et des déclarations de bonnes intentions, mais avec des réformes
profondes d'ordre institutionnel qui assureront la participation effectives
des populations concernées avec l'appui technique et financier de l'État
.
La gouvernance territoriale (verticale)
Au cours du demi-siècle écoulé, ce qu'on appelle le développement s'est
déployé dans les régions à travers deux collectivités locales: le Conseil
de Gouvernorat et le Conseil Municipal. On s'intéressera surtout au
premier, le second étant confiné dans les affaires d'état-civil et de voirie.
Dans l'ordre institutionnel, le Conseil de Gouvernorat est une création
tardive en tant que collectivité publique dotée de la personnalité civile et
de l'autonomie financière (loi du 30 décembre 1963). Ses compétences
sont définies comme suit :
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a. Il est responsable de l'organisation dans les périmètres non
communaux des services pris en charge par les municipalités dans les
communes.
b. Il est responsable du développement économique et social de la
région. A cet effet il peut participer au capital de sociétés régionales ou
parrainer des entreprises industrielles et commerciales.
En réalité, le Conseil ne saurait être tenu pour « responsable » de quoi
que ce soit en raison de son statut consultatif, le Gouverneur étant seul
maître à bord. Passablement fictif au niveau des compétences, il est
également handicapé par sa composition endogamique où l'on retrouve
des fonctionnaires du parti et des administrations centrales
provisoirement « délocalisés ». Comment concevoir et mettre en œuvre
une politique de développement régional avec une instance aussi peu
représentative, sans pouvoir délibératif et de surcroît avec un
encadrement instable sans parler des ressources aléatoires?
S'agissant des communes, l'étal des lieux est réellement alarmant.
Gérées par un personnel trié dans le vivier de l'allégeance, ligotées dans
un carcan administratif étouffant, désargentées, elles sont réduites tant
bien que mal à l'expédition des tâches courantes de l'état-civil et de la
voirie. Le reste, c'est-à-dire le mobilier communal, l'urbanisme, les
équipements collectifs, le développement et la culture, est voué à la
friche. En un mot nos communes sont dévitalisées faute d'une
participation citoyenne active, de ressources et de personnel compétent
et dévoué.
II-Les URD - une pédagogie du développement
La question du développement régional a occupé très tôt une place plus
ou moins privilégiée selon les époques dans la planification nationale.
Dans une première approche on a tenté de mettre l'accent sur une
politique de pôles de développement concrétisée par la création d'unités
industrielles couvrant la plupart des régions appelées à susciter des
effets d'entraînement à l'aval ou à l'amont. Elle sera suivie, après
analyse (les résultats obtenus du plan triennal (1962-64) d'une tentative
de «déglobulisation » prévisions sectorielles en vue de les projeter sur
les régions mais qui n'a pas pu aboutir, faute d’informations
économiques fiables. La «commission du développement régional »,
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prenant acte du fait que ni les pôles de développement, ni la
régionalisation du plan n’ont permis de mobiliser sur place les
populations des régions déprimées, a décidé d'inverser le processus
d'élaboration du plan et de laisser l'initiative à la base de Iii société seule
à même de formuler ses besoins et de conduire ses propres affaires. Ce
renversement de perspective ne pouvait se concrétiser que dans un
cadre géographique nécessairement limité. C'est ainsi que furent
engagées les premières études dans la région du Sud-ouest (Gafsa-Sidi
Bouzid) confiées à des bureaux d'études spécialisés pour couvrir
progressivement la quasi-totalité du pays. Ces travaux devaient
permettre de délimiter pour chaque gouvernorat des zones formant des
ensembles à mettre en valeur en fonction de facteur physiques,
économiques, techniques, sociologiques et administratifs. Ainsi « l'Unité
Régionale de Développement » est conçue comme le plus petit cadre
possible d'une politique d'économie régionale. Pour chaque URD le
dossier devait comprendre notamment
-Un inventaire et un exposé des projets déjà étudiés ou en cours d'étude
- Un exposé des nouveaux aménagements envisages
- Un plan de développement
Jamais le pays n'a été aussi fouillé et scruté dans ses profondeurs afin
de cerner au plus près ses potentialités de développement. Après quatre
années de prospection et d'investigation sur le terrain, on avait réussi à
boucler près de 250 dossiers devant servir de base à la création d'autant
d'unités de développement. On était alors à la veille du lancement du
second plan quadriennal (1969-72). Classé sans suite, le projet ne sera
repris que treize années plus tard dans le cadre du VI plan (1982-86).
Mais c'était sans compter avec les luttes intestines du sérail pour la
succession et le revirement de sinistre mémoire de la politique
économique à travers le Programme d'Ajustement Structure] imposé par
les bailleurs de fonds.
Aujourd’hui, le moment est venu de reprendre ces dossiers les actualise]
si nécessaire et d'engager un vrai débat sur le contenu et sur la finalité
de ce grand projet qui représente une nouvelle frontière pour l'ensemble
du peuple tunisien. Pouf commencer il convient de clarifier le sens des
mots et des choses qu'ils recouvrent Qu'entend-t-on par la notion de «
développement régional » qui est tellement galvaudé (que l'on peut
mettre dedans tout ce que l'on vew ? Pour les uns, il s'agit de quelques
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projets ficelés « clé en main » qui n'attendent que le feu vert d'on ne sait
d'où pour leur mise en œuvre. Pour d'autres, moins pressés. il est
question de procéder à une consultation nationale auprès d'un panel
régionalisé qui permettrait d'identifier la hiérarchie des besoins. Pour
d'autres encore, la priorité doit être accordée à l'infrastructure et à
l'aménagement de zones industrielles qui font défaut, etc...
En réalité, ces approches ne se contredisent pas bien au contraire elles
peuvent se compléter au niveau du discours et ne trouvent le plus
souvent aucun débouché en l'absence d'une armature urbaine adéquate
et surtout en raison d'une gouvernance embryonnaire.
a-La gouvernance territoriale rénovée
L’innovation majeure proposée par le projet URD réside dans le
remodelage de l'espace et des compétences entre le gouvernorat et les
communes. Le fil conducteur de ce nouveau partage est la réhabilitation
de la société en tant qu'acteur de son propre développement après avoir
été marginalisée voire infantilisée des décennies durant. Il s'agit d'élargir
le périmètre communal de manière à couvrir l'ensemble du territoire du
gouvernorat. ce qui veut dire que le conseil de gouvernorat doit
transférer ses compétences et les ressources qui s'y rattachent aux
communes élargies. Quant au gouverneur, il conservera son statut
d'autorité de tutelle et assurera les fonctions de coordination des
services publics décentralisés, de médiation entre toutes les commune,.,
et les organisations présentes et veillera au maintien de l'ordre public.
Désormais, le développement économique et social relève de la
compétence des communes élargies démocratiquement élues
b – L'armature urbaine
Le défi principal qui attend les nouvelles collectivités est l'édification
d'une armature urbaine, véritable fer de lance de leur développement, en
rapport avec les besoins de la population et avec les potentialités de
chaque région. A cet effet, l'élaboration d'un nouveau plan
d'aménagement figurera en tête des priorités des responsables élus.
c – La fiscalité communale
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Le dernier étage de la fusée régionale concernera la fiscalité communale
qui appelle une transformation profonde parce qu'elle est désuète et
injuste en particulier pour les régions les plus fragiles
.
Apres avoir passé en revue tous les plans de développement du pays
ainsi que certaines archives relatives au projet URD- on ne peut
s'empêcher d'y voir l'anticipation dune autre Tunisie débarrassée des
carcans bureaucratiques, urbanisée et équilibrée, confiante dans ses
capacités à assumer la modernité.
Cette ambition a été ravalée par des bricolages dérisoires étalés sur
quatre décennies sous des appellations multiples chantiers de chômage,
projets de cellules du parti programmes de développement rural ou
urbain, « 26-26 ». Les milliards de dinars ainsi saupoudrés n'ont pu
empêcher, faute d'une vision d'ensemble, ni les frustrations ressenties, ni
l’hémorragie du dépeuplement massif par la fuite d'une jeunesse
condamnée à l'oisiveté et à la migration vers l'étranger.
Ce n'est pas par hasard si le projet URD a été retenu puis différé par le
IIIe et par le VI' plan de développement du pays. Si son adoption
obéissait à un impératif de justice et d'efficacité, son report, par contre,
relevait du registre des intrigues et cabales de l'époque pour la captation
d'un pouvoir chancelant.
Il revient maintenant à la société de se l'approprier el, si possible, de
l'enrichir en fonction de ses besoins, comme il revient à l'Etat d'assumer
enfin sa véritable fonction de serviteur de la Société.
On aura ainsi doublement valorisé le 14 Janvier 2011.
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المراءة النمدٌة للسٌاسات االجتماعٌة
لفترة الحكم 2010 – 1956
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المراءة النمدٌة للسٌاسات االجتماعٌة لفترة الحكم 2010-1955

تؤسست السٌاسات االجتماعٌة لدولة االستمبلل على هدؾ أساسً ٌتمثل فً النهوض
باإلنسان الذي كان دوما ٌعتبر "الؽاٌة و الوسٌلة لكل السٌاسات"
و ستتمحور هاته المراءة النمدٌة للسٌاسات االجتماعٌة المعتمدة من  1956إلى 2010
حول النماط التالٌة :
 -1مماومة الفمر،
 -2النهوض بالفبات ذاتاالحتٌاجات الخصوصٌة،
 -3السكن
 -4البطالة و التشؽٌل،
 -5الحوار االجتماعً و تدعٌم العبللات الشؽلٌة،
 -6تنظٌم الهجرة و اإلحاطة بالتونسٌٌن بالخارج،
 -7تطور لطاع الضمان االجتماعً،
 -8المنظومة الصحٌة.
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الفمر
كان الفمر و الجهل ٌعتبران من أهم التحدٌات التً واجهت الدولة بعد االستمبلل كما تدل
على ذلن المإشرات التالٌة لسنة :1956
عدد السكان 3,7 :ملٌون ساكن،
نسبة التحضر ،%25 :
األمٌة ،%85 :
التزود بالماء الصالح للشراب ،%14 :
الدخل السنوي للفرد  70 :دٌنار،
الفمر المدلع %.33 :
و لد مكنت السٌاسات االجتماعٌة من تحمٌك نتابج ملحوظة تتمثل فً األولوٌة التً تم
إببلبها لمطاعات التربٌة و الصحة و مماومة الفمر و الحرمان و النهوض بمختلؾ فبات
المجتمع.
و ٌتبٌن ذلن ،بالخصوص ،من خبلل تراجع نسبة الفمر ،حٌث تشٌر إحصابٌات المعهد
الوطنً لئلحصاء إلى:
إنخفاض نسبة الفمر من ℅ 32,4سنة  2000إلى  %15,5سنة .2010
إنخفاض نسبة الفمر المدلع من ℅ 12,سنة  2000إلى  %4,6سنة .2010
و من اهم الممارابات التً اعتمدت فً مماومة الفمر ٌمكن ذكر :
تدعٌم التحوٌبلت االجتماعٌة التً ارتفع حجمها من
 2000إلى  13.000ملٌون دٌنار سنة

 5.200ملٌون دٌنار سنة

 2010و لد مكنت هذه اآللٌة من توفٌر
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الخدمات المجانٌة و شبه المجانٌة التً تسدٌها الدولة (التعلٌم ،التكوٌن ،الصحة) و كذلن
توفٌر التجهٌزات و المرافك األساسٌة (التزود بالماء الصالح للشراب و الكهرباء).
إحداث الصندوق الوطنً للتعوٌض (  )1970للتحكم فً أسعار المواد األساسٌة و
بداٌة من سنة  ،2004شمل الدعم المحرولات و النمل.
برنامج الحضابر الجهوٌة.
برنامج التنظٌم العابلً ،الذي مكن من التحكم فً نسبة النمو الدٌمؽرافً.
برنامج تعوٌض المساكن البدابٌة.
اإلتحاد التونسً للتضامن االجتماعً.
الصندوق الوطنً للتضامن ،الذي أحدث سنة  1992للتدخل فً المناطك المعزولة
إلٌجاد حلول للنهوض بهذه المناطك كً تشملها التنمٌة بتموٌل المشارٌع عن طرٌك
التضامن االجتماعً.
و كان هذا الصندوق ٌخضع إلى المرالبة الدورٌة لدابرة المحاسبات ،و تمت خبلل
سنة  ، 2011عملٌة مرالبة معممة لامت بها هٌبة الرلابة العامة لوزارة المالٌة ،التً
تؤكدت من سبلمة التصرؾ المالً فً كل تدخبلت الصندوق.
إحداث البنن التونسً للتضامن ( )1998بهدؾ تموٌل مشارٌع صؽار الباعثٌن.
و لد مكنت هذه اآللٌات من:
تمدٌم المساعدات العٌنٌة و النمدٌة المباشرة على ؼرار المنح المسندة لفابدة
العاببلت المعوزة.
تحسٌن معدل الدخل الفردي.
تراجع المساكن البدابٌة.
تحسٌن المإشرات الصحٌة.
توسٌع الطبمة الوسطى التً أصبحت تمثل  %80من عدد السكان سنة .2010
لكن هذه النتابج اإلٌجابٌة ال ٌمكن أن تحجب إشكالٌة هامة :
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عدٌد البرامج و آلٌات مماومة الفمر ،كانت تتطلب مزٌدا من اإلحكام على مستوى
اإلستهداؾ التصوٌب على ؼرار دعم المواد الطالٌة و منح العاببلت المعوزة و بطالات
العبلج المجانً.
الفوارق بٌن الجهات و بٌن الوسطٌن البلدي و ؼٌر البلدي  :نسبة الفمر تراجعت
فً جل الجهات بنسب متفاوتة ،و بمً الفمر ٌتمركز بالجهات الؽربٌة بمعدالت ملحوظ
 %9.1(.فً تونس الكبرى %10.3 ،فً الشمال الشرلً %32.3 ،فً الوسط الؽربً
و  %25.7فً الشمال الؽربً)
النهوض بالفبات ذات االحتٌاجات الخصوصٌة
فٌما ٌتعلك بالنهوض بالفبات ذات اإلحتٌاجات الخصوصٌة ،تحممت عدٌد المكاسب
عبر إصدار عدد من التشرٌعات المتعلمة بمجلة حماٌة الطفل ،و التشرٌعات
المتعلمة باألطفال فالدي السند العابلً و المهملٌن و مجهولً النسب ،و التشرٌعات
المتعلمة باألشخاص المعولٌن.
و تم تجسٌم هذه الحموق عن طرٌك برامج تؤسست على التمٌٌز اإلٌجابً و إٌبلء البعد
اإلدماجً أولوٌة كبرى ،هذا باإلضافة إلى الحك فً العبلج المجانً و التربٌة و التعلٌم و
التكوٌن و اإلدماج المهنً.

التشؽٌل
و من ناحٌة أخرى ،عرفت البطالة فً تونس مستوى مرتفع نسبٌا منذ بداٌة التسعٌنات
( %16سنة  ،1995و  % 15,7سنة 2000
و تمحورت سٌاسة التشؽٌل المتبعة على جملة من العناصر ،من أبرزها  :اإلرتماء بنسك
النمو و دفع اإلستثمار ،و دعم السٌاسات النشٌطة للتشؽٌل بهدؾ مبلبمة خصابص طالبً
الشؽل مع عروض الشؽل و طلبٌات المإسسة.
و سمح هذا التمشً من التملٌص فً نسبة البطالة لتبلػ  %12,5سنة  2006و % 13
سنة .2010
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لكن هذا المعدل ال ٌمكن أن ٌحجب تفالم بطالة حاملً شهابد التعلٌم العالً التً لفزت
نسبتها من  % 18,7سنة  2007إلى  % 23,3سنة .2010
و بالرؼم من وجود حوافز لدفع التشؽٌل فً الوالٌات الداخلٌة ،فإن نسب البطالة بمٌت
مرتفعة فً هاته الوالٌات.
و تعود أسباب هذه النتابج السلبٌة إلى:
 ضعؾ إنفتاح منظومتً التكوٌن المهنً و التعلٌم العالً على سوق الشؽل إلىجانب وجود مسالن تكوٌنٌة فً التعلٌم العالً ذات أفاق تشؽٌلٌة محدودة.
 خصوصٌات منوال التنمٌة المعتمد و المبنً أساسا على المرب الجؽرافً من موالعالحركٌة االلتصادٌة على حساب المناطك الداخلٌة.
 إلبال المإسسات على برامج التشؽٌل المدعمة من لبل الدولة بهدؾ التخفٌض منكلفة كتلة األجور و لٌس للنهوض بنسبة التؤطٌر.
 -اتساع هوة البطالة على مستوى النوع االجتماعً

السكن
و كان توفٌر السكن البلبك للتونسٌٌن من أهم إهتمامات الدولة منذ اإلستمبلل بوصفه
مإشرا أساسٌا لكرامة العٌش .و إنتهجت الدولة سٌاسات عمومٌة تدرٌجٌة مكنت % 80
من األسر من إمتبلن مساكنها (سنة  ،)2010مع تراجع ملحوظ لنسبة المساكن البدابٌة.
و من أهم اآللٌات المحدثة للنهوض بمطاع السكن:
 -الشركة الوطنٌة العمارٌة للببلد التونسٌة ،المحدثة سنة

 1957لتهٌبة و تموٌل

مشارٌع سكن.
 -الصندوق الوطنً لئلدخار السكنً (

 ،)1973الذي أصبح بنكا لئلسكان سنة

.1989
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 الوكالة العمارٌة للسكنى (  :)1973لتهٌبة المناطك السكنٌة و توفٌر األراضًالصالحة للسكن.
 صندوق النهوض بالسكن االجتماعً لفابدة األجراء. شركة النهوض بالمساكن االجتماعٌة (.)1977 عدة دواوٌن سكنٌة مخصصة ألجراء بعض األسبلن (التربٌة ،المضاء ،الجٌش،األمن.)...
لكن رؼم ما تم تحمٌمه من نتابج معتبرة كانت هنان نمابص و إشكالٌات تتمثل فً:
 تواصل ارتفاع كلفة البناء و خاصة بالنسبة للمساكن االجتماعٌة. تراجع عدد المساكن االجتماعٌة المعروضة للبٌع. للة األراضً المهٌؤة و الصالحة للبناء ،و عدم التوفك إلى توفٌر مدخرات عمارٌةكافٌة.
 عدم إلبال المستثمرٌن على إنجار مشارٌع سكنٌة إجتماعٌة معدة للكراء ،رؼمالحوافز المسندة.

العبللات الشؽلٌة و الحوار االجتماعً
أولت السٌاسات االجتماعٌة مكانة مهمة للعبللات الشؽلٌة و دعم الحوار االجتماعً الذي
مر بمراحل
أهمها:
 إصدار مجلة الشؽل سنة  ، 1960وهً آلٌة تإسس لعبللات شؽلٌة واضحة ،و عرفتهذه المجلة - -إصبلحٌن هامٌن سنة  1994و سنة  ،1996لمبلبمة تشرٌع الشؽل
مع التحوالت االلتصادٌة و -االجتماعٌة و خاصة  :تبعات برنامج اإلصبلح الهٌكلً
لئللتصاد ،و إتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبً.
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 إرساء السٌاسة التعالدٌة سنة  1973التً مكنت من تنظٌم مفاوضات حول األجور.و فً سنة  ، 1990تم االتفاق على تنظٌم المفاوضات الجماعٌة بصفة دورٌة كل

3

سنوات ،مما ٌضمن األمن و االستمرار االجتماعً و ٌمكن من دفع اإلستثمار.
و كان الحوار االجتماعً ٌنعمد على

 3مستوٌات  :المستوى المركزي ،المستوى

المطاعً ،و على مستوى المإسسة.
و كان الحوار االجتماعً ٌتم فً فضاءات أخرى  :مجالس إدارة الصنادٌك االجتماعٌة،
المجلس االلتصادي و االجتماعً وهو هٌكل دستوري أحدث سنة

 ،1961ساهم بشكل

هام فً إثراء الحوار االجتماعً بٌن مكونات المجتمع المدنً بما فً ذلن ممثلً العمال و
األعراؾ ،حول لضاٌا التنمٌة االلتصادٌة و االجتماعٌة.
و تتمثل أبرز نمابص سٌاسة الحوار االجتماعً أساسا فً ما ٌلً:
 عدم مؤسسة هذا الحوار بؽٌاب إحداث "المجلس الوطنً للحوار االجتماعً" ،رؼمالتنصٌص علٌه بالمانون.
 لم تتوفك األطراؾ االجتماعٌة إلى االتفاق حول مسؤلة ضبط مماٌٌس إنتاج علىمستوى المإسسة ،لتحسٌن اإلنتاجٌة ،و من ثم ربط الزٌادات فً األجور ال فمط
بإرتفاع األسعار و تدهور المدرة الشرابٌة ،و إنما أٌظا بإنتاجٌة العامل و مجهوده.

الهجرة
كان موضوع الهجرة محل إهتمام الدولة منذ الستٌنات ،بعدما إنطلمت تٌارات الهجرة
األولى للعمل بصفة فردٌة و تلمابٌة نحو أوروبا و خاصة فرنسا ،تزامنا مع فترة
"» الثبلثٌن المجٌدة «" (Les trente glorieusesلماعرفته هذه البلدان من نمو
سرٌع و مرتفع.
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و فً هذا اإلطار خصصت الدولة لهاته الجالٌة منظومة مإسساتٌة هامة ساهمت فً
المحافظة على العبللات الوطٌدة بٌن الوطن و أبنابه و مكنت من تطوٌر الحموق
االجتماعٌة للتونسٌٌن بالخارج ،و حماٌتهم و صون كرامتهم ،و تمكٌنهم من برامج
متكاملة لتعلم اللؽة العربٌة و الحضارة التونسٌة.
كما وضعت حوافز و تشجٌعات جمركٌة و جبابٌة ،أتاحت لعدٌد من المهاجرٌن إحداث
مشارٌع إلتصادٌة.
و مكنت الهجرة من تخفٌؾ الضؽوط المسلطة على سوق الشؽل و إستمطاب حجم هام من
التحوٌبلت المالٌة.
و تتمثل أهم نمابص المتعلمة بسٌاسات اإلحاطة بالمهاجرٌن أساسا فً ما ٌلً:
 عدم تفعٌل النص المانونً المحدث للمجلس األعلى للتونسٌٌن بالخارج. عدم الحرفٌة فً التعامل مع األجٌال الجدٌدة للهجرة. الحضور المكثؾ إلطارات الحزب الحاكم المكلفة بتؤطٌر الجالٌة و سٌطرتها علىتنفٌذ سٌاسة الدولة فً هذا المجال مما نتج عنه تراجع فً التعامل مع الجمعٌات
و اإللتصار على النسٌج الجمعٌاتً الموالً ،ترتب علٌه نفور الشباب و عدة فبات
من الجالٌة.

الضمان االجتماعً
فً مجال الضمان االجتماعً الوطنً  ،كانت أنظمة التؽطٌة ،زمن الحماٌة ،متجهة
باألساس لفابدة المستخدمٌن الفرنسٌٌن لهدؾ تشجٌعهم على العمل بتونس.
و لم ٌشهد لطاع الضمان االجتماعً إنطبللته الفعلٌة إال بعد اإلستمبلل -

 ،-1960مع

صدور الموانٌن المإسسة ألنظمة التؽطٌة االجتماعٌة لفابدة أجراء المطاع العمومً و
أجراء المطاع الخاص ؼٌر لطاع الفبلحة.
و إنطبللا من هذه التشرٌعات ،تطور لطاع الضمان االجتماعً فً إتجاه توسٌع التؽطٌة و
تحسٌن الخدمات.
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و أصبحت التؽطٌة فً المطاع العمومً تشمل منذ  ، 1985كل أصناؾ العاملٌن مهما كانت
وضعٌتهم :مرسمٌن أو ولتٌٌن أو متعالدٌن ،و مهما كانت جنسٌاتهم .و من ناحٌة أخرى،
ولع إدماج جمٌع العناصر المارة للمرتب فً إحتساب مبلػ الجراٌة التً ٌمع تحٌٌنها
تزامنا مع كل زٌادة فً أجور الموظفٌن الناشطٌن.
أما فً المطاع الخاص ،فمد توسعت التؽطٌة تدرٌجٌا إلى الطلبة و األجراء الفبلحٌٌن و
العمال التونسٌٌن بالخارج ،و العملة ذوي الدخل المحدود و الفنانون و المبدعون و
المثمفون.
و شهد المطاع سنة  1995إصبلحا لنظام التعوٌض عن األمراض المهنٌة أتى بتحسٌنات
هامة على المنافع المسدات و بتبسٌط إجراءات التسوٌة.
و فً سنة  ، 2004تم إلرار إصبلح على منظومة التامٌن على المرض ،تمثلت أهم
خصابصه فً:
 تؽطٌة الحاجٌات األساسٌة للمضمون فً إطار نظام موحد. -تمكٌن المضمون من اإلختٌار بٌن

 3منظومات للعبلج  :المنظومة العمومٌة،

منظومة طبٌب العابلة و منظومة إسترجاع المصارٌؾ.
 التكفل باألمراض المزمنة بصفة كاملة.و مكنت السٌاسة المتبعة فً مجال الضمان االجتماعً من:
 إرساء نظام حماٌة إجتماعٌة ٌوفر تؽطٌة جٌدة عموما ألهم المخاطر. الحد من نسبة الفمر و تجنب اإلرتداد للفمر ،و كذلن الولوج للخدمات الصحٌة. تحمٌك تطور هام فً نسبة التؽطٌة االجتماعٌة التً بلؽت  % 81.3سنة ،2010ممابل  % 15سنة .1975
و من أهم نماط ضعؾ منظومة الضمان االجتماعً:
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 تراكم الدٌون بذمة المإجرٌن ،خاصة بالنسبة للصندوق الوطنً للضماناالجتماعً.
 إستعمال موارد الصنادٌك لتموٌل تدخبلت لٌس لها عبللة بالضمان االجتماعً مثلالمنح المسندة لدٌوان التونسٌٌن بالخارج ،أو الجمعٌات.
 إحداث أنظمة عاجزة هٌكلٌا مثل نظام األجراء فً المطاع ألفبلحً و نظام الضماناالجتماعً للفبات محدودة الدخل ،و نظام الطلبة ،و تكفل نظام أجراء المطاع ؼٌر
الفبلحً بتؽطٌة العجز.
 إختبلل التوازن المالً خاصة ألنظمة التماعد ،مما ٌهدد دٌمومتها. عدم كفاٌة اإلجراءات الهادفة للتحكم فً كلفة العبلج فً إطار نظام التؤمٌن علىالمرض.
 -البطء المسجل فً تؤهٌل المطاع الصحً العمومً بإعتباره المرجع.

المنظومة الصحٌة
كانت المإشرات الصحٌة فً بداٌة اإلستمبلل متداعٌة :
 أمل الحٌاة عند الوالدة  47 :سنة ؛ نسبة النمو الدٌمؽرافً  % 3 :؛ نسبة الوالدات  55 :فً األلؾ ؛ نسبة الوفاٌات  20 :فً األلؾ ؛ نسبة وفاٌات األطفال  150 :فً األلؾ ؛ نسبة وفٌات األمهات  150 :لكل  100.000والدة. الحمى الروماتسمٌة و الشلل و الرمد و البٌلهرسٌا.و كان الوضع ٌتسم بسوء التؽذٌة و إنعدام المرافك الصحٌة و إنتشار األمراض المعدٌة
مثل السل و لم ٌحظى لطاع الصحة بإستثمارات هامة ،خبلل السنوات األولى ،و كانت
األولوٌة للفبلحة و البنٌة األساسٌة و التعلٌم و السكن إعتبارا لآلثار المباشرة لهذه
المطاعات على الصحة.
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و إنطلمت الدولة بالتعاون مع المنظمة العالمٌة للصحة فً إنشاء العدٌد من المستوصفات
لرعاٌة صحة األم و الطفل .كما تم بعث  5مدارس مهنٌة للصحٌة و كلٌة للطب بتونس.
و خبلل الفترة الممتدة بٌن  1973إلى  1983تم:
 تعمٌم المدارس المهنٌة للصحة و بعث  3كلٌات أخرى للطب ،و كلٌتً الصٌدلة وطب األسنان.
بعث الدٌوان الوطنً للتنظٌم العابلً.
 إنطبلق برامج الصحة األساسٌة ،حٌث تم دعم البرامج الوطنٌة للتلمٌح و برامجمكافحة األمراض المستوطنة.
و بدأت بوادر الضؽط على المإسسات الصحٌة العمومٌة تثٌر إشكالٌات تموٌل الصحة،
فتم إحداث التعرٌفة المنخفضة فً المإسسات الصحٌة.
و خبلل الفترة الممتدة من  1987إلى  ، 1997تكثفت التؽطٌة بمراكز الصحة األساسٌة
(مركز لكل  5.000ساكن) ،و تحصلت تونس على المٌدالٌة الذهبٌة " :الصحة للجمٌع"
من طرؾ منظمة الصحة العالمٌة سنة .1996
و تم إتخاذ تدابٌر إستثنابٌة لتشجٌع العاملٌن فً مناطك الظل و أطباء اإلختصاص للعمل
فً الجهات الداخلٌة.
كما خصص المخطط الثامن

 164ملٌون دٌنار لتجدٌد و تدعٌم التجهٌزات الطبٌة

المتطورة  :الرنٌن المؽنطٌسً ،وحدات زرع األعضاء ،جراحة الملب ...مما مكن من
تراجع العبلج بالخارج من  1152حالة سنة  ،1987إلى  190سنة .1997
كما تم بعث برنامج إلصبلح التصرؾ اإلستشفابً و إحداث المإسسات العمومٌة للصحة
إلضفاء نوع من اإلستمبللٌة المالٌة و المرونة فً التصرؾ.
و خبلل الفترة الممتدة من  1997إلى  ،2010برزت تحدٌات جدٌدة مرتبطة بتزاٌد عدد
حاالت األمراض المزمنة و المكلفة و بتطلع المواطن إلى التمتع بؤحسن و أحدث الخدمات
الصحٌة.
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و تم تعمٌم أجهزة السكانٌر و مراكز تصفٌة الدم على كل المإسسات اإلستشفابٌة
الجهوٌة .و تم إتخاذ إجراءات إضافٌة لتحفٌز أطباء اإلختصاص على العمل بالجهات
الداخلٌة.
و شهد المطاع الوطنً لصناعة األدوٌة تطورا هاما مع إنتاج مكن فً  2010من تؽطٌة
 % 42من حاجٌات اإلستهبلن الوطنً ممابل  % 7سنة .1989
هذا و تطور المطاع اإلستشفابً الخاص بصفة ملحوظة و أصبح ٌلعب دورا هاما فً
المنظومة الصحٌة
 % 45من األطباء ٌمارسون نشاطهم فً المطاع الخاص.
 % 45من التجهٌزات الطبٌة مركزة فً المطاع الخاص.
و أصبح المطاع الخاص ٌلعب دورا هاما فً تصدٌر الخدمات الصحٌة.
و شهدت هذه الفترة إنطبلق إصبلح نظام التؤمٌن على المرض .و كانت المإسسة الصحٌة
العمومٌة
تؤمل فً التوصل إلى تؽطٌة الكلفة الحمٌمٌة لخدماتها تمكنها من تؤهٌل وحداتها العبلجٌة
ؼٌر أن تعدد األهداؾ و اإلنتظارات أدى إلى عدٌد التنالضات :
 وضع  3منظومات و إختٌار المنظومة من طرؾ المنتفع. اإلعتمادات محددة بسمؾ. التعرٌفات الجزافٌة(Tarifs forfaitaires).و بالتالً بدأت مردودٌة المإسسات العمومٌة تطرح بحدة متزاٌدة.
و بصفة جملٌة ٌمكن إعتبار إستمرار الوضع الوبابً مع تمرٌب خدمات الصحة األساسٌة
من المواطن ، ،إضافة إلى الحفاظ على مستوى متمٌز للطب و التكوٌن من أهم مكاسب
المنظومة الصحٌة ،كما تدل على ذلن المإشرات الصحٌة لسنة : 2010
 -أمل الحٌاة عند الوالدة 74 :سنة
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 مركز صحة أساسٌة لكل  5.000ساكن. طبٌب لكل  800ساكن. صٌدلً لكل  2.400ساكن. ممرض لكل  350ساكن. حوالً  3عٌادات طبٌة للفرد الواحد سنوٌا.و كانت تعتبر جل المإشرات الصحٌة من أفضل المإشرات ممارنة مع البلدان ذات الدخل
المتوسط و المشابهة لتونس فٌما ٌتعلك بالوسابل و النتابج.
و من أهم اإلشكالٌات التً ٌمكن طرحها:
 لم تؤتً إجراءات التحفٌز ألطباء االختصاص للعمل بالمناطك الداخلٌة بالنتٌجةالمرضٌة ،فً حٌن أن الطب فً إطار الممارسة الحرة ،بدأ فً االنتشار فً الجهات.
 العمل بالنظام الخاص التكمٌلً بالمستشفٌات الجامعٌة أضر بها و أستفحل فًالمستشفٌات الجهوٌة.
أصبح المشؽل األول للمواطن ٌتمثل فً جودة الخدمات فً حٌن أن المشؽل األول
لئلدارة أصبح ٌتمثل فً التحكم فً كلفة الخدمات أمام محدودٌة الموارد .
 تواصل المطالبة بإحداث مراكز صحٌة جدٌدة ألسباب بعٌدة على الجدوى ،كذلنالشؤن بالنسبة لتؽٌٌر صبؽة المستشفٌات من محلٌة إلى جهوٌة و من جهوٌة إلى
جامعٌة.
 إصبلح منظومة التؤمٌن على المرض تمت بمرحلٌة لم تكن كافٌة لتتمكن المنظومةالصحٌة العمومٌة من تؤهٌل وحداتها العبلجٌة لتصبح فً وضعٌة تمكنها من
المنافسة النزٌهة مع المطاع الخاص.
 المطاع الخاص تطور بصفة سرٌعة ،دون اعتماد خرٌطة صحٌة محكمة (ما عدىلطاع الصٌدلة) و أصبح فً منافسة مع المطاع العمومً ،دون اعتبار إلمكانٌات
التكامل بٌن المطاعٌن.
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 إصبلح التصرؾ اإلستشفابً تم إرساإه بهدؾ تحدٌد الكلفة الحمٌمٌة للعبلج ،لكنهتولؾ على توفٌر آلٌات العمل اإلداري و التجهٌزات اإلعبلمٌة دون التوصل إلى
تحمٌك الهدؾ ،إضافة إلى تهمٌش ا -لتكوٌن المستمر لئلطارات اإلدارٌة و عدم
األخذ خصوصٌات المطاع بعٌن اإلعتبار.
 -مركزٌة المرار و ثمل اإلجراءات بالمطاع الصحً ،العمومً.

المإشرات االجتماعٌة ( ) 2010
فضبل عن تطور الدخل الفردي وتراجع البطالة وظاهرة الفمر تحسنت المإشرات االجتماعٌة كما تبرزه
أهم المعطٌات التالٌة:

محتمل العمر عند الوالة
وفاٌات الرضع
عدد األطباء
عدد المعاهد
نسبة التمدرس:
فً االبتدابًبالتعلٌم العالًعدد الطلبة
نسبة الفتٌات فً التعلٌم العالً
نسبة نشاط المرأة
عدد المساكن
نسبة الربط بشبكة الكهرباء

1962
 42سنة
80
200
15
59.7
2.1

2010
 75سنة
22
12000
1400

2604
10
% 5.5
 500ألؾ
% 21

345800
57
% 25.1
 2500ألؾ
% 99.5
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(التنوٌر الرٌفً)
نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشراب
(الرٌؾ)
نسبة الربطب شبكة التطهٌر بالوسط
الحضري
عدد الوافدٌن على الببلد التونسٌة باأللؾ
نسبة تعببة الموارد المابٌة
مجموع المٌاه المعبؤة
عدد السدود الكبرىعدد السدود ....عدد البحٌرات الجبلٌةعدد اآلبار العمٌمة-عدد اآلبار السطحٌة

 % 5فً سنة 1975
% 13
%4

% 89.81
% 80
()% 55.5
% 84

53
 % 2.8سنة 1956
 500ملٌون م( 3سنة
)1956
3
550
2000
 65000هن (سنة )1956
 3000هن (سنة )1956

6700
( % 88سنة )2008
 4088ملٌون م( 3سنة )2008
29
224
827
5017
138000

المساحة الجملٌة للمناطك السموٌة
المناطك السموٌة العمومٌة
مساحة المناطك الصناعٌة
سنة 1956
البنٌة الطرلٌة:
الطرلات السٌارة 5700كلم
الطرلات المعبدةالطرلات الموسعة إلى  7أمتار أو أكثرالطرلات المعبدة بالخرسانةعدد الجسورالمسالن الرٌفٌة(*)تهم سنة  )**( 1966تهم سنة .2006

 407000هن (سنة )2009
 240070هن (سنة )2009
 4159هن (سنة )2009
سنة 2009
360كلم
 14504كلم
 58662كلم
 5740كلم
116
 16570كلم

وٌحوصل الجدول المرافك التطورات االجتماعٌة التً شهدتها الببلد بٌن  1962و.2010
أهم المإشرات االجتماعٌة فً تونس ( )2010-2000-1962
2010
2000
1962
10500
9564
4351
عدد السكان (باأللؾ)
 75سنة
 42سنة
محتمل العمر عند الوالدة
22
80
وفاٌات الرضع
% 13
% 30
نسبة البطالة
%4
% 70
نسبة الفمر المدلع
 6050دٌنارا
 2988دٌنارا
 74دٌنارا
الدخل الفردي
سنة2001
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2600
3095
1644
% 86
% 99.5
% 84.2

معدل االستهبلن للفرد
الواحد
1726
وسط حضري
911
ًوسط رٌف
نسبة الربط
)1(
% 83
% 13
*الماء الصالح للشراب
% 99
% 21
ً*النور الكهرباب
)2(
% 78
%4
*التطهٌر
1966 ً) ف% 15( 1966 تمدٌرات على أساس معطٌات
1966 ً) ف% 4( 1966 تمدٌرات على ساس معطٌات
1424

-

LE MODELE SOCIAL TUNISIEN

Intervention de Ahmed SMAOUI
Ancien Ministre des Affaires Sociales
Forum de l’Amicale des Anciens Parlementaires
10 Fevrier 2017

Le modèle social tunisien ne doit pas être limité à l’approche du
Ministère des Affaires Sociales, outre l’action et la promotion sociale qui
relève directement de ce Ministère, la politique sociale concerne l’action
de nombreux autres départements tels que la santé, l’enseignement,
l’emploi, la famille, l’habitat, le sport, et la religion notamment.
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Enfin, le modèle social reste fortement impacté par le modèle de
développement économique.
Le modèle social se traduit dans les modes de vie, et la satisfaction des
besoins de la population.
1. Caractéristiques :
Depuis plus de 50 ans, la politique sociale de la Tunisie a contribué au
façonnement d’une société dont les principales caractéristiques peuvent
se résumer ainsi :
- Une régulation de la croissance démographique (code du statut
personnel et planning familial).
- Une scolarisation quasi-totale de la population d’âge scolaire
(scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans des filles et des garçons).
- Une nette amélioration de l’état sanitaire de la population (centre
de soins de différents niveaux et éradication des nombreuses
maladies : fièvre typhoïde, paludisme, trachome et poliomyélite)
- Un accroissement sensible et continu des revenus.
- Un logement décent (80% des tunisiens possèdent leur logement).
2. Résultats :
Ces actions ont permis :
- L’épanouissement de la classe moyenne qui n’a cessé de s’élargir
grâce à l’ascenseur social qui a permis une égalité des chances
très large. Cette classe est considérée comme le socle du modèle
social tunisien.
- Une qualité de service public, plutôt efficace, héritée d’une tradition
historique renforcée par l’occupation turque et la colonisation
française, l’administration, au sens large du terme, a toujours

361

constitué en Tunisie, un réseau efficace de la gestion du pays et
un soutien au développement économique et social.
- Au fil de son évolution, et notamment au cours de la dernière
décennie de la présidence de Ben Ali (2000-2010), un certain
nombre d’atteintes à ce modèle social sont apparues et se sont
développées, sans que l’on y apporte les correctifs nécessaires,
aboutissant ainsi à une dégradation du modèle social.
- C’est ainsi que la scolarisation de masse n’a pas été soutenu pour
les investissements humains et matériels, à même de maintenir,
voire d’améliorer le niveau de l’enseignement d’où une explosion
du nombre de chômeurs diplômés.
- La déperdition scolaire (100 à 150.000 personnes par an) a généré
l’apparition et le développement de l’illettrisme.
- La baisse des taux de croissance, le ralentissement de
l’investissement, et l’accentuation des disparités régionales liés à
l’arrivée massive sur le marché de dizaines de milliers de diplômés
, à la formation insuffisante, ont constitué les ingrédients de la
révolution fondamentalement sociale qu’a connu la Tunisie en
2010.
- L’insuffisance des moyens financiers et la mauvaise gouvernance
ont contribué à la détérioration sensible des prestations du service
public (Transport, Santé, Enseignement notamment).
- Enfin, l’apparition et le développement du terrorisme de l’islam
politique a fini par mettre bas des pans entiers de l’économie
nationale (Tourisme, Transport).
Aujourd’hui, le modèle social tunisien, basé sur le mérite, tourné vers
l’avenir, ouvert sur le monde, le progrès la technologie et la science,
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croyant fermement en l’état, en la démocratie et plus généralement en
les valeurs universelles est menacé par certaines forces politiques qui
prônent, un autre modèle social, tourné vers le passé, centré sur la
famille, l’islam et la « omma », qui fait plus appel à la foi et à
l’obéissance qu’à l’initiative et l’intelligence.
Tels sont les résultats et les risques qui pèsent sur le modèle tunisien,
les enjeux sont vitaux pour l’Etat et pour la Nation.
La bataille est engagée, elle est loin d’être gagnée !!

المراءة النمدٌة للسٌاسات الثمافٌة و التربوٌة
2010-1955 لفترة الحكم
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المراءة النمدٌة للسٌاسات الثمافٌة لفترة الحكم 2010 - 1955
إن اللجنة المنبثمة عن ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن المتعهدة بالمراءة النمدٌة
للسٌاسات التربوٌة و الثمافٌة لفترة الحكم

 ، 2010 - 1955جمعت فً لراءتها

للسٌاسات الثمافٌة العدٌد من كبار مسإولً الدولة والمإسسات العمومٌة والخاصة
والخبراء واألخصابٌٌن والفاعلٌن فً هذا المطاع الحٌوي ،متحلٌن بؤدبٌات ولواعد
ومناهج التمٌٌم الموضوعً .
و كان منطلك المراءة من لاعدة الثوابت و الخٌارات الوطنٌة التً مثلت  ،نظرٌا على
األلل ،أسس السٌاسات المتعالبة خبلل العهدٌن الماضٌٌن ومضامٌن الخطاب السابد طوال
تلن الفترة ،ومنها علوٌة الدولة ومإسساتها والموانٌن المعمول بها وممومات الهوٌة
الوطنٌة ،والتحدٌث والتنوٌر والعمبلنٌة واالنفتاح ،واالندراج فً مسٌرة العصر ومماومة
كل مظاهرا لتطرؾ والنزعات العشابرٌة والمبلٌة والجهوٌة ،وتوحٌد النخبة فً سٌاق
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وطنً مشترن مهما تباٌنت توجهاتها ،وااللتزام بالمواثٌك والمعاهدات الدولٌة التً أمضت
علٌها ببلدنا.
أما اإلطار العام للسٌاسات الثمافٌة التً تم وضعها على محن التمٌٌم فمد تمثل  ،أساسا،
فً خصوصٌات الثمافة التونسٌة بما فٌها من أبعاد حضارٌة وثراء تارٌخً ،وإبداع
وٱبتكار ،ودعم وتموٌل وتشرٌع وتؤسٌس من جهة  ،من توجٌه ولتوظٌؾ و رلابة
واستمطاب من جهة أخرى خاصة وأن السٌاسات الثمافٌة كانت تتشكل من رحم السٌاسات
العامة وتتلون بؤلوانها.

النشؤة والتؤسٌس
لم تكن الثمافة خبلل السنوات الخمس األولى من االستمبلل من أولوٌات الدولة الناشبة
التً كانت فً مواجهة إرث سٌاسً و إلتصادي و اجتماعً ثمٌل ومرهك ومستنزؾ لكل
الطالات واإلمكانٌات الضبٌلة التً كانت متوفرة فً تلن الفترة  ،وبالتالً لم تكن الدولة
لادرة على رفع جمٌع التحدٌات دفعة واحدة  ،ولكنها حرصت على التروٌج لرإٌة شاملة
و واضحة للثمافة الوطنٌة التً تحتاجها ببلدنا و تعهدت الجمعٌات والنوادي وبعض هٌاكل
التربٌة فً البدء بتجسٌمها،
و منذ انبعاث وزارة للشإون الثمافٌة سنة  ، 1961وضعت الدولة أول سٌاسة ثمافٌة
وطنٌة فً الببلد إمتدت حتى سنة  .1979و فً هذا اإلطار ،تم سن التشرٌعات والموانٌن
التؤسٌسٌة لثمافة وطنٌة تكون رافدا للتنمٌة الشاملة فً بلد فمٌر ،خارج لتوه من براثن
استعمار ؼاشم حاول على امتداد ثبلثة أرباع المرن تدمٌر هوٌة شعبه ونسؾ كل ممومات
شخصٌته.
كما انطلك بناء شبكة واسعة من الفضاءات الثمافٌة مثل دور الشعب ودور الثمافة و دور
الشباب والمكتبات العمومٌة  ،وتم بعث العدٌد من المإسسات الثمافٌة العمومٌة كالدار
التونسٌة للنشر والشركة التونسٌة للتوزٌع والشركة التونسٌة لئلنتاج واالستؽبلل
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السٌنمابً والمعهد الوطنً لآلثار والفنون  ،وإطبلق سلسلة من المهرجانات الدولٌة
الكبرى فً لرطاج والحمامات ودلة والجم و تستور وؼٌرها من مناطك الببلد باإلضافة
إلى أٌام لرطاج السٌنمابٌة التً شهدت إشعاعا كبٌرا وأصبحت ممصد السٌنمابٌٌن العرب
واألفارلة.
و ألرت الدولة فً بداٌة االستمبلل مجانٌة اإلستهبلن الثمافً وتوفٌر الدعم للمبدعٌن فً
شتى المجاالت لتؤسٌس ثمافة وطنٌة متجذرة ومنفتحة على الثمافات األخرى ،تجمع النخب
وتوحدها لتكون سندا للمجهود التنموي الشامل .ولد أثمرت هذه السٌاسة حراكا ثمافٌا
متمٌزا ،رؼم للة اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة وثمل اإلرث االستعماري  ،فظهرت العدٌد
من التٌارات الفكرٌة واألدبٌة والفنٌة  ،كالطلٌعة األدبٌة والمسرح التجرٌبً وسٌنما
المإلؾ والتجارب التشكٌلٌة المتطورة وعمت نوادي السٌنما كافة مناطك الببلد لتصبح
منابر حوار ثري بدأت تداعٌاته على الساحة الثمافٌة تحرج السلطة الشًء مما دفعها ،
مع مطلع السبعٌنات ،إلى السعً لتطوٌك هذا المد والسٌطرة علٌه من خبلل تمنٌن مرالبة
اإلنتاجات الثمافٌة و ربط الدعم بالموافمة على مضامٌن اإلنتاج ،و لد تزامن ذلن فً
أواخر السبعٌنات مع التحركات الطبلبٌة والعمالٌة وما تبلها من مواجهات مع السلطة
رؼم أن بداٌة مرحلة السبعٌنات ٱتسمت بالتحرر االلتصادي واالجتماعً الذي ٌفترض
أن ٌواكبه تحرر فكري وإبداعً.
لمد كانت تلن الفترة األولى بالفعل مرحلة التؤسٌس لمشروع ثمافً وطنً تضطلع فٌه
الثمافة بمختلؾ مستوٌاتها ،بتعمٌك الوعً الشعبً على أوسع نطاق ،و تعببة الموى
الحٌة فً الببلد حول خٌارات تونس الجدٌدة و توجهاتها العصرٌة و التمدمٌة.

اإلنجاز و التوظٌؾ
شهدت المرحلة ما بٌن سنتً  1986-1980تواصل التدهور الثمافٌرؼم إستبشار أهل
الفكر و الثمافة و اإلبداع و سابر مكونات الساحة الثمافٌة بالصاعدٌن الجدد إلى سدة
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المسإولٌة  ،فمد تم تنظٌم ندوات موسعة حول المطاع شاركت فٌها كل التٌارات حتى تلن
التً كانت ممصاة وممنوعة  ،وأثمرت هذه الندوات حزمة من التراحات سرعان ما
تحولت إلى لرارات ولوانٌن جرٌبة كبعث صندوق للتنمٌة الثمافٌة لمساعدة المبدعٌن فً
كافة المجاالت على اإلنتاج حسب مماٌٌس مضبوطة ،أساسها الجودة واإلبتكار ،كما تم
إنشاء العدٌد من المإسسات الثمافٌة الهامة مثل بٌت الحكمة والمعهد العالً للتنشٌط
الثمافً والمركز الوطنً لمسرح العرابس ومركز التوثٌك الوطنً ،وخضعت بعض
المإسسات الثمافٌة التً تعانً من أزمات مالٌة إلى عملٌات تطهٌر لدٌونها كالدار
التونسٌة للنشر والشركة التونسٌة للتوزٌع والشركة التونسٌة لئلنتاج و اإلستؽبلل
السٌنمابً "ساتبان" ،كما تم تدعٌم الفرلة الوطنٌة للفنون الشعبٌة بؤخرى للموسٌمى
،وأٌام لرطاج السنمابٌة بؤخرى للمسرح ،وأحدث المسرح الوطنً ،وٱنطلك مشروع األلؾ
مكتبة واأللؾ مسرح ،كل ذلن فً إطار تدعٌم ما ٌسمى ب ":ثمافة الدولة" أي تلن التً
ترٌدها السلطة وال تخرج عن دابرة مرالبتها ،مع بعض االستثناءات التً أملتها الظروؾ
وفرضتها الطوارئ.
بهذا المد الكثٌؾ من التشرٌعات والموانٌن و اإلحداثات ،شهدت الثمافة ،كمٌا على األلل،
إنتعاشة كبرى وٱستعادت بعض الزخم الذي إفتمدته فً أواخر السبعٌنات

.

و لبن سجلت هذه المرحلة عدٌد المكاسب و اإلنجازات الثمافٌة التً ال سبٌل إلى إنكارها،
فإن السلبً فٌها هو التوظٌؾ المفرط لهذه االنجازات فً ظل الصراع المحتد على "
خبلفة الربٌس بورلٌبة " الذي أنهكه المرض و ضعؾ النظام الذي أنهكته األزمة
االلتصادٌة الخانمة
لذلن كانت السٌاسة الثمافٌة فً منتصؾ الثمانٌنات إنعكاسا للوالع السابد فً الببلد حٌث
صراعات التورٌث ومناورات المصر الرباسً واإلنشمالات فً الحزب الحاكم ،وتدهور
األوضاع اإللتصادٌة واإلجتماعٌة ،ولد أدت هذه العوامل إلى " ثورة الخبز"  ،و إلى
ألصدامات العمالٌة  ،وظهور التنظٌمات الدٌنٌة المتطرفة ،ومحاوالت إستمطابها من لبل
بعض األطراؾ المتصارعة علً السلطة  .فحادت الثمافة عن سٌالاتها الطبٌعٌة و أصبحت
تعٌش فً أزمة من عبلماتها مصادرة الكتب واألعمال الفنٌة.
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اإلحاطة واإلشعاع
تحول  7نوفمبر و رهان الثمافة علٌه
عندما حدث التؽٌٌر فً السابع من نوفمبر  ، 1987بادرت السلطة الجدٌدة بتؤكٌد رهانها
على الثمافة كسند للتؽٌٌر ،و هكذا انطلمت المرحلة الثالثة من السٌاسات الثمافٌة و
تواصلت حتى سنة  .2004وكانت البداٌة بإنعماد أول مجلس وزاري خاص بالمطاع
الثمافً بعد ثبلثة أسابٌع فمط من التحول ،و أسفر عن جملة من اإلجراءات ،دخل أؼلبها
حٌز التنفٌذ فً اآلجال المحددة ،فً حٌن تم التراجع عن البعض منها تحت ضؽوط
لوبٌات الجذب إلى الخلؾ  ،كالتخلً عن بعث مجلس أعلى للثمافة خوفا من أن ٌحتكر "
سلطة" ال ٌرٌد النظام الجدٌد التفرٌط فٌها .و كما رفض  ،فً ولت الحك ،مشروع
تحوٌل بٌت الحكمة إلى أكادٌمٌة تضم فً مجلسها العلمً أهم نخب الببلد ،لؤلسباب ذاتها
 ،أي اإلٌهام بخطورة سلطة ،ولو معنوٌة ،للمثمؾ

!

و تسارعت المرارات و اإلنجازات بشكل طمؤن الفاعلٌن فً المطاع  ،فرفع الحجز
والمصادرة والمنع عن كل الكتب والمنشورات واإلبداعات الفنٌة التً تعرضت لذلن فً
المرحلة السابمة ،وتم إلرار ٌوم وطنً للثمافة ٌكرم فٌه المبدعون فً كافة اإلختصاصات
 ،وتؽٌر الخطاب السٌاسً فً
تعامله مع المسؤلة الثمافٌة تؽٌرا جذرٌا ،وراجت شعارات محملة بالدالالت من لبٌل" ال
لتهمٌش الثمافة وال لثمافة التهمٌش " " ،الثمافة جهد ٌومً ال ٌمنع بما كان وال بما هو
كابن " " ،الشعوب بثمافاتها والثمافات بمبدعٌها"  " ،من ثمافة الدولة إلى دولة الثمافة"،
" اإلبداع حرٌة أو ال ٌكون"  ،وؼٌرها من الشعارات التً كانت تروج فً كل آن وحٌن.
شهد هذا المد الثمافً المكثؾ ذروته مع مطلع التسعٌنات وبمدر ما أثار إبتهاج المنتسبٌن
إلى الساحة ،فإنه حرن نوازع التوجس والخوؾ لدى بعض الموى الموازٌة ،التً بدأت

368

تتشكل حول ربٌس الجمهورٌة و داخل التجمع الدستوري الدٌممراطً ،خاصة ولد شهدت
الببلد انتعاشة إعبلمٌة بعد تحٌٌن العدٌد من الموانٌن وبعث وكالة لئلتصال الخارجً
ومكاتب لها فً الكثٌر من العواصم الكبرى  ،فتوسع هامش الحرٌة مما أربن هذه الموى
وجعلها تتصدى لهذا المد الذي ٌهدد نفوذها  ،والتسرع بالتخلً عن بعض اإلنجازات ،
كإٌماؾ بث بعض المنوات األجنبٌة ومنع إستعمال هوابٌات االلتماط التلفزي لبل التراجع
عن هذا اإلجراء نتٌجة الضؽوطات الداخلٌة والخارجٌة الموٌة.
كان ال ٌمر شهر أو شهران دون أن ٌنعمد مجلس وزاري مخصص للثمافة وتوج بحزمة
من اإلجراءات الجدٌدة ،حتى تبلورت مبلمح سٌاسة ثمافٌة واضحة المعالم ومكتملة
األسس ،إحتل فٌها المبدع مركز اإلهتمام والرعاٌة واإلحاطة تحت شعار" :ال ثمافة جٌدة
بدون مبدعٌن أكفاء وأحرار"  ،فٱتسع هامش الحرٌة وتضاعفت الحوافز و التشجٌعات
وتخلص منظور الدعم مما علك به من صبؽة إجتماعٌة طالما مثلت إهانة للمبدعٌن،
وإشتد الحرص على حماٌة الحموق و ضمان الملكٌة الفكرٌة واألدبٌة والفنٌة عبر سن
لانون جدٌد شامل ومتطور ومواكب للمستجدات بالداخل والخارج ،وبعث مإسسة
للسهرعلى تطبٌمه  ،كما تم ربط اإلنتاج الثمافً بمسالن التوزٌع حرصا على إٌصال المادة
الثمافٌة إلى المتلمً فً كامل أرجاء الببلد.
كان لرار مضاعفة مٌزانٌة وزارة الثمافة لتبلػ نسبة  %1ثم  % 1،5من مٌزانٌة الدولة
تارٌخٌا،كذلن الشؤن بالنسبة لمرار بعث مدٌنة للثمافة وهو مشروع ضخم الذي حكم على
تنفٌذه باإلٌماؾ والتهمٌش فً مراحله األخٌرة .
و شهدت هذه المرحلة سن منظومة تشرٌعٌة متكاملة  ،مكنت المطاع الثمافً من
التخلص من األنماط التً كانت تكبله و ٌسرت  ،تبعا لذلن ،دخول اإلبداع بشتى أنواعه
الدورة اإللتصادٌة  ،وكان لصدور المجلة الموحدة لئلستثمار ،متضمنة لفصل خاص
بالثمافة ٌ ،درجها ألول مرة  ،ضمن المطاعات المإهلة لئلستفادة من الحوافز واإلمتٌازات
التً تتمتع بها المجاالت ذات األولوٌة المساندة للتنمٌة الشاملة  ،كان لهدا المرار األثر
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الفاعل فً دخول المستثمرٌن مٌدانا جدٌدا ٌحمل ضمانات النجاح والربح ،فبادر الكثٌر من
الخواص ببعث المشارٌع الثمافٌة كشركات اإلنتاج السمعً البصري والمسرحً
والموسٌمً والخدمات الفنٌة الموازٌة  ،وتوظٌؾ المعالم والموالع األثرٌة فً المسالن
السٌاحٌة  ،كما تولت بعض المإسسات الخاصة بعث فضاءات ثمافٌة متطورة كالمكتبة
المعلوماتٌة بؤرٌانة التً مولت من لبل مإسسة بنكٌة خاصة  ،وٱستطاعت العدٌد من
التظاهرات والمهرجانات اإلنتفاع بتموٌبلت اإلشهار والتبنً

.

و كان هدا التوجه ٌرمً إلى إدراج المطاع فً الدورة اإللتصادٌة ومحاولة " خوصصته"
تدرٌجٌا وبالتالً تخلٌصه من " اإلتكالٌة المزمنة" التً كبلته طوٌبل  ،لكن المطاع لم
ٌواكب تطورات العصر.
و تعتبر هذه المرحلة مفصلٌة فً تارٌخ الثمافة التونسٌة ،و لد تمٌزت بالعناٌة الفابمة
بموروثنا الحضاري ،فصدرت مجلة التراث محملة برإٌة جدٌدة فً التعامل مع هذا
المخزون الحضاري وسبل إستؽبلله إلبراز ممومات هوٌتنا الوطنٌة من جهة ،وتطوٌر
المادة الثمافٌة وتسوٌمها من جهة أخرى،ولد شمل هذا التطوٌر المعهد الوطنً للتراث
ووكالة التراث والتنمٌة الثمافٌة وهما لاطرتان أساسٌتان فً شبكة من الماطرات الثمافٌة
األخرى ذات اإلختصاصات المتنوعة،والتً تم بعثها لتكون النواة الصلبة لثمافة متنوعة و
شاملة ومنتشرة فً كافة مناطك الببلد ،فؤصبح لكل مٌدان ثمافً  ،تمرٌبا ،فضاإه
المرجعً فً كل الوالٌات تدعٌما لبلمركزٌة الثمافٌة و تكري
والبد من اإلعتراؾ بؤن الثمافة التونسٌة لد إلتحمت  ،فً هذه المرحلة ،الفضاءات
الخارجٌة بشكل لم ٌسبك له مثٌل ،وكان موسم تونس بفرنسا وما رافمه من نجاح ثمافً
وإعبلمً ،مثاال على أهمٌة ذان اإللتحام و إنعكاسه اإلٌجابً على صورة الببلد ،كذلن
الشؤن بالنسبة لتظاهرتً تونس عاصمة دولٌة للثمافة و المٌروان عاصمة الثمافة
اإلسبلمٌة
 .لمد ساهمت هذه النجاحات ،ولو بشكل نسبً ،فً مشروع إنعاش ما ٌسمى بالسٌاحة
الثمافٌة .لكن تفاعل المطاع الثمافً سلبٌا مع ما شهدته الببلد بعد ذلن من تراجع على
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جمٌع المستوٌات أثرت سلبا فً مسار هدا المطاع على صعٌد التظاهرات و االستثمار و
بوادر التخصٌص.

اإلرتبان والبلمباالة
تمتد المرحلة الرابعة واألخٌرة من مسٌرة الثمافة على الفترة ما بٌن سنتً

- 2004

 2010وهً مرحلة اإلرتبان والبلمباالة ،و لد وصل فٌها األمر إلى إستباحة الممتلكات
الثمافٌة وخاصة األراضً ذات الصبؽة األثرٌة فً تحد سافر للموانٌن الوطنٌة والدولٌة
المعمول بها ،وحل بعض رموز الموى الموازٌة محل متعهدي الحفبلت ومنظمٌها ،
وتحول الدعم  ،كما فً بداٌة النصؾ الثانً من الثمانٌنات ،إلى وسٌلة إستمطاب  ،وتلبٌة
رؼبات أصحاب المصالح المتماطعة ،وتعطلت  ،تبعا لذلن العدٌد من المشارٌع الكبرى ،
بما فٌها مشروع مدٌنة الثمافة المعروؾ بإسم مشروع القرن ،وبعد أن كانت السلط تعمل
جاهدة على حماٌة المبدعٌن من كل أشكال الحجز والمصادرة والمنع ،عادت الرلابة حتى
سمط اإلنتاج الثمافً فً اإلبتذال والرداءة ،وتحولت العدٌدمن المهرجانات وخاصة تلن
التً كانت تمثل مصدر إشعاع الثمافة التونسٌة بالداخل والخارج إلى فضاءات تهرٌج.
كانت السٌاسات الثمافٌة التً تم إلرارها وتنفٌذها ،خبلل هذه المراحل األربع ،وبالرؼم مما
شابها من إخبلالت وإخفالات فً بعض األحٌان ،ذات أهداؾ وطنٌة وتحدٌثٌة واضحة ال
لبس فٌها  ،وساهمت فً إرساء ممومات ثمافة تونسٌة خصوصٌة ،متجذرة فً محٌطها
العربً – اإلسبلمً و اإلفرٌمً والمتوسطً ومنفتحة على الثمافات األخرى ،تنهل منها
وتضٌؾ إلٌها.
و لد أثمرت هذه السٌاسات إرثا هاببل ومتنوعا من التشرٌعات والموانٌن والتجارب
والمبادرات  ،وشبكة متكاملة من الفضاءات والمإسسات والهٌاكل  ،وأجٌاال متعالبة من
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الكفاءات فً هذا المجال ،وحتى تلن اإلخفالات لم تكن سوى انعكاس لظروؾ استثنابٌة
وأزمات عابرة مرت بها الببلد فً بعض الفترات من العهدٌن السابمٌن.
مهما ٌكن من أمر ،البد من اإللرار بؤن دولة اإلستمبلل نجحت ،رؼم بعض العثرات التى
تمت اإلشارة إلٌها ،فً تؤسٌس مشروع ثمافً وطنً وضعت أسسه بالتدرج و تعالبت
مراحل بنابهو تشكٌله.
وهو مشروع رعته الدولة فً إطار بناء تونس الحدٌثة و تظافرت فٌه جهودها مع جهود
النخب المثمفة و المبدعة ،فكان بحك الوجه الحضاري لمجتمع حً متجذر فً هوٌته،
منخرط فً العصر ،متفتح على العالم ،مإمن بمدراته و متعلك بطموحاته.
و ما من شن أن المشروع الوطنً الثمافً الذي راهن علٌه الشعب التونسً مند
االستمبلل ٌشكل الٌوم مرجعا وطنٌا نستنٌر به و نستلهمه فً مواصلة بناء هدا المشروع،
متمسكٌن بثوابته ،مستفٌدٌن من أخطابه و عثراته ،معتزٌن بإنجازاته ،عاملٌن على
الوصول به إلى أبعد اآلفاق.

المراءة النمدٌة للسٌاسات التربوٌة لفترة الحكم 2010-1955
راهنت الدّولة التّونسٌّة منذ فجر االستمبلل على التّعلٌم والتّنمٌة البشرٌّة واالستثمار فً
العلم وذلن بتسخٌر الجانب األكبر من إمكانٌاتها ورصد ثلث المٌزانٌة للتّعلٌم إٌمانا منها
بؤهمٌّته فً تطوٌر المجتمع مادٌّا وثمافٌّا وتمنٌّا واجتماعٌّا.
رحل االستعمار الفرنسً عن الببلد تاركة نزرا من مإسسات التعلٌم تعتمد اللّؽة الفرنسٌة
وتشكو ضعفا فً مواد التّدرٌس وعدم انتشار خارج المدن .لذلن سعت الدّولة إلى نشر
التّعلٌم فً كامل الببلد وأنشؤت مدارس فً المرى واألرٌاؾ والمناطك الدّاخلٌة بإعانة من
المواطنٌن مع إلرار إجبارٌّة التّعلٌم ومجانٌته للجنسٌن إلى ؼاٌة صدور لانون

1958

الذي كان الماعدة إلرساء أسس النّظام التّربوي التّونسً محمّما مبدأ فتح المدرسة أمام
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ممرا مجانٌة التّعلٌم وإجبارٌّته ووضع األطر المادٌّة واألدبٌّة
أي تمٌٌز ّ
الجمٌع بدون ّ
التطور للمساهمة فً بناء مجتمع متعلّم لتحمٌك التّنمٌة
لضمان حسن التّطبٌك وضمان
ّ
والنّهوض باإلنسان اجتماعٌّا والعدالة فً تكافا الفرص لك ّل أبناء الجمهورٌّة.
كان التّركٌز على الفعل التّربوي والجانب المعرفً بؽاٌة تكوٌن إطارات لس ّد حاجٌات الببلد
إلداراتها وتعرٌبها م ّما للّص من عدد الفرنسٌٌن تدرٌجٌا وتاركا للتّونسٌٌن التّعلٌم بصفة
كبٌرة فً الببلد لدى الجنسٌن مع بروز بعض النّمابص منها االنمطاع فً مختلؾ مراحل
والمتفولٌن.
التّعلٌم ومحدودٌة عدد المدارس وبروز ظاهرة االهتمام باألذكٌاء
ّ
و شهدت المنظومة التربوٌة التً تؤسست سنة  1958إصبلحات جزبٌة شكلت تؽٌٌرات
عمٌمة
وهٌكلٌة و نوعٌة فً جزء من بنٌة النظام التربوي على أساس ما استجد من أبحاث
ونظرٌات فً المجاالت العلمٌة واالجتماعٌة المعتمدة من لبل المجتمع
التبلمٌذ

ذكور

إناث

المجموع

1957/1956
1969/1968
2010/ 2009
الطلبة
1961-1960
1970-1969
2010-2009

146.124
527.757
987.240

60.314
317.237
1.014.060

206.438
844.994
2.001.300
2140
10129
360.000

السٌاسات التربوٌة مند االستمبلل بٌن المبادئ والممارسة
على امتداد خمس وخمسٌن سنة (

 )2010-1955شكلت التربٌة إحدى الدعامات

الربٌسٌة التً لام علٌها بناء الدولة وتطوٌر المجتمع فً تونس مند استمبللها.
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ولد انصهرت المنظومة التربوٌة ،منذ انطبللها ،فً مشروع مجتمعً تبنى خٌار الحداثة
والتونسة وراهن على بناء اإلنسان ،من خبلل التربٌة على وجه الخصوص.
وسارت التربٌة التونسٌة على هذا المنهج خبلل أكثر من نصؾ لرن ،لكنها ما انفكت
خبلل كل هذه الفترة تستوعب فً مسٌرتها جملة من المإثرات األخرى داخلٌة وخارجٌة،
سٌاسٌة والتصادٌة ،بحٌث ظلت السٌاسات التربوٌة تعكس ،و لو بمدر متفاوت ،تشكّل
السٌاسات العامة وتؽٌرها ،بٌن انتمال من االشتراكٌة إلى اللٌبٌرالٌة فً مجال االختٌارات
االلتصادٌة ،وبٌن تجاذبات عمابدٌة  ،وفضاءات االنتماء ،ومدارات اإلٌدٌولوجٌا.
لكن رؼم هذه التجاذبات ورؼم المنعرجات التً كان لها أثر فً المنظومة التربوٌة  ،فمد
تكرست
ظلت جملة من الثوابت تمود السٌاسات التربوٌة على امتداد أكثر من نصؾ لرنّ ،
فً ثبلثة لوانٌن كبرى ،هً بمثابة المحطات والمنارات ،ولو بوزنها الرمزي،وهً لوانٌن
(1991مرحلة التجدٌد التربوي ) و 2002

( 1958التؤسٌس للمنظومة الوطنٌة) و

(مرحلة التحدٌث المعروفة بمدرسة الؽد لمجتمع المعرفة)
هذه الثوابت ٌمكن تلخٌصها إجماال فً خمسة مبادئ هً :
 نشر التعلٌم وتعمٌمه  ،ولد ارتمى هذا المبدأ إلى مرتبة الحك نصا فً لانون،1991
إجبارٌة التعلٌم ،وكانت لمدة ست سنوات فً لانون  1958ثم تطورت إلى تسع سنوات
بعد إلرار التعلٌم األساسً فً لانون ،1991
 مجانٌة التعلٌم فً كل مراحله، تكافإ الفرص والمساواة فً التعلٌم دون أي نوع من أنواع المٌز، الطابع التونسً للتعلٌم، فلسفة ومناهج وكتبا وإطار تدرٌس.ومن منطلك هذه المبادئ بنٌت كل السٌاسات التربوٌة على أساس ؼاٌات كبرى للتعلٌم
تشترن فً ثبلثة أبعاد متكاملة :
 -بناء شخصٌة الفرد فً حد ذاته،
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 بناء المواطن الفاعل فً مجتمعه والواعً بحموله وواجباته، بناء اإلنسان فً بعده الكونً.على أن االنتمال فً السٌاسات من النص إلى المٌدان أبان  ،على مستوى تنفٌذها واتخاذ
المرار بشؤنها  ،عن ظواهر كان لها رجع سلبً على أداء المنظومة التربوٌة فً أحٌان
كثٌرة نذكر منها:
 البون الشاسع بٌن السٌاسات واإلجراءات المعلنة وبٌن الممارسة المٌدانٌة (إدخالاإلعبلمٌة فً التعلٌم مثبل ،أو لانون

 2002بر ّمته حٌث كان إعبلن النواٌا أكبر مما

تتحمله لدرة المنظومة التربوٌة على اإلنجاز  ،ألسباب موضوعٌة)،
المعالجة الجزبٌة لمشكبلت التعلٌم بحٌث ٌتم إصبلح أو تعدٌل جانب من المنظومةالتربوٌة فً حد ذاته ،دون االلتفات إلى عبللته ببالً جوانب المنظومة وما ٌنبؽً
إصبلحه أو تعدٌله فٌها تبعا لتلن العبللة (تعدٌل نظام االمتحانات أو نظام التوجٌه مثبل)...
 المعالجة الظرفٌة لمضاٌا التعلٌم ،وذلن فً شكل ردود فعل على مشكبلت أو أزمات ،بدال من المبادرة بالفعل فً شكل استبالً وولابً (معالجة ظاهرة االنمطاع عن التعلٌم)
 تنالض المرارات بٌن وزٌر وآخر ،كثٌرا ما تكون دون سابك تمٌٌم لئلجراء السابك أودراسة لبلٌة لئلجراء الجدٌد ( ،مثبل تكوٌن المعلمٌن أو تدرٌس الفرنسٌة ،عبللة نظام
التربٌة بنظام التكوٌن المهنً بٌن الفصل و الدمج )...
ؼٌاب اآللٌات الحمٌمٌة لبلستشارة  :المجالس العلٌا للتربٌة وللموارد البشرٌة مثبل ؼٌاب آلٌات التمٌٌم الخارجً للمنظومة التربوٌة فً مختلؾ مراحلها،على أن هذه الظواهر التً اعترت السٌاسات التربوٌة ال ٌمكن أن تخفً ما تحمك خبلل
المرحلة التً تعنٌنا من إنجازات كمٌة ونوعٌة طبعت التعلٌم التونسً بطابع خاص
وأسهمت فً تخرٌج أجٌال متتالٌة من المتعلمٌن .

من إنجازات المرحلة 2010-1955
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الجانب األول من هذه اإلنجازات ٌكتسً صبؽة كمٌة تعكس مدى انتشار التعلٌم ،وٌمكن
اختصارها فً خمسة مإشرات :

التعلٌم العمومً
مرحلة التعلٌم االبتدابً
وأول هذه المإشرات ٌتمثل فً نسبة التمدرس .فمد ظلت هذه النسبة فً تطور مستمر بجمٌع مراحل
التعلٌم ،حتى لاربت فً االبتدابً المابة بالمابة (  99،3بالمابة ) من األطفال فً سن السادسة ،وكذلن
السنة الدراسٌة

عدد المإسسات

عدد التبلمٌد

عدد المدرسٌن

1985-1984
1995-1994
2010-2009

3214
4286
4517

1238968
1472844
1008600

37412
58279
58567

مرحلة التعلٌم االعدادي التمنً
السنة الدراسٌة
1995-1994
2010-2009

عدد المإسسات
88
88

عدد التبلمٌد
15935
18859

عدد المدرسٌن
1741
2910

مرحلة االعدادي العام و التعلٌم الثانوي
السنة الدراسٌة
1985-1984
2010-2009

عدد المإسسات
357
1350

عدد التبلمٌد
331243
967708

عدد المدرسٌن
19933
72194

التعلٌم الخاص
التعلٌم االبتدابً الخاص
السنة الدراسٌة
1985-1984
2010-2009

عدد المإسسات
16
102

عدد التبلمٌد
6294
21509

عدد المدرسٌن
211
1619

التعلٌم الثانوي الخاص
السنة الدراسٌة
1985-1984
2010-2009

عدد المإسسات
91
292

عدد التبلمٌد
29875
56286
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عدد المدرسٌن
3100
9058

من أطفال الفبة العمرٌة  11-6سنة ( (  98،2بالمابة ) ،وتجاوزت الثمانٌن بالمابة (
 81،4بالمابة ) بالنسبة إلى التحاق الفبة العمرٌة

 18-12سنة بالتعلٌمٌن االعدادي

والثانوي .
وفً عبللة مباشرة بمإشر التمدرستؤتً أعداد الملتحمٌن بمختلؾ مراحل التعلٌم،لتإكد
الطفرة التعلٌمٌة التً عاشتها تونس خبلل خمس عشرٌات ونصؾ ،وصلت ذروتها
1،473ملٌون تلمٌذ فً االبتدابً فً السنة الدراسٌة  1995-1994و  1،085ملٌون
تلمٌذ فً الثانوي فً السنة الدراسٌة  ، 2005-2004و حممت التناصؾ بٌن الذكور و
اإلناث سنة  2004فً المرحلة االبتدابٌة و سنة

 1999فً المرحلة الثانوٌة و بلؽت

نسبة الطالبات فً الجامعة التونسٌة نسبة  % 59من مجموع الطلبة سنة  2010وهو
ما ٌإكد تؤثٌر السٌاسات العامة فً المساواة بٌن الجنسٌن و دممرطٌة المنظومة التربوٌة
و مجانٌة التعلٌم.
وبالتزامن مع ارتفاع عدد المتعلمٌن ،وفً عبللة تناسبٌة معه ،ارتفعت كذلن أعداد
المدرسٌن بمختلؾ أصنافهم بعشر مرات من سنة  1959إلى سنة ، 2010حٌث ارتفع
عدد أساتذة التعلٌم اإلعدادي والثانوي  24مرة من سنة  1962إلى سنة  ، 2010و
عدد المدرسٌن فً كل المراحل االبتدابٌة و الثانوٌة فً المطاعٌن العمومً و الخاص
 144.348معلم و أستاذ خبلل السنة الدراسٌة 2010-2009
– لد استوجبت الجهود التً بذلت ما بٌن سنتً  1955و  2010من أجل نشر التعلٌم
وتوفٌر مستلزماته استثمارات عمومٌة ضخمة  ،حٌث تراوحت نسبة مٌزانٌة وزارة
وزارة التربٌة بٌن  20و  25بالمابة من مٌزانٌة الدولة فً مرحلة الستٌنات من المرن
الماضً (وهً تمثل من

 5إلى  7بالمابة من الناتج الداخلً الخام) باإلضافة إلى

االعتمادات المخصصة للتعلٌم والتكوٌن فً وزارت أخرى
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التطور النوعً للتعلٌم
باستعراض ما شهدته التربٌة فً تونس خبلل

 55عاما من إصبلحات كبرى  ،ومن

تعدٌبلت وإجراءات جزبٌة ،تبرز عدة جوانب كان السعً فٌها واضحا إلى تطوٌر التعلٌم
فً العدٌد من جوانبه النوعٌة و إلى تحسٌن أداء المنظومة التربوٌة عموما.
تونسة التعلٌم
كانت تونسة التعلٌم أحد المبادئ الكبرى التً لام علٌها لانون

 ،1958تمت بالتدرج،

بسبب نمص اإلطارات التونسٌة فً عشرٌة االستمبلل األولى ،وكانت فً جانب منها
تخص إضفاء الطابع الوطنً على برامج التعلٌم والكتب المدرسٌة ،بٌنما ٌهم الجانب
الثانً تونسة إطار التدرٌس فً كل المراحل التعلٌمٌة.
وكانت تونسة البرامج والكتب المدرسٌة من أول الرهانات التً فازت بها المنظومة
التربوٌة التونسٌة ،ولد شملت بالخصوص المواد ذات الصلة بتعزٌز الهوٌة الوطنٌة ،من
تارٌخ وجؽرافٌا وأدب وتربٌة مدنٌة.
تجدٌد هٌكلٌة التعلٌم وتنوٌع مإسساته من خبلل:
إلرار التعلٌم األساسً مرحلة تعلٌمٌة لابمة بذاتها تمتد على تسع سنوات .
إضافة سنة سابعة إلى التعلٌم الثانوي،
إضافة سنتٌن سابعة وثامنة للتعلٌم االبتدابً كحل لمشكلة االنمطاع،
إنشاء المعاهد الثانوٌة النموذجٌة ثم اإلعدادٌات النموذجٌة،
إحداث مدارس المهن ثم تحوٌلها إلى مدارس إعدادٌة تمنٌة،
إنشاء مسارات لصٌرة فً التعلٌم العالً ،ومن أهمها المعاهد العلٌا للدراسات
التكنولوجٌة،
تبنً منظومة " إمد " (  )LMDفً التعلٌم العالً كذلن.

التطوٌر المستمر لمضامٌن التعلٌم
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شهدت البرامج والكتب المدرسٌة تطورا مستمرا على مستوى مضامٌنها ،لؽاٌة تكٌٌفها
مع تطور المعرفة من ناحٌة ،ومع تؽٌر السٌاسات التربوٌة بفعل تؽٌر توجهات السٌاسة
العامة من ناحٌة أخرى .وعلى هذا األساس أضٌفت إلى البرامج مواد أو مضامٌن جدٌدة،
نذكر منها  :اإلعبلمٌة ،والتربٌة البٌبٌة ،والتربٌة السكانٌة ،والتربٌة على حموق االنسان،
والتربٌة التكنولوجٌة ،والتدرٌب على العمل الٌدوي...
كما شمل التطوٌر المستمر برامج المواد العلمٌة ،وذلن بسبب طابعها المتؽٌر باستمرار،
وبرامج اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،إما بؽاٌة المزٌد من التونسة أو لتحمٌك انفتاح أكثر
على العصر.

المشكبلت المزمنة للتعلٌم

التونسً لمد أظهرت التعاطً المٌدانً على امتداد خمس وخمسٌن

سنة جملة من المشكبلت المزمنة التً ٌخترق أؼلبها كامل المرحلة ،و تواصلت رؼم
المحاوالت المتكررة والمتنوعة من أجل حلها أو الحد من انعكاساتها.

مشكبلت المردود الداخلً للمنظومة التربوٌة :
إن تعمٌم التعلٌم الذي كان من االنجازات الكبرى التً حممتها السٌاسات التربوٌة فً
تونس ،لابلته منذ العشرٌة األولى بعد االستمبلل ،والى الٌوم ،ظاهرة خطٌرة ،هً ظاهرة
ضعؾ المردود الداخلً للمنظومة التربوٌة  ،متمثبل فً الرسوب واالنمطاع .ولبن نزلت
هذه النسبة الى  6.9بالمابة و  10بالمابة خبلل آخر سنتٌن من العشرٌة الماضٌة ،فمد
كان ذلن بفعل إجراءات تتعلك باالنتمال اآللً وإلؽاء "السٌزٌام"
و ٌبمى اإلخفاق فً السنة االولى من التعلٌم العالً بارزا بنسبة
السنة االولى و حوالً  %30فً امتحانات السنة الثانً

التفاوت بٌن الجهات والتفاوت بٌن الفبات االجتماعٌة :
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 %50فً إمتحانات

إن سٌاسات التنمٌة ؼٌر المتكافبة خبلل المرحلة المعنٌة بالمراءة النمدٌة أفرزت ،على
مستوى التعلٌم ،تفاوتا ملموسا بٌن جهات الببلد الساحلٌة والجهات الداخلٌة كان لصالح
األولى على حساب الثانٌة من جهة ،مثلما أحدثت تفاوتا بٌن البٌبات
االلتصادٌةواالجتماعٌة من جهة أخرى.

المشكبلت المتعلمة ببٌبة التعلٌم
ظاهرتان ربٌسٌتان :
أوالهما  :اهتراء البنٌة األساسٌة للتعلٌم
وثانٌهما  :األوضاع الصعبة للمدارس الرٌفٌة،

تعلٌم ٌفتمد الى الجودة
إن عدم جودة المنظومة التعلٌمٌة وفك المواعد والمعاٌٌر العالمٌة ال ٌمكن استدراكها
بالتعدٌبلت الجزبٌة والمنفصلة عن بعضها البعض التً ٌتم إدخالها بٌن الحٌن واآلخر على
البرامج أو الكتب المدرسة أو طرق التدرٌس و وسابله ،أو على نظام التمٌٌم واالمتحانات.
و تبمى الجودة تمثل ضعؾ المنظومة التربوٌة بسبب عدم كفاٌة التخطٌط البٌداؼوجً
والتموٌل و ضعؾ تؤهٌل الموارد البشرٌة و العوامل الخارجٌة المإثرة فً المحٌط
التربوي

نمابص التمٌٌم
بمطع النظر عن أسالٌب التمٌٌم واالمتحانات ،التً ظلت،هً األخرى ،تملٌدٌة فً مجملها،
تتعٌن اإلشارة الى ظواهر خطٌرة شابت االمتحان الوطنٌة فً العشرٌة األولى من هذا
المرن :
 -إلؽاء مناظرة " السٌزٌام" (

 ، )2001/2000وبعدها امتحان " النوفٌام"

(،)2002/2001
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 ضعؾ المبلبمة بٌن مخرجات المنظومة التربوٌة ووالع سوق الشؽلعدم التوازن بٌن العرض والطلب على المستوى الكمً، ضعؾ التناؼم بٌن مستوى الخرٌجٌن وتخصصاتهم وكفاءاتهم و المطالب النوعٌةلسوق الشؽل.

فً مسؤلة التعلٌم العالً
جاء تؤسٌس الجامعة التونسٌة تتوٌجا لبلصبلحات الهٌكلٌة التً أعادت تنظٌم مختلؾ
مراحل التكوٌن والتعلٌم بعد االستمبلل وفما لمانون

 4نوفمبر  1958لتتؤسس أول

مإسسة للتعلٌم العالً فً تونس تحت مسمى المدرسة العلٌا للمعلمٌن كنواة للجامعة
التونسٌة التً أصبحت أمرا والعا بعد نشر لانونها األساسً فً الجرٌدة الرسمٌة «الرابد
الرسمً» بتارٌخ  31مارس  1960و التً فتحت أفك مستمبلٌة فً مجال تكوٌن الطلبة
فً اختصاصات العلوم والهندسة وااللتصاد والحموق واآلداب والطب.
ولد كان عدد التونسٌٌن المزاولٌن لدراستهم العلٌا أن ذان

 2140طالبا ثم تطور العدد

إلى  3800طالبا سنة  1961منهم  1500مرسما بالجامعات األجنبٌة  .و إرتفع عدد
الطلبة إلى  4587سنة  1965و بالممابل لم ٌتجاوز عدد المدرسٌن الجامعٌٌن

110

مدرسا بٌن  1960و  1961ثم ارتفع هذا العدد بٌن  1964و  1965لٌصل إلى 156
منهم  70مدرسا من تونس و  70مدرسا من فرنسا و  16من مختلؾ الجنسٌات ،وفً
نفس هذه الفترة بلػ عدد خرٌجً التعلٌم العالً  550متخرجا .سنة . 1958و كان عدد
اإلطارات الجامعٌة محدودا جدا ممارنة بالخدمات الممكن تمدٌمها للسكان عامة فمد بلػ
عدد األطباء  153طبٌبا وبلػ عدد الصٌادلة  79صٌدلً .ولد سجل عدد المحامٌن فً هذه
السنة  184محام أما المهندسون فلم ٌتجاوز عددهم  13مهندسا .
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و إختضنت الجامعة التونسٌة  10129طالب سنة ٌ 1969تحصل جمٌعهم على منحة
جامعٌة لٌمفز إلى 30ألؾ سنة  1978تارٌخ احداث وزارة التعلٌم العالً لٌصل  43ألؾ
طالب مع حلول سنة  1987و  50ألؾ سنة  1990و  180044بدخول األلفٌة الجدٌدة
وحمك ألصى أرلامه سنة ( 2010 – 2009أكثر من  360ألؾ طالب و حوالً  22ألؾ
مدرس و أكثر من  90ألؾ متخرج) ٌتمتع منهم  104آالؾ طالب بمنخ جامعٌة بنسٌة
 29بالمابة من مجموع الطلبة تخرج منهم  60613حامبل لشهادة علٌا
السنة الجامعٌة
2004-2003
2010-2009

إناث
164.896
214.331

ذكور
126.946
145.841

المجموع
291.842
360.172

و انطلمت الجامعة التونسٌة فً بداٌتها فً شكل مجلس ٌرأسه كاتب الدولة
للتربٌة المومٌة وٌضم رإساء مإسسات التعلٌم العالً وممثلً اإلدارة وممثلً األساتذة
والطلبة والؽً هذا الجهاز بموجب المانون عدد  69-3المإرخ فً  24جانفً  . 1969و
كان المانون عدد  86 - 80المإرخ فً  9أوت  1986هو أول برنامج إصبلح للتعلٌم
العالً وهٌكلة الجامعات بإحداث ثبلث جامعات هً جامعة تونس بالنسبة للشمال وجامعة
المنستٌر للوسط وجامعة صفالس للجنوب و توزٌع المإسسات الجامعٌة بٌنها حسب
مماٌٌس االنتصاب والمولع الجؽرافً ،وتمتٌعها بالشخصٌة المدنٌة واالستمبللٌة المالٌة
التً أهلتها لتكون هٌاكل تنسٌك ومرالبة للمإسسات الجامعٌة
 .ث ّم جاء لانون  2008-79المإرخ فً  23فٌفرى  2008و الخاص بإصبلح التعلٌم
العالً بإرساء منظومة أمد (إجازة – ماجستٌر -دكتوراه) لتعدٌل نظام التعلٌم العالً
لٌصبح مطابما للمماٌٌّس األوروبٌّة ولٌٌسر حركٌة الطالب التونسً على المستوى الدولً
و معادلة الشهادات .ومن أهدافه أٌضا نذكر:
ً
 وضع نظام تكوٌنً ٌتمٌّز بالمرونة والمدرة على الممارنة الدول ّ -إصبلح البرامج وتنوٌع المسالات فً االختصاصات ذات الجدوى
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 إحداث مسارات تكوٌن مرنة ذات طابع أكادٌمً وتطبٌمً توفّر للطالب فً ك ّل المستوٌاتإمكانٌة اإلدماج المهنً .كما توفّر له إمكانٌة إعادة مساره فً أثناء التكوٌن وخلك جٌل
جدٌد من أصحاب الشهادات متعدّدة االختصاص لادرٌن على التكٌّؾ مع سٌاق عالمً
متؽٌّر.....
و سبك تطبٌك هذا النظام (أمد) فً سبتمبر

 2006لبل صدور المانون الخاص سنة

 2008على أن ٌع ّمم سنة .2012
وما ٌعاب على هذا اإلصبلح هو تطبٌك المنظومة الدولٌة المعتمدة فً عدة جامعات خاصة
بالبلدان األوروبٌة دون إحكام تكٌٌّفها و تطوٌعها للوالع التونسً و تناؼمها مع حاجٌات
سوق الشؽل مع ضعؾ التجدٌد فً البرامج و فشل برنامج تكوٌن المكونٌن التً وضعته
الوزارة من أجل تحدٌث طرٌمة التدرٌس و إرساء بٌداؼوجٌا تطبٌمٌة و تكٌٌؾ أساتذة
التعلٌم العالً مع المنظومة الجدٌدة .كما ٌجدر فً هذا الباب ذكر عامل تهمٌش أساتذة
التعلٌم العالً و إبعادكم عن االندماج الفعال صلب هذه المنظومة و ذلن عن طرٌك ربط
االرتماء فً المراتب بنتابج البحث و لٌس عن طرٌك اإلبداع البٌداؼوجً و المبادرة
المسإولة و التحفٌز من أجل جودة التدرٌس و االنفتاح على السوق اإللتصادٌة واعتماد
مماٌٌس حدٌثة عند تعدٌل البرامج و المسالن التعلٌمٌة.
ونظرا لتزاٌد اإللبال على التعلٌم العالً وخاصة بعد إجراءات تنفٌل إسناد شهادة
الباكالورٌا ،ضعؾ مردوده بفعل الرسوب واالنمطاع وكثر اإللبال على فروع اآلداب
والتصرؾ أكثر من اإللبال على الفروع العلمٌّة والتمنٌّة وضعؾ مستوى خرجً الجامعات
ّ
وانجر عنه ؼٌاب الجامعات التونسٌّة فً التصنٌفات العالمٌّة وحصولها على
التونسٌّة
ّ
مراتب متؤ ّخرة حتّى فً التصنٌفات اإلفرٌمٌّة.
و لد أربن اإلسراع فً تطبٌك منظومة  -إمد  -برامج التعلٌم العالً وأدّى إلى ؼٌاب
الوضوح (الممروبٌة) للمسالن والمعاٌٌر بالنسبة للطلبة ولشرٌحة كبٌرة من إطارات
التدرٌس واإلدارة.
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وأثبت تشخٌص المنظومة بعد فترة لصٌرة من تطبٌمها وجود العدٌد من اإلخبلالت
أبرزها:
تدنً مستوى مدخبلت الجامعةعدم التناسب بٌن عدد الطلبة والموارد المتاحةتدنً ظروؾ الدراسة والحٌاة الجامعٌةؼٌاب مماٌٌس الجودة فً التكوٌن والتؤطٌرالرشٌدة واستمبللٌة الجامعات ومرونة التسٌٌر
ؼٌاب الحوكمة ّؼٌاب توطٌن الجامعات فً محٌطها الجهوي واختبلل التوازن بٌن الجهات وتشتتالخارطة الجامعٌة
 ضعؾ مردودٌة منظومة البحث العلمً خاصة فً مجال التجدٌد والتثمٌن وخلكالمإسسات ذات المٌمة المضافة العالٌة

االستنتاجات العامة لمنظومة التعلٌم
بعد التعمك فً المنظومة التربوٌة الوطنٌة بمختلؾ اصبلحاتها من سنة  1955إلى سنة
ٌ ،2010مكن المول أنها:
.1حممت المنظومة التربوٌة  ،فً المطلك  ،أهدافها على مستوى نشر التعلٌم وتعمٌمه
وجعلت المدرسة جزءا ال ٌتجزأ من المشهد المجتمعً فً كل مناطك الببلد ،وفً أعماق
األرٌاؾ  ،لكن ظلت تشكو من ضعؾ مردودها الداخلً (الرسوب واالنمطاع بالخصوص)
و كذلن مردودها الخارجً (مستوى مخرجاتها أساسا).
.2هً منظومة لامت على جملة من التوازنات  :بٌن تجذٌر الهوٌة واالنفتاح  ،بٌن
النظري والتطبٌمً ،بٌن اإلنسانٌات والعلوم والتكنولوجٌا ،بٌن اللؽة العربٌة واللؽات
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األجنبٌة  ...لكن فً محٌط ال ٌخلو من التجاذبات السٌاسة ( التعرٌب وتدرٌس الفرنسٌة
مثبل)
 .3منظومة اعتمدت التخطٌط الممنهج فٌما ٌخص التطور المرتمب للجوانب الكمٌة من
مدخبلت ومخرجات ،لكن اإلصبلحات والتعدٌبلت ؼالبا ما كانت جزبٌة ومولعٌة (االنمطاع
مثبل)
.4هً منظومة مو ّحدة للتونسٌٌن من حٌث السٌاسات و البرامج الدراسٌة ومضامٌنها
وكتبها المدرسٌة ،لكن تخترلها فوارق خطٌرة بٌن الجهات ،وكذلن بٌن الفبات
االجتماعٌة.
 .5هً منظومة تسعى باستمرار إلى تجدٌد و تحدٌث برامجها ومضامٌنها لتواكب التمدم
فً المعرفة والرلً المجتمعً رؼم تواصل ممارباتها البٌداؼوجٌة التملٌدٌة و عدم
استجابتها لمعاٌٌر للجودة المتداولة
.6هً منظومة فتحت أبواب االرتماء االجتماعً لكن فمدت بمرور الزمن وظٌفة المصعد
االجتماعً (ضعؾ المبلبمة بٌن مخرجات المنظومة التربوٌة وحاجات سوق الشؽل).

المؤشرات الوطنية
تونس  1955إلى تونس 2010
المإشر
عدد السكان
نسبة النمو الطبٌعً
نسبة الوالدات
نسبة الوفاٌات
مإمل الحٌاة عند الوالدة
مإشر الخصوبة
السكان بالمناطك الحضرٌة
السكان بالمناطك الرٌفٌة

فً 2010
10.55ملٌو
ن
1.20
17.9
5.9
 75سنة
2.05
%70
30%
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من + 1956
3.5ملٌون 1959

 42سنة فً 1962
 %30سنة 1956
 %70سنة 1956

عدد البلدٌات
عدد المعتمدٌات
عدد الوالٌات
توزٌع السكان المشتؽلٌن %
حسب المطاع
فبلحة.صٌد بحري
صناعة.مناجم.طالة .اشؽال  .بناء
تجارة .خدمات
التوزٌع حسب المستوي التعلٌمً
ابتدابً و ما دون
إعدادي و ثانوي
عالً
التشؽٌل %
السكان النشطون 15+سنة
نسبة النشاط
اناث
دكور
نسبة البطالة 15+
بطالة حاملً الشهادات العلٌا
عدد المساجد
عدد البلدٌات
السٌاسات الصحٌة
نسبة المضمونٌن اجتماعٌا %
عدد االطباء
عدد السكان للطبٌب الواحد
عدد السكان لكل صٌدلً
نسبة وفٌات االطفال فً األلؾ
نسبة التؽطٌة بالتبللٌح
نسبة التؽطٌة بخدمات االسرة
عدد السكان لكل سرٌر
عدد السكان لكل إطار شبه طبً
المإشر التؤلٌفً للخصوبة
المنتفعٌن ببطالةالعبلج المجانً
المنتفعٌن بالتعرٌفة المنخفضة

264
246
24

 63سنة 1956
 112سنة 1956
 14سنة 1956

18.2
32
49.8
47.1
37.3
15.6
3.639
ملٌون
%46.5
%24.8
%68.7
%13.3
%23.3
5300
264
%96
12000
836
3260
18
%97
%60
484
308
2
171482
557600
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 %30سنة 1962
 650سنة 1956
 63سنة 1956

 200سنة 1962
 4770سنة 1975
 80سنة 1962
%69سنة 1994

المطاع العمومً
نسبة وفاٌات االطفال %
المستشفٌات الجامعٌة و المراكز و
المعاهد المختصة
المستشفٌات الجهوٌة
المستشفٌات المحلٌة و مراكز
التولٌد
مراكز الصحة االساسٌة
عدد السكان لكل مركز صحً
عدد االسرة
مراكز تصفٌة الدم
نسبة نفمات الصحة من الناتج
الداخلً
المطاع الخاص
المصحات
عدد االسرة
مراكز تصفٌة الدم
العبلج بمٌاه البحر
العٌادات الطبٌة
الصٌدلٌات
السٌاسات االجتماعٌة
هٌاكل الحوار بالمإسسات
نسبة تؽطٌة المإسسات المعنٌة
اتفالٌات مشتركة
نسبة التؤطٌر بالمإسسات
الفمر
نسبة الفمر
االمٌة
فً الفبة النشٌطة دون  60سنة
مإشر التنمٌة البشرٌة
لاعدة الطبمة الوسطى
النهوض االجتماعً
مراكز الدفاع و االدماج االجتماعً
خبلٌا العمل االجتماعً المدرسً
نسبة تؽطٌة المدارس

16.9
25
34
121
2090
5054
19030
31
%1.7

 13000سنة 1975

173
2770
99
31
5650
1775
2887
%97
51
%15
%3.8
%18
0.781
%81
21
2384
%42
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% 70سنة 1962

مدارس دامجة للمعولٌن
مراكز للنهوض بالمعولٌن
جمعٌات للنهوض بالمعولٌن
العاببلت المعوزة المتمتعة بمنح
صندوق التضامن الوطنً
المنتفعون بتحسٌن ظروؾ العٌش
مناطك التدخل
كلفة التدخبلت
التحوٌبلت االجتماعٌة
معدل الدخل الفردي
االجر االدنى المضمون  48س
االجر االدنى المضمون 40س
االجر االدنى الفبلحً
حجم التحوٌبلت االجتماعٌة
النسبة من الناتج المحلً
حجم التحوٌبلت لكل اسرة
صندوق الدعم
السكن
عدد المساكن
نسبة االسر المالكة
المساكن  3ؼرؾ فاكثر
نسبة المساكن المتواضعة
الربط بالماء الصالح للشراب
الربط بشبكة الماء بالوسط الرٌفً
التزود بماءالشراب بالوسط
الرٌفً
الربط بشبكة الكهرباء
 ------بالوسط الرٌفًالربط المنزلً بالؽاز الطبٌعً
المرأة
نسبة المرأة فً البرلمان
59/214

327
279
101
118309
 1.4ملٌون
1855
 955م د
 6032د
 260.624د
 225.160د
 8.019د
الٌوم
 11550م د
%18.2
346د
شهرٌا
 1.500م د
2.886
ملٌون
%80
%74
%0.3
%86.3
%42
%95
%99.2
%98.9
 468ألؾ
حرٌؾ
%27.5
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 74دٌنار سنة 1960

500ألؾ سنة 1962

%13سنة 1962

%21سنة 1962
 %5سنة 1975

نسبة المرأة فً
البلدٌات1526 /4626
نسبة النشاط االلتصادي للمرأة
عدد النساء صاحبات أعمال
نسبة المرأة فً موالع المرار
نسبة المرأة الرٌفٌة من المنتفعٌن
بالمروض الصؽري من الجمعٌات
نسبة المرأة الرٌفٌة من المنتفعٌن
بمروض بنن التضامن الوطنً
التعلٌم االبتدابً
التبلمٌذ ذكور
التبلمٌذ إناث
جملة التبلمٌذ
عدد الدارس
عدد المدرسٌن
المرحلة االعدادٌة و الثانوٌة
بعد إحداث مرحلة األساسً
عدد المعاهد و المدارس االعدادٌة
عدد المدرسٌن
عدد التبلمٌد
معدل كثافة الفصل
عدد التبلمٌد لكل مدرس واحد
التعلٌم العالً
عدد الطلبة بالمطاع العمومً
نسٌة الفتٌات فً التعلٌم العالً
عدد الطلبة بالمطاع الخاص
المتخرجون من التعلٌم العالً
عدد الطلبة المنتفعٌن بمنح
نسبة المتحصلٌن على منح
البحث العلمً
المنشورات العلمٌة
عددالباحثٌن أللؾ ناشط
الباحثون بما ٌعادل كامل الولت
عدد مطالب براءات االختراع
نسبة نفمات البحث من الناتج

33%
%25.4
18ألؾ
%30
%24
%27

987.240
60.314
2.001.30
0
4.517
58.567

 146.124سنة 57-56
 1014.060سنة 57-56
 206.438سنة 57-56
 3214سنة 85-84
 37.412سنة 85-84

1350
72.194
985.319
 26.4تلمٌد
 14تلمٌد

 357سنة 95-94
 19.933سنة 95-94

 360ألؾ
%57
 9آالؾ
60613
104000
%29

 2140سنة 1960
%10
 1500بالخارج
 550سنة 1960
 10129سنة 1969
 %100سنة 1969

3413
5.3
 20ألؾ
580
%1.25
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لطاعات االنتاج
الفبلحة
%8.8
مساهمة الفبلحة فً الناتج المحلً
%82
نسبة تؽطٌة المٌزان التجاري
الؽدابً
%88
نسبة تعببة الموارد المابٌة
المناطك السموٌة -االلتصاد فً %85مجهزة
الرى
29
عدد السدود
224
عدد البحٌرات الجبلٌة
5017
عدد االبار السطحٌة
827
عدد اىبار العمٌمة
1400
المجامع الرٌفٌة للتزود بالماء
 488ملٌون
تعببة مٌاه الشرب م 3
 348ملٌون
االستهبلن العام لمٌاه الشربم3
الصناعة
%15.9
مساهمة الصناعات المعملٌة فً
الناتج
4534
التاهٌل الصناعً عدد المإسسات
انتاج الكهرباء
7.7ملٌون
إنتاج المحرولات -طن مكافا نفط
 8.3ملٌون
إنتاج الفسفاط طن
السٌاحة و الصناعات التملٌدٌة
%3.9
مساهمةالصناعات التملٌدٌة فً
الناتج
%2.2
مساهمةالصناعات التملٌدٌة فً
التصدٌر
 350ألؾ
عدد الحرفٌٌن
 3540م د
مداخٌل السٌاحة
 240ألؾ
عدد االسرة السٌاحٌة
%5.5
مساهمةالسٌاحة فً الناتج
%13.3
حصة مداخٌل السٌاحة فً
الصادرات
 35ملٌون
عدد اللٌالً الممضاة
%49.1
نسبة إمتبلء النزل
تكنولوجٌات االتصال
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 %2.8سنة 1956

 3سنة 1962
 550سنة 1962

مساهمة تكنولوجٌات االتصال فً
الناتج
المشتركون فً شبكات الهاتؾ

%6.3
11.03
ملٌون
 3.5ملٌون
11.7
%15.7
7207

عدد مستملً االنترنات
عدد الحواسٌب لكل  100ساكن
نسبة االسر المجهزة بحاسوب
عدد السكان لكل مركزبرٌد
النمل
%8.4
مساهمة النمل فً الناتج المحلً
3884
عدد حافبلت النمل العمومً
الموارد و االستعماالت
63397.4
الناتج المحلً م د
33563.6
الواردات م د
30336.6
الصادرات م د
13704.8
االدخار المومً م د
%21.5
نسبة االدخار من الناتج
23476.2
الدٌن الخارجً م د
الدخل الوطنً المتاح االجمالً م د 63645.3
%36.9
نسبة الدٌن الخاجً من الدخل
المتاح
الناتج الوطنً حسب الفرد بالدٌنار  5717.6د
 6032دٌانر
الدخل المتاح حسب الفرد
 4733.3د
جملة االستهبلن حسب الفرد
 3158.3د
االستهبلن الخاص الفردي دٌنار
تحوٌبلت التونسٌٌن بالخارج م د 2810.7
 12500م د
الموارد الجبابٌة
%19.7
نسبة الموارد الجبابٌة من الناتج
 6825م د
التؤجٌر العمومً
 4630م د
نفمات التنمٌة
3.7
نسبة النمو بتونس 2010
1.6
ممارنة مع فرنسا
3.3
ممارنة مع ألمانٌا
1.7
ممارنة مع منطمة الٌورو
2.8
ممارنة مع الٌابان
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ممارنة مع الوالٌات المتحدة
عجز مٌزانٌة 2010
العجز
النسبة من الناتج
كشؾ عن الدٌن العمومً
الخارجً لسنة  :2010م د
المروض المتعددة االطراؾ
المروض الثنابٌة
لروض السوق المالٌة العالمٌة
إحتٌاطً العملة بالبنن المركزي
إحتٌاطً العملة بالبنن المركزي
دوالر

2.6
 1615م د
%2.6
14.858
موزعة على:
 5.232م د
 4.040م د
 5.586م د
13003م د
 9000ملٌار
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المشاركون فً المراءة النمدٌة لسٌاسات الحكم خبلل فترة
2010 - 1955


دمحم جنٌفان ،سفٌر سابك و خبٌر دٌبلوماسً



توفٌك بكار ،وزٌر و محافظ سابك للبنن المركزي



عادل كعنٌش ،محامً  ،برلمانً سابك و لٌادي



االزهر الضٌفً ،ربٌس منشؤة سٌاحٌة عمومٌة و برلمانً سابك ،لٌادي دستور



سعٌد بحٌرة ،أستاذ جامعً فً تارٌخ الحركة الوطنٌة  ،لٌادي دستوري



علً سبلمة ،صاحب مجمع مإسسا ت ،برلماني ،لٌادي فً االتحاد التونسي
للصناعة و التجارة



منٌر بن مٌبلد  ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري و خبٌر فً السٌاحة



سمٌرة سبلمة ،برلمانٌة سابمة ،لٌادٌة دستورٌة و خبٌرة فً المالٌة



دمحم رضا كشرٌد ،طبٌب ،سفٌر و وزٌر سابك



رضا بوعجٌنة ،صاحب مإسسة ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري ،لٌادي سابك فً
االتحاد التونسً للصناعة و التجارة



مكً العلوي ،برلمانً سابك سفٌر سابك و ربٌس بلدٌة سابك ،لٌادي دستوري



ٌوسؾ الرمادي ،برلمانً و لٌادي دستوري



دمحم الحصاٌري ،سفٌر سابك و خبٌر دٌبلوماسً



فتحً الهوٌدي ،برلمانً و زٌر و ربٌس بلدٌة سابك و خبٌر فً االعبلم



بشٌر التكاري ،ربٌس للمحكمة اإلدارٌة و وزٌر سابك



الهادي البكوش ،وزٌر اول سابك ،لٌادي دستوري



عبد الرحٌم الزواري ،لٌادي دستوري ،برلمانً و وزٌر و امٌن عام سابك للتجمع
الدستوري الدٌممراطً



الشاذلً النفاتً ،والً ،سفٌر وزٌر  ،امٌن عام سابك للتجمع الدستوري
الدٌممراطٌو ربٌس للمجلس االلتصادي و االجتماعً ،ربٌس مكتب الجامعة العربٌة بتونس



على الشاوش ،والً و وزٌر و امٌن عام سابك للتجمع الدستوري الدٌممراطً
وربٌس للمجلس االلتصادي و االجتماعً



منجً بوسنٌنة ،كاتب دولة و سفٌر سابك ،مدٌر عام لمنظمة األلكسو
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احمد نجٌب الشابً  ،حمولً  ،عضو المجلس الوطنً التؤسٌسً،و األمٌن العام
للحزب الجمهوري



دمحم مواعدة ،أستاذ جامعً ،برلمانً سابك و لٌادي فً حركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن



الطاهر بلخوجة ،برلمانً و سفٌر و زٌر سابك لبلعبلم و الداخلٌة  ،لٌادي دستوري



الحبٌب عمار ،ضابط سامً بالجٌش الوطنً  ،آمر للحرس للوطنً و وزٌر سابك



التٌجانً ممنً ،عضو بالدٌوان السٌاسً للحزب الدستوري ،ربٌس بلدٌة



عمر الشاذلً ،الطبٌب الخاص للربٌس الحبٌب بورلٌبة



التٌجانً الحداد ،خبٌر فً السٌاحة ،برلمانً و وزٌر سابك ،لٌادي دستوري



نزٌهة زورق ،برلمانٌة و وزٌرة سابمة ،لٌادٌة فً االتحاد الوطنً للمراة التونسٌة و
لٌادٌة دستورٌة



عبد الرحمان بوحرٌزي ،ربٌس موسسة عمومٌة و برلمانً سابك  ،لٌادي دستوري



سمٌرة خٌاش بلحاج،برلمانٌة و وزٌرة سابمة ،ربٌسة سابمة لبلتحاد الوطنً للمراةً التونسٌة



هاجر الشرٌؾ  ،مهندسة فً اإلعبلمٌة ،امٌنة عامة مساعدة للتجمع الدستوري
الدٌممراطً ،لٌادٌة فً االتحاد الوطنً للمرأة التونسٌة



سلٌم التبلتلً ،وزٌر سابك



منصور معلى ،وزٌر سابك لبللتصاد الوطنً و من مإسسً االتحاد العام لطلبة تونس



كمال الحاج ساسً ،والً و سفٌر و عضو حكومة سابك ،مشرؾ على الصندوق
الوطنً للتضامن  ،2626أمٌن عام مساعد للتجمع الدستوري الدٌممراطً



عبد الحفٌظ الهرلام ،إعبلمً ،كاتب دولة و األمٌن العام التحاد اإلذاعات العربٌة



دمحم نجٌب بالرٌش ،برلمانً و ربٌس بلدٌة و كاتب دولة سابق ،لٌادي دستوري



محمود المهٌري ،محامً و امٌن عام مساعد سابك للتجمع الدستوري الدٌممراطً ومستشار ل
ربٌس الجمهورٌة



الطاهر صٌود  ،وزٌر و سفٌر سابك



عبد الرزاق دعلول ،كاتب دولة للبحث العلمً



نذٌر حمادة ،وزٌر سابك للبٌبة



دمحم على المنزوعً ،سفٌر و كاتب دولة سابك لبلمن



عبدالسبلم المسدي ،أستاذ جامعً و وزٌر سابك و مدٌر سابك لجرٌدة العمل



صبلح الدٌن معاوٌة ،وزٌر سابك و امٌن عام لمنظمة اتحاد اإلذاعات العربٌة
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عبد الجلٌل الزدام ،برلمانً و والً سابك ،امٌن عام مساعد للتجمع الدستوري الدٌممراطً



الناصر الؽربً  ،وزٌر و برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك



بشٌر بن سبلمة ،أدٌب ،وزٌر و برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك ،لٌادي دستوري



دمحم الجري ،لٌادي دستوري ،مدٌر الدٌوان الرباسً و وزٌر سابك



بشٌر خنتوش ،محامً،عضو الدٌوان السٌاسً للحزب الدستوري



عبدهللا الكعبً ،والً و وزٌر سابك للداخلٌة و للوظٌفة العمومٌة  ،ربٌس المجلس
االلتصادي و االجتماعً



احمد السماوي ،خبٌر فً السٌاحة ،وزٌر سابك و ناشط سٌاسً



دمحم جؽام ،مدٌر الدٌوان الرباسً و وزٌر سابك



الحبٌب مبارن ،برلمانً  ،سفٌر و وزٌر سابك ،لٌادي دستوري



المنجً صفرة ،سفٌر و مستشار التصادي لربٌس الجمهورية



عفٌؾ شلبً ،وزٌر سابك و ربٌس منتدى خٌرالدٌن للدراسات االلتصادٌة



حسٌن الدٌماسً  ،نمابً ،وزٌر سابك للمالٌة و خبٌر التصادي



خدٌجة الؽرٌانً .كاتبة دولة سابمة و امٌنة عامة للمنظمة العربٌة لبلتصاالت



عبد الوهاب الجمل ،والً و سفٌر و عضو حكومة سابق



عمر بن محمود ،والً و كاتب دولة سابك مكلؾ بالصندوق الوطنٌللتضامن 2626



دمحم سعد ،والً و سفٌر و وزٌر سابق



سلٌمان ورق ،وزٌر و مدٌر عام سابك للدٌوانة



صبلح الدٌن مخلوؾ  ،كاتب سابك دولة للتجارة



جلول الجرٌبً ،ربٌس المجلس اإلسبلمً األعلى وزٌر سابك



سلوي التارزي عطٌة ،برلمانٌة و كاتبة دولة سابمة ،ربٌسة سابمة لبلتحاد الوطنً
للمراة التونسٌة



منصؾ بودن ،كاتب دولة سابك للجباٌة



عبد الرحمان لٌمام  ،برلمانً و والً سابك و آمر للحرس الوطنً



عمر البجاوي ،محامً ،مساعد لبلمٌن العام للتجمع الدستوري الدٌممراطً،
برلمانً سابك و لٌادي دستوري



ثامر سعد ،أستاذ جامعً ،برلمانً و لنصل عام سابك



مولدي المهذبً ،ربٌس دٌوان و برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك
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سعاد شرؾ الدٌن  ،برلمانٌة سابمة



بلماسم الحماٌدي ،نمابً ،عضو سابك للمكتب التنفٌذي التحاد العام التونسً للشؽل وبرلمانً
سابك



دمحم لمٌن ،إطار سامً فً التربٌة و لٌادي دستوري



صهٌب الهمامً ،عضو برلمان الشباب ،ناشط سٌاسً



هالة حفصة ،محامٌة ،برلمانٌة سابمة و لٌادٌة دستورٌة



نجاح بالخٌرٌة المروي  ،كاتبة دولة سابمةنن ،ناشطة فً المجتمع المدنً



نزٌهة بن ٌدر ،محامٌة ،برلمانٌة و وزٌرة سابمة ،لٌادٌة دستورٌة



نجوى مٌبلدي ،طبٌبة جامعٌة و برلمانٌة و كاتبة دولة سابمة



شرؾ الدٌن للوز ،وزٌر و برلمانً سابك ،ربٌس لبلتحاد التونسً للتضامن االجتماعً



حمودة بن سبلمة  ،وزٌر سابك و عضو الرابطة التونسٌة لحموق االنسان



فرج السوٌسً ،ربٌس لدٌوان التونسٌٌن بالخارج و والً و برلمانً سابك



سلٌم حنبلً ،باعث شاب و ناشط سٌاسً



عبد هللا ألعبٌدي ،دبلوماسً ،خبٌر دبلوماسً و ناشط سٌاسً



ضو معٌز ،ربٌس مإسسة عمومٌة و والً سابك ،لٌادي دستوري



احمد منصور ،خبٌر مالً و التصادي ،ربٌس سابك للهٌبة الوطنٌة الخبراء
المحاسبٌن التونسٌٌن ،لٌادي سٌاسً



شاذلٌة بوخشٌنة ،برلمانٌة و ربٌسة سابمة لبلتحاد الوطنً للمراة التونسٌة



إٌهاب العمربً ،باحث ولٌادي جهوي فً الطلبة الدستورٌٌن



منصؾ البلطً ،والً و ربٌس مإسسة عمومٌة و برلمانً سابك



رشٌد الدروٌش ،برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك و لٌادي دستوري



محمود البعٌوي  ،ربٌس لموسسات عمومٌة للنمل و اإلسمنت و لٌادي دستوري



خمٌس بوعلً ،خبٌر فً التربٌة و لٌادي دستوري



المنصؾ بن ؼربٌة ،والً و لنصل عام و برلمانً سابك ،لٌادي دستوري



عمار بن عوٌشة ،برلمانً سابك



بوراوي بن حسٌن ،ربٌس مإسسة عمومٌة و برلمانً سابك ،لٌادي دستوري



بشٌر فتح هللا ،مستشار سابك لربٌس الجمهورٌة و ربٌس موسسة عمومٌة سابك



نورالدٌن النفٌسً ،معتمد سابك
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دمحم خٌرالدٌن خالد،إطار سامً و خبٌر فً الصحة ،برلمانً سابك



نبٌل المرجً ،ناشط فً المجتمع المدنً و مستشار للدولة



عبد الناصر العوجً ،معتمد و كاهٌة ربٌس بلدٌة سابك و ربٌس جمعٌة لدماء المعتمدٌن



الهادي الوسبلتً ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري



عبد المجٌد العٌاري ،خبٌر فً المالٌة و برلمانً سابك



ألفة بن ساسً  ،إطار سامً و لٌادٌة فً الطلبة الدستورٌٌن



بوبكر بلحاج ،أستاذ جامعً و برلمانً سابك



حسن لٌتٌم ،برلمانً سابك و لٌادي فً حركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن



دمحم الصحبً بودربالة ،محامً ،برلمانً سابك و لٌادي فً حركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن



فاخر السماوي ،ناشط سٌاسً



توفٌك الصٌد ،إطار سامً و برلمانً سابك و ن



دمحم جبلل المزوؼً ،عضو برلمان الشباب و لٌادي فً شباب حركةالدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن



محسن عون النابلً  ،برلمانً سابك و لٌادي فً الحزب االجتماعً التحرري



الهاشمً الحذٌري ،محامً ولٌادي دستوري



عبد السبلم لبلل ،محامً و والً سابك



صالح الحاجً ،معتمد أول سابك و لٌادي دستوري



عامر لرٌعة ،والً سابك و الكاتب العام لودادٌة الوالة



لٌلٌا سبلمة مملون ،أستاذة جامعٌة ،ناشطة فً المجتمع المدنً



هند عبلنً الصرارفً برلمانٌة سابمة و ناشطة فً المجتمع المدنً



دمحم الحبٌب حرٌز ،إعبلمً



دمحم برحومة ،إطار سامً برباسة الجمهورٌة



دمحم الصالح الزراعً  ،طبٌب ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري



أدمحم عٌاد ،مدٌر عام للمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة و مدٌر عام دٌوان تنمٌةالوسط الؽربً
و الشركة التونسٌة للضمان



عامر البنونً  ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري



عبد الرزاق الحمرونً  ،مهندس عام ،مدٌر عام بوزارة التجهٌز و خبٌر فً
الجسور و الطرلات



إبراهٌم الحاجً ،ربٌس لمإسسة بنكٌة  ،خبٌر بنكً
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سمٌر البراهٌمً ،مدٌر عام للبنن المركزي ،ربٌس سابك للهٌبة التونسٌة للتحالٌل
المالٌة ,الكاتب العام لمركز االستشراؾ و الدراسات للتنمٌة



دمحم فنطر ،مإرخ جامعً(،التارٌخ المدٌم و االثار ،ربٌس سابك للهٌبة العلٌا
لحموق اإلنسان و الحرٌات العامة ،برلمانً سابك



سامً الشبران ،خبٌر محاسب ،مكون سٌاسً ،ربٌس حزب اللماء الدٌممراطً



خلٌفة الجبنٌانً ،والً و برلمانً سابك ،لٌادي دستوري



دمحم الترٌكً ،والً سابك و لابد عام للكشافة التونسٌة



دمحم لمٌن عواسة  ،أستاذ جامعً ،،مدٌر لمإسسة جامعٌة ،ناشط سٌاسً



منجً الكسوري  ،إطار مسٌر فً المنظمة الفبلحٌة ،لٌادي فً المنظمة التونسٌة
للتربٌة و األسرة



عبد هللا الونٌسً ،معتمد و برلمانً سابك



زهرة المحٌرصً ،برلمانٌة و لٌادٌة سابمة فً االتحاد الوطنً للمراة



منصؾ عاشور ،إطار سامً ،ناشط فً المجتمع المدنً الوطنً و الدولً



دمحم الصالح الؽربً  ،برلمانً سابك  ،لٌادي دستوري



دمحم الصافً الجبللً ،إطار سامً ،مستشار بلدي سابك  ،لٌادي فً حزبالمبادرة



فوزٌة الدروٌش ،صاحبة مإسسة



سالم عبد المجٌد  ،لٌادي نمابً و برلمانً سابك



الجٌبلنً الرزلً  ،لٌادي دستوري و برلمانً سابك و ربٌس منشؤة عمومٌة



منصؾ بن فرج  ،برلمانً و دٌبلوماسً سابك



سالم المنصوري  ،والً سابك



خلٌل الؽرٌانً ،لٌادي فً االتحاد التونسً للصناعة و التجارة



دمحم بالشٌخ  ،خبٌر فً التنمٌة االجتماعٌة



ابراهٌم بوؼزالة ،مختص فً الموارد البشرٌة



عٌسى البكوش ،امٌن عام سابك لبلتحاد العام لطلبة تونس



الشاذلً الصرارفً  ،لاضً فً دابرة المحاسبات و ناشط فً المجتمع المدنً



دمحم الفاضل مولهً ،معتمد و برلمانً سابك



نجاة النوري ،متصرفة فً الصحة العمومٌة و برلمانٌة سابمة



دمحم كمال الصالحً ،برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك ،لٌادي دستوري
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النوري الشاوش ،ربٌس لمنشآت عمومٌة صناعٌة و لٌادي دستوري



ام السعد نصر ،ناشطة فً المجتمع المدنً و لٌادٌة دستورٌة



لاسم بن خلٌفة ،مدٌر التفمدٌة الصحٌة ،لٌادي دستوري و برلمانً سابك



حفٌظ الرحوي ،لٌادي فً المجتمع المدنً و برلمانً سابك ،لٌادي دستوري



دمحم الطرودي  ،محامً و برلمانً سابك و لٌادي دستوري



على المبرون ،برلمانً سابك



دمحم الهادي الجبلصً ،برلمانً سابك



دمحم الطرودي  ،عضو مجلس نواب الشعب



رجاء فتح هللا ،برلمانٌة سابمة



نحوى عبد الملن  ،محامًة  ،برلمانٌة سابمة ،لٌادٌة دستورية



عمار البراهمً ،برلمانً سابك و ناشط فً المجتمع المدنً



لطفً الذٌب  ،تونسً بالخارج ناشط فً المجتمع المدنً



حافظ الشفً  ،ناشط سٌاسً و فً المجتمع المدنً



زهٌر بن صالح  ،إطار سامً فً دٌوان التونسٌٌن بالخارج



سامٌة الزوالً  ،لٌادٌة فً االتحاد الوطنً للمراة التونسٌة



سالم منصور  ،ضابط عسكري  ،الكاتب العام المعهد التونسً للعبللات الدولٌة



وجدي مساعد ،إعبلمً و ربٌس منشؤة عمومٌة سابق



الفة المبروكً  ،أستاذة و ناشطة فً المجتمع المدنً



لسعد شبشوب ،ناشط سٌاسً



أحمد المناعً ،مإسس المعهد التونسً للعبللات الدولٌة



رضاء بن حسٌن  ،برلمانً سابك و لٌادي فً حركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن



سعٌدة بن حمادي ،صحفٌة برلمانٌة



رجاء بالضٌافً ،محامٌة ،ناشطة حمولٌة



دمحم كرٌم المستوري ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري



هادٌة الشواشً  ،طبٌبة ،إطار سامً و برلمانٌة سابك



مرٌم رابح،معتمدة و ربٌسة بلدٌة و برلمانٌة سابمة



التٌجانً حرشة ،خبٌر فً التنمٌة الجهوٌة و ناشط سٌاسً فً حركة الوحدة الشعبٌة



رشٌد عزوز ،ضابط فً الجٌش الوطنً  ،رفٌك الوزٌر االول السابك المرحوم دمحم مزالً
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عبدهللا الشابً ،برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك



صالح التومً  ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري



رٌم عبد السمٌع ،ناشطة فً المجتمع المدنً



دمحم احمد ساسً  ،ناشط مدنً بالخارج



سلوى لبٌض المحسنً  ،والٌة و برلمانٌة سابمة ،لٌادٌة فً االتحاد الوطنً للمراةًالتونسٌة



رجب الحاجً ،أستاذ جامعً ،مدٌر دٌوان مدٌر الحزب االشتراكً الدستوري (دمحم الصٌاح)



حسن محنوش ،أدٌب  ،ناشط دستوري



دمحم شكري بن عبدة ،معتمد سابك ،لٌادي دستوري



مصطفى المنٌؾ ،محامً ،ناشط دستوري ،مدٌر دٌوان الوزٌر االول المرحوم دمحم مزالً



عبدهللا صمٌدة ،ناشط دستوري ،خبٌر فً النمل



منجً الكعبً ،أستاذ جامعً ،برلمانً سابك



نورالدٌن للنزة ،لٌادي دستوري



عبد الرزاق األدب ،والً و ربٌس منشؤة عمومٌة سابك



مراح الكحبلوي ،باحثة



نورالدٌن عرعاري ،خبٌر أمنً



شهرة عمران  ،سفٌرة سابمة لجامعة الدول العربٌة



صبلح بن رمضان ،جامعً ،والً سابك



احمد الهرلام ،صحفً



محمود مفتاح  ،لٌادي دستوري  ،امٌن عام سابك لبلتحاد العام لطلبة تونس ،ربٌس المنظمة
التونسٌة للتربٌة و االسرة



دمحم بن عثمان ،ناشط دستوري  ،إطار مختص فً الضمان االجتماعً ،برلمانً سابك



عادل كمون ،إطار سامً بوزارة الفبلحة ،لٌادي فً االتحاد العام لطلبة تونس



رفٌك الشلً ،خبٌر أمنً ،كاتب دولة سابك



دمحم الصادق الجري ،باحث



عبدالمجٌد صحراوي  ،عضو سابك للمكتب التنفٌذي لبلتحاد العام التونسً للشؽل
وناشط سٌاسً



الناصر الخماسً ،لٌادي فً الشباب الدستوري ،معتمد سابك



التٌجانً التركً ،ناشط فً هٌاكل االتحادالعام لطلبة تونس ،ناشط سٌاسً
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رإوؾ بن عمار ،لٌادي سابك فً االتحاد العام لطلبة تونس



عبد الوهاب الباهً ،محامً ،عمٌد سابك للمحامٌن



عاٌدة مرجان ،محامٌة ،برلمانٌة سابمة



سعٌد البراهٌمً ،معتمد سابك و لٌادي دستوري



خالد بن فمٌر ،صحفً  ،ناشط سٌاسً



دمحم السحٌمً ،عضو سابك للمكتب التنفٌذي لبلتحاد العام التونسً للشؽل و مدٌرمركز
الدراسات باالتحاد



عٌسى البكوش ،امٌن عام سابك لبلتحاد العام لطلبة تونس و ربٌس بلدٌة



سالم بن الحاج ،مهندس ،مدٌر مإسسة جامعٌة فبلحٌة



الطاهر كمون ،محامً و ربٌس سابك لفرع للهٌبة الوطنٌة للمحامٌن بصفالس
وبرلمانً سابك



دمحم الدامً ،نمابً و برلمانً ربٌس دابرة بلدٌة سابك



الهادي عٌاط ،ناشط دستوري و معتمد اول



عبدالسبلم الدٌماسً ،إطار سامً ،امٌن عام سابك التحاد منظمات الشباب ،لٌادي دستوري



مصطفً الجمالً ،مهند س



كمال بن ٌونس ،صحفً ،المدٌر العام لرادٌو الزٌتونة و ربٌس مإسسة ابن رشد
للدراسات العربٌة و االفرٌمٌة



مرٌم الؽضبانً ،باحثة



دمحم الصالح المومنً  ،دبلوماسً و برلمانً سابك



خٌرة الشٌبانً  ،جامعٌة ،أدٌبة



حسن الؽضبانً ،محامً و ناشط سٌاسً



خالد لدور ،خبٌر فً االستشراؾ و باحث فً المعهد التونسً للدراسات االستراتٌجٌة



هشام الحاجً ،صحفً ،برلمانً سابك ،لٌادي فً حزب الوحدة الشعبٌة



دمحم الرزلً ،مناضل دستوري



محمود الشملً ،مناضل دستوري



الشرٌؾ حمو ،ناشط سٌاسً مستمل



الفاضل البلدي ،ربٌس لحركة االتجاه اإلسبلمً



المنصؾ محروق ،صحؾي
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سعٌد الخزامً ،صحفً



دمحم الشراٌطة ،برلمانً سابك ،ربٌس اتحاد جهوي للفبلحٌن ،لٌادي دستوري



حبٌب بن محمود ،معتمد سابك و لٌادي دستوري



محسن الحربً  ،محام ي ،والً سابك و لٌادي دستور ي



رٌم الشواشً ،جامعٌة ،ناشطة سٌاسٌة و برلمانٌة سابمة



رجاء بوكاؾ ،صٌدالنٌة ، ،ناشطة سٌاسٌة و فً المجتمع المدنً



دمحم السعٌد الجوادي ،ربٌس لمنشات عمومٌة ،ناشط سٌاسً



خٌرة الؼة ،برلمانٌة سابمة و لٌادٌة فً االتحاد الوطنً للمراةً التونسٌة



حاتم الحمزاوي  ،طبٌب  ،لٌادي دستوري



فوزي اللومً ،صاحب مجمع مإسسات ،برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك ،ناشط سٌاسً



عبد العزٌز الجمٌعً ،معتمد و برلمانً سابك ،لٌادي دستوري



حسام بن مخلوؾ  ،صحفً



فتحً بن مسعود ،كاتب عام للدٌوان الوطنً لبلسرة و العمران البشري



بوبكر بن كرٌم ،ضابط سمً بالجٌش الوطنً و والً سابك



لمٌاء العشً ،ناشطة فً المجتمع المدنً



لٌلً العٌاري ،ناشطة سٌاسٌة و فً المجتمع المدنً



دمحم ؼومة ،األمن الرباسً



شلبٌة عكاري مناضلة دستورٌة



ولٌد بلبلؼة ،ناشط فً شباب المجتمع المدنً ،لٌادي فً اتحاد الصناعة و التجارة



على حمدونً ،ناشط سٌاسً



بثٌنة المرالبة ،ناشطة فً المجتمع المدنً



حسونة الناصفً  ،عضو مجلس نواب الشعب



ثرٌا شمشوق ،لٌادٌة دستورٌة  ،كاهٌة ربٌس بلدٌة



دمحم مواعدة ،أستاذ جامعً ،امٌن عام لحركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن



عمر العتٌري ،والً و برلمانً سابك



دمحم الخٌاطً ،برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك



رجا البجاوي ،لٌادٌة شابة فً حزب المبادرة



حاتم لعماري ،لٌادي فً الطلبة الدستورٌٌن و والً سابك
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بادٌس كوباكجً ،محامً  ،لٌادي فً الشباب الدستوري



ابراهٌم الوسبلتً  ،إعبلمً



جمال العٌاشً  ،لٌادي دستوري



اسماء بولٌرة ،ناشطة سٌاسٌة



حبٌبة المصعبً ،عضو مجلس النواب و ربٌسة بلدٌة سابمة ،لٌادٌة دستورٌة



فإاد المرلوري ،أستاذ جامعً ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري



ٌوسؾ بلبلؼة ،خبٌر فً التربٌة و برلمانً سابك



سمٌرة الشواشً ،برلمانٌة سابمة ،لٌادٌة فً حزب الوحدة الشعبٌة



حمٌدة مرابط ،محامٌة و ناشطة حمولٌة ،سفٌرة سابك



منذر الفرٌجً ،محامً ،والً سابك



سمٌر العبٌدي ،محامً  ،امٌن عام سابك لبلتحاد العام لطلبة تونس و وزٌر سابك



لطفً الذٌب ،ناشط فً المجتمع المدنً بالخارج



صالحة الزؼبلمً ،برلمانٌة سابمة



عبد الجلٌل المسعودي  ،إعبلمً



نجٌب العاطفً ،طبٌب و برلمانً سابق



حورٌة عبد الخالك ،امٌنة عامة مساعدة للتجمع الدستوري الدٌممراطً و سفٌرة سابمة



لطفً خٌاط ،برلمانً سابك و ناشط فً المجتمع المدنً



حافظ الشفً ،ناشط فً المجتمع المدنً



زهٌر المظفر ،أستاذ جامعً و وزٌر سابك ،لٌادي دستوري



محمود المروي ،أستاذ جامعً ،برلمانً سابق ،لٌادي دستوري



دمحم رضاء البملوطً ،لابد بالكشافة التونسٌة  ،إعبلمً



عبد العزٌز البوكادي ،ناشط سٌاسً بحزب المبادرة



البشٌر مجدوب ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري



المنصؾ الزواري ،إطار سامً و ناشط فً المجتمع المدنً



احمد ؼزال  ،سفٌر سابك و مستشار دٌبلوماسً



منصؾ بن سعد ،ناشط فً المجتمع المدنً بالخارج



حافظ بٌجار ،سفٌر سابك



الناصر شوٌخ ،عضو مجلس نواب الشعب و برلمانً سابك ،لٌادي دستوري
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احمد السعٌدي ،عضو مجلس نواب الشعب و برلمانً سابك و لٌادي دستوري



مبرون العٌونً ،ربٌس المهرجان الدولً باللجم و برلمانً سابك



منٌة بوزوٌتة ،برلمانٌة سابمة



فتحً الفرجاوي  ،طبٌب  ،برلمانً سابك



فرٌد الطبربً ،إطار سامً ،برلمانً سابك



مختار ابراهٌم ،برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك



عزالدٌن التابب ،طبٌب ،برلمانً و ربٌس دابرة بلدٌة سابك



شاذلٌة الحاج مبرون ،برلمانٌة و ربٌسة بلدٌة سابمة



دمحم بن سعد ،برلمانً و والً سابك ،امٌن عام سابك للشباب الدستوري



خالد بن منصور ،برلمانً سابك ،لٌادي بحزب الوحدة الشعبًة



احمد األٌنوبلً  ،برلمانً سابك ،امٌن عام لبلتحاد الدٌممراطً الوحدوي



منعم االحمدي ،لٌادي فً حركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن



فراس لسود ،طبٌب  ،لٌادي فً الشباب الدستور ي



ناجً الجراحً ،إطار بنكً ،برلمانً سابك ،لٌادي دستوري



سعٌد بوعجٌلة برلمانً سابك



إٌمان الموٌهبً  ،عضو برلمان الشباب



عبد الجلٌل بوفرة ،أستاذ جامعً فً التارٌخ



سامً جمٌل  ،محامً ،ناشط حمولً



كمال الجبللً  ،ناشط فً المجتمع المدنً



الناصر البكاري ،امٌن عام جهوي التحاد منظمات الشباب



عفٌؾ الفرٌمً ،صحفً ،ربٌس الجمعٌة التونسٌة للولاٌة من حوادث الطرلات



عبداللطٌؾ بن هدٌة ،خبٌر التصادي



رفٌك بوجدارٌة ،أستاذ جامعً ،ناشط فً المجتمع المدنً



آمنة منصور المروي ،ربٌسة مجمع النجباء للتعلٌم و ربٌسة حزب الحركةالدٌممراطً للبناء
و اإلصبلح



دمحم ضٌفً ،خبٌر فً الشإون المحلٌة



سكٌنة البوعزٌزي ،ناشطة فً المجتمع المدنً



رجاء فتح هللا ،برلمانًة سابمة ،ربٌسة جمعٌة تنموية
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رجاء الكبلعً ،طبٌبة،ناشطة فً المجتمع المدنً ،برلمانٌة سابمة و لٌادٌة دستورٌة



منار اسكندرانً ،ناشط فً حزب إسبلمً



رشٌد الدروٌش ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري



فوزي جراد ،إعبلم ي ،برلمانً سابك ،لٌادي فً حزب الوحدة الشعبٌة



الشاذلً المروي ،والً و ربٌس منشؤة عمومٌة سابك



محسن العلٌبً  ،ربٌس بلدٌة ،لٌادي دستوري



منٌر بوراوي ،إطار سامً فً الصندوق الوطنً للتضامن  2626و المشرؾ على
تركٌز صندوق التضامن بجمهورٌة مالً



كمال اٌدٌر ،مدٌرعام للصٌدلة و الدواء بوزارة الصحة العمومٌة



بوبكر زخامة ،طبٌب ،برلمانً سابك ،ربٌس لنمابة المإسسات االستشفابٌة الخاصة



نورالدٌن عاشور ،أستاذ فً كلٌة الطب ومدٌر لمعهد للصحة العمومٌة



الطاهر المزوؼً ،مدٌر دٌوان لوزٌر الصحة العمومٌة



دمحم شعبان مدٌر عام للضمان االجتماعً بوزارة الشإون االجتماعٌة



المنصؾ سٌدهم ،مدٌر للرعاٌة الصحٌة األساسٌة



نور الدٌن بوزرٌبة ،أستاذ جامعً ،مدٌر عام للصحة



عبد السبلم بن حمٌدة ،نمابي ،،أستاذ جامعً فً التارٌخ



دمحم بن ؼربٌة ،مدٌر عام للتنمٌة االجتماعٌة



دمحم بالعاٌبة ،مدٌر عام لطب الشؽل



مصطفً عطٌة ،إطار سامً بوزارة الثمافة ،نالد صحفً و كاتب



نوال الهمٌسً ،برلمانٌة سابمة و لٌادٌة فً االتحاد الدٌممراطً الوحدوي



فتحً زؼندة ،استاذ موسٌمً ،مدٌر للموسٌمى و الرلص بوزارة الثمافة ،مإسس مهرجان
الموسٌمى التونسٌة



روضة بن عثمان ،باحثة جامعٌة ،ناشطة سٌاسٌة



الباجً لمرطً ،جامعً ،ربٌس بلدٌة و ناشط سٌاسً



وسٌلة العٌاري ،نمابٌة و لٌادٌة فً حزب الوحدة الشعبٌة



عادل لحمر ،خبٌر لدى منظمة االكلسو



دمحم لمش ،استاذ مسرح



صبلح الدٌن بن فرج ،برلمانً سابك ،و مختص فً علم االجتماع
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الهام تمتك ،استاذة مكلفة بالتنشٌط الثمافً،ناشطة فً المجتمع المدنً



أمان هللا مسعً ،طبٌب ،لٌادي فً المجتمع المدنً



آمال سفطة ,اساتذة مسرح



ابراهٌم طوٌر ،برلمانً سابك ،لٌادي بحركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن



العربً بن على ،برلماني سابك  ،لٌادي فً الحزب االجتماعً التحرر ي



رضاء بوعرلوب ،كاتب عام عام والٌة ،مدٌر عام لدٌوان تنمٌة الوسط الؽربً،برلمانً سابك



محسن الفرادي ،برلمانً سابك ،و صاحب مإسسة



ماهر الشٌخاوي ،خبٌر فً األداءات



معز كعنٌش ،خبٌر محاسب ،لٌادي فً هٌبة الخبراء المحاسبٌن التونسٌٌن



منجً الخماسً ،امٌن عام حزب الخضر للتمدم



فاتن الشرلاوي ،لٌادٌة فً حزب الخضر للتمدم ،خبٌرة فً البٌبة



حبٌبة اللواتً ،مدٌرة عامة لمركز الدراسات الجبابٌة



نورة العروسً  ،ربٌسة الوكالة الوطنٌة للتحكم فً الطالة و مدٌرة عامةً للمعهدالوطنً
للمواصفات و الملكٌة الصناعٌة



دمحم لمٌن العابد ،والً و آمر سابك للحرس الوطنً



منجً الشرٌؾ برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك



مراد بن جلول ،استاذ جامعً و والً سابك



دمحم المنصؾ بن مصباح ،برلمانً سابك لٌادي دستوري ،و لٌادي فً االتحادالتونسً للفبلحة
و الصٌد البحري



رشٌد البكاي ،صحفً و ناشط سٌاسً



طارق الشعبونً ،باعث عماري ،برلمانً سابك و لٌادي فً حزب التجدٌد



شفٌك بن حمزة ،ربٌس مإسسة بنكٌة و موفك بنكً



محد جراٌة  ،استاذ جامعً ،خبٌر محاسب



توفٌك العرٌبً ،خبٌر فً األداءات  ،لٌادي فً االتحاد التونسً للصناعة و التجارة



مختار الترٌكً ،برلمانً و ربٌس بلدٌة سابك



خدٌجة صمٌدة ،طبٌبة



لاسم البرجً ،مدٌر عام للمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة



مختار الراشدي ،مدٌر عام سابك للنمل
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عٌسى الحٌدوسً ،ربٌس مإسسة بنكٌة ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري



الهادي المشري  ،جامعً ،صاحب مإسسة إعبلمٌة



فرٌد التونسً ،ربٌس لمركز الصادرات التونسٌة



كمال بن على ،والي سابك



لٌس الدالً ،ربٌس لمنشؤتً فسفاط لفصة و للمجمع الكٌمٌاوي التونسً



بلماسم السحٌمً  ،نمابً ،شركة فسفاط لفصة ،معتمد سابك



خالد الزمرلً ،برلمانً سابك و لٌادي فً حزب الوحدة الشعبٌة



بوجمعة الٌحٌاوي ،لٌادي فً الحزب االجتماعً اللتحرري



المنذر الرزلً  ،مدٌر ساٌك لمركز الدراسات و البحوث بمجلس النواب  ،ناشط سٌاسً



سفٌان الجمٌعً  ،ناشط سٌاسً و ناشط فً المجتمع المدنً



فإاد الفخفاخ ،أستاذ جامعً



دمحم الهادي دخٌل ،أستاذ و باحث فً المسرح



دمحم جبارة ،إطار بنكً



دمحم بن فضل ،فبلح



بشٌر العكرمً ،برلمانً سابك ،لٌادي دستوري بالخارج



عبد المادر الفرادي ،برلمانً سابك



علً بلحاج مبارن ،برلمانً سابك ،لٌادي فً االتحاد التونسً للفبلحة و الصٌد البحري



محد دم ،برلمانً سابك و لٌادي فً حركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن



بشرى الشرٌؾ ،عضو برلمان الشبا ب



عمر عبد الباري  ،معتمد اول ،برلمانً سابك ،لٌادي سابك فً المنظمة التونسٌة
للتربٌة و االسرة



صبلح الدٌن العابد ،والً و مدٌر عام سابك لئلدارة الجهوٌة و مدٌر عام سابك للدٌوانة
التونسٌة



دمحم المهدوانً ،صٌدالنً ،برلمانً سابك و لٌادي دستوري



حمادي دمحم نجٌب ،برلمانً سابك ،لٌادي فً االتحاد التونسً للصناعة و التجارة



عادل بورصار ،رجل اعمال فً السٌاحة ،برلمانً سابك  ،ربٌس سابك للحامٌةالتونسٌة
لوكاالت األسفار و للسٌاحة



على الحلٌوي ،برلمانً سابك و لٌادي فً االتحاد التونسً للفبلحة و الصٌد البحري
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ٌحٌى الرحال ،برلمانً سابك و لٌادي فً االتحاد التونسً للفبلحة و الصٌد البحري



منصؾ بروكس ،برلمانً سابك ،لٌادي فً االتحاد التونسً للصناعة و التجارة



حاتم السوسً ،إطار بنكً ،برلمانً سابك



توفٌك بوهبلل ،مهندس ،برلمانً سابك ،لٌادي فً حزب الوحدة الشعبٌة



جبلل لخضر ،سفٌر سابق ،برلمانً سابق ،لٌادي فً حركة الدٌممراطٌٌن االشتراكٌٌن



شادٌة التركً ،استاذة جامعٌة ،مستشارة بلدٌة سابمة ،ناشطة فً التجمع المدنً



عزالدٌن العرفاوي ،ربٌس جمعٌة "تونس ترٌد



سلمى الرمضانً ،كاتبة عامة جمعٌة " تونس تإٌد



أنس لرالً ،ناشط سٌاسً بحزب المبادرة



مراد الؽطاس ،ناشط ساسً بالخارج،



وحٌد الصؽٌر ،باحث دكتوراه فً مجال المجتمع المدنً،



العربً المماٌدي  ،استاذ جامعً ،لٌادي فً االتحاد الدٌممراطً الوحدوي
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ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌن
تكونت ودادٌة لدماء البرلمانٌٌن التونسٌٌن ٌوم  8جوان  2015وفك احكام المرسوم عدد  88المإر
خ فً  24سبتمبر  2011المتعلك بتنظٌم الجمعٌات و تحصلت على التؤشٌرة و تحصلت
على التؤشٌرة بنشرها فً الرابد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة (إعبلنات لانونٌة وشرعٌة و عدلٌة)
فً عددها رلم  37بتارٌخ  26مارس (2016401369APSF1( 2016

االهداؾ
تهدؾ الودادٌة الً توفٌر فرص التواصل بٌن البرلمانٌٌن و المٌام أنشطة ثمافٌة و اجتماعٌة و تنظٌم ن
دوات فكرٌة ملتمٌات ومنابرحوار تتعلك بالشؤن العام و تستجٌب لمشاؼل و تطلعات المنخرطٌن و
تثري العمل البرلمانً
انطلك نشاط الودادٌة بعد نشر تكوٌنها بالرابد الرسمً بالتواصل مع العضاء برلمان الشباب المكون ق
 2010فً اشارة الً التفتح على الشباب المعتم بالعمل البرلمانً ،
انونا سنة
كما انخرطت الودادٌة كطرؾ فً اول مبادرة للمجتمع المدنً " شركاء فً خدمة الوطن
و المواطن" فً إطار التعاون بٌنمجلس نواب الشعب و المجتمع المدنً  .و بادرت الودادٌة بإرساء
دورٌة االحتفال بعٌد الجمهورٌة فً ذكراه المنخرطون و تحرص على االنخراط فً المصالخة الوطنٌة
و تدعٌم أواصر الوحدة الوطنٌة و أركان الدولة الوطنٌة.

المنخرطون
ٌوجد حالٌا حوالً  650برلمانً على لٌد الحٌاة تداولوا على السلطة التشرٌعٌة من سنة  1956الً
 .2011و نسجل تواجد  479برلمانً
سنة ٌ ،2010نضاؾ الٌهم اعضاء المجلس التاسٌسً
متماعدٌ ،نضاؾ الٌهم حوالً 37وزٌر متماعد شؽل مهمة عضو بمجلس األمة او بمجلس النواب
او بمجلس المستشارٌن .و تحتضن الودادٌة  312منخرط منهم  31من برلمان الشباب

المإسسون
عادل كعنٌش ،زهرة المحٌرصً ،االزهر الضٌفً ،حسن لٌتٌم ،علً سبلمة ،عامر البنونً ،حبٌبة
عمارة المصعبً ،عبد المجٌد العٌاري ،هالة حفصة ،توفٌك الصٌد ،مبرون العٌونً ،رٌم الدروٌش
الشواشً ،سمسرة بعٌزٌك سبلمة ،رضا بوعجٌنة ،مخمد الدامً ،مبرون الخشناوي ،منٌر بن مٌبلد،
دمحم الصحراوي
 13شارع أآلن سفاري تونس 13 Avenue Alain Savary Tunis 1002
amicaleparlementaires@gmail.com - Tel +216 55 322 166
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